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EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A 

 
Anul şcolar 2016 – 2017 

 
Probă scrisă 

Limba şi literatura maghiară maternă 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
Model 

 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem.  
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I 45 de puncte 
1. Lehetséges válasz:          4 pont 

A szöveg témája a viharral dacoló madár bátorságának leírása.  
2. Lehetséges válasz:           4 pont 

„Dörgött az ég, ömölt az eső”, „Bőgő zivatar”     
3. A megfelelő válasz kiválasztása: 2 pont, indoklás: 6 pont    8 pont 

 b. bátorság 
Lehetséges indoklás: A vihar félelmetes. A  kis madár azonban nem ijed meg a pusztító erőktől, 
bízik a jobb idők eljövetelében, ezért fújja rendületlenül a dalt.  

4. Az alakzatok felismerése a versben: 3x1 pont, értelmezésük: 3x2 pont  9 pont 
Lehetséges válasz: 
 „Hogy fújta”, „Úgy fújta”, „Úgy fújta”: az ismétlés a madár kitartását, a küzdelem fel nem adását 
érzékelteti. 
 „ázott-fázott, remegett, félt”: a felsorolás a madár lelkiállapotát részletezi, érzésvilágába enged 
betekintést. 
 „fújta” - „ázott-fázott, remegett, félt”: ellentét figyelhető meg a madár magatartása, viselkedése és 
lelkiállapota között. Ez az ellentét a küzdelem hősiességét, a cselekedet nagyságát érzékelteti. 

5. Minden helyes válasz 1 pont.        4 pont 
 a. szólt – múlt idő jele     b. dalt – tárgyrag c. versenyt – tárgyrag 
 d. félt – múlt idő jele         

6. Minden helyes válasz 2 pont. 
Lehetséges válasz:          4 pont 
 a. Végül is leénekelte a bőgő vihart. 
 b. Végül is legyőzte a  bőgő zivatart. 

7. Minden helyes válasz 1 pont.        4 pont 
 a. tudják b. tudjátok  c. tudta volna  d. tudjam 

8. Minden helyes válasz 1 pont.        3 pont 
Lehetséges válasz: 
 a. kis fenyőfán  b. fújta a dalt  c. fújta a fenyőfán 
 
 
Nyelvhelyesség, helyesírás         5 pont 
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SUBIECTUL al II-lea_ 45 de puncte 

 
1. Minden helyes szinonima 2 pont.           8 pont 

alkalmas – alkalmatlan, nem megfelelő         
lágy – kemény 
természetes – mesterséges, mű 
törékeny – szilárd         

 
2. Minden helyes szó 2 pont.         8 pont 

szénből - kőolajból                                                                          
színesebb - keményebb 
előnye – hátránya 
korán – később         

 
3. Értékelési szempontok:          15 pont 

szövegkohézió – 5 pont  
logikus gondolatmenet – 5 pont 
 tématartás – 5 pont     

4. Lehetséges válaszok:          9 pont 
a. A műanyaggyártás úttörői az Alexander Parkes, angol vegyész és az amerikai John Wesley 
Hyatt voltak. 
b. A műanyagok tulajdonságait a molekulaláncok elrendezése határozza meg. 
c. A kemény  műanyagokat leggyakrabban a fémek helyettesítésére használják, a lágyabbakból 
szöveteket, műbőrt vagy műszőrmét gyártanak. 

 
    
 
Nyelvhelyesség, helyesírás                  5 pont 
 
 
 


