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Examenul de bacalaureat naţional 2018 

 
Proba E - b) 

 
Limba şi literatura maghiară maternă 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică;  
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic) 

 
Model 

 

• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se 
acordă fracţiuni de punct. 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total 
acordat pentru lucrare la 10. 

 
 
SUBIECTUL I             (30 de puncte) 

a.  cím és szövegegész összefüggése      4 pont 
Érvényes, az ima műfajára utaló válasz, kifejtett indoklás 4 pont, érvényes, de csak részben 
kifejtett válasz 3 pont, részben érvényes, kifejtett válasz 2 pont, kísérlet a válaszadásra 1 pont. 
 

b.  a költemény beszélője és megszólítottja      1 pont 
Érvényes, kifejtett válasz 1 pont 
 

c.  a versbeszéd sajátosságai, a lírai énnek Istenhez való viszonya  5 pont 
Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz, a személyesség, a meghitt viszony, 
emberarcú istenkép felismerése  5 pont, érvényes, de csak részben kifejtett válasz 4 pont, részben 
érvényes, kifejtett válasz 3 pont, részben érvényes, részben kifejtett válasz 2 pont, kísérlet a 
válaszadásra 1 pont. 
 

d.  a két istenkép összehasonlítása       5 pont 
Érvényes, a két istenkép eltéréseit felismerő kifejtett válasz, 5 pont, érvényes, de csak részben 
kifejtett válasz 4 pont, részben érvényes, kifejtett válasz 3 pont, részben érvényes, részben kifejtett 
válasz 2 pont, kísérlet a válaszadásra 1 pont. 
 

e. a választás indoklása         5 pont 
Érvényes, kifejtett vélemény és annak indoklása 5 pont, érvényes, de csak részben kifejtett válasz 
4 pont, részben érvényes, kifejtett válasz 3 pont, részben érvényes, részben kifejtett válasz 2 pont, 
kísérlet a válaszadásra 1 pont. 
 
Tökéletesen összefüggő szöveg, logikus gondolatmenet, helyes fogalomhasználat 5 pont 
Helyenként töredezett gondolatmenet, helyes fogalomhasználat 3 pont, logikus gondolatmenet, 
helytelen fogalomhasználat 3 pont, töredezett gondolatmenet, helytelen fogalomhasználat 1 pont. 
 
Helyesírás, nyelvhelyesség 5 pont 
 
 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
Bármilyen, a javítókulcstól eltérő helyes válasz maximális pontot ér. A terjedelem nem 
részesül pontozásban. 

a. Információk azonosítása a szövegben  5 pont 
b. Az ember és a rigó sorsának párhuzamba állítása a szöveg alapján  5 pont 
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c. A szöveg megértésére  utaló, érvényes válasz megfogalmazása 5 pont 
d. A tartalmi követelmények betartása 5 pont 

A véleménykifejtés követelményeihez való igazodás 5 pont 
Logikus gondolatvezetés, szövegkohézió, nyelvhelyesség, helyesírás 5 pont 

 

Megjegyzés: A feladatok sorrendjének betartása nem kötelező. A terjedelem nem befolyásolja a 
pontozást. 
 
 
SUBIECTUL al III-lea            (30 de puncte) 

a.  a műfaji sajátosságok és az önértelmezés viszonya    5 pont 
Érvényes, műfajismereten alapuló, kifejtett válasz 5 pont, érvényes, de csak részben kifejtett 
válasz 4 pont, részben érvényes, kifejtett válasz 3 pont, részben érvényes, részben kifejtett válasz 
2 pont, kísérlet a válaszadásra 1 pont. 
 

b.  a hős lelkében zajló történések nyomonkövetése    5 pont 
Érvényes, műismereten alapuló, kifejtett válasz, a történések és vágyak példázása 5 pont, 
érvényes, de csak részben kifejtett válasz 4 pont, részben érvényes, kifejtett válasz 3 pont, 
részben érvényes, részben kifejtett válasz 2 pont, kísérlet a válaszadásra 1 pont. 
 

c.  a hős és a természet viszonyának értelmezése     5 pont 
Érvényes, műismereten alapuló, kifejtett válasz, a természetbe való menekülés szerepének 
felismerése a főhős lélekrajzában 5 pont, érvényes, de csak részben kifejtett válasz 4 pont, 
részben érvényes, kifejtett válasz 3 pont, részben érvényes, részben kifejtett válasz 2 pont, kísérlet 
a válaszadásra 1 pont. 
 

d.  szentimentalista stílusjegyek, példák      5 pont 
Érvényes, a szentimentalista stílusjegyek ismeretén alapuló, kifejtett válasz, példák 5 pont, 
érvényes, de csak részben kifejtett válasz 4 pont, részben érvényes, kifejtett válasz 3 pont, 
részben érvényes, részben kifejtett válasz 2 pont, kísérlet a válaszadásra 1 pont. 
 

Az értekezés tartalmi és formai jegyeinek betartása, logikus gondolatmenet, szövegkohézió, 
helyes fogalomhasználat 5 pont 
Tökéletesen összefüggő szöveg, logikus gondolatmenet, helyes fogalomhasználat, tartalmi és 
formai jegyek betartása 5 pont, helyenként töredezett gondolatmenet, helyes fogalomhasználat, 
két-három jellemző alkalmazása 3 pont, logikus gondolatmenet, helytelen fogalomhasználat 3 pont, 
töredezett gondolatmenet, helytelen fogalomhasználat, kísérlet értekező szöveg alkotására 1 pont. 
 

Helyesírás, nyelvhelyesség         5 pont 


