
Ministerul Educaţiei și Cercetării 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Probă scrisă la limba şi literatura maghiară maternă                                                                             Test 12 
Filiera teoretică – Profilul real; Filieră tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepția profilului 
pedagogic) 

Pagina 1 din 2 

 

Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. b) 

 

Limba şi literatura maghiară maternă 
 

Test 12 

 
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică 
Filiera vocațională – Toate profilurile (cu excepția profilului pedagogic) 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
SUBIECTUL I           (30 de puncte) 
Olvassa el figyelmesen a következő költeményt! A megadott kérdésekből, feladatokból 
kiindulva értelmezze a verset körülbelül két oldalnyi összefüggő szövegben! 

 
Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz 

 
Ne kérdezd, barátném! mint töltöm időmet, 
     S távolléted alatt kedvem miben lelem! 
Tudod, elvesztettem édes enyelgőmet, 
     Tudod, magam vagyok, mert te nem vagy velem.  
 
Lefestem szüretem estvéli óráit, 
     Ha már cselédimet nyugodni eresztem, 
És csak alig hallom a vígság lármáit, 
     Agg diófám alatt tüzemet gerjesztem.  
 
Leplembe burkolva könyökemre dűlök, 
     Kanócom pislogó lángjait szemlélem, 
A képzelet égi álmába merűlök, 
     S egy szebb lelki világ szent óráit élem.  
 
Az őszibogárnak búsongó hangjai 
     Felköltik lelkemnek minden érzéseit, 
S az emlékezetnek repdező szárnyai 
     Visszahozzák éltem eltűnt örömeit. 
  
Életem képe ez. - Már elestvéledtem, 
     Béborúlt az élet vidám álorcája! 
Még két mulatótárs van ébren mellettem: 
     A szelíd szerelem hamvadó szikrája 
     S bús melancholiám szomorgó nótája. (1804–1808 között) 
 

Forrás: Berzsenyi Dániel összegyűjtött versei. Editorg Kiadó, 1993. 81. 

 
a. Milyen összefüggéseket fedez fel a cím és a vers szövege között? Fejtse ki válaszát!  
 5 pont   
b. Milyen kapcsolat figyelhető meg a címben kijelölt műfaj és a beszédhelyzet között?  
 5 pont 
c. Milyen poétikai eszközök által fejezi ki léthelyzetét a lírai én? 5 pont 
d. Milyen stílusirányzatok jellegzetességeit ismeri fel a műben?    5 pont

 A költemény értelmezésének módja külön elbírálásban részesül, melynek szempontjai a logikus 
gondolatmenet, szövegkohézió, helyesírás, helyes fogalom- és nyelvhasználat. 10 pont 
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Megjegyzés: A szövegalkotásban nem kell figyelembe venni a kérdések/feladatok 

sorrendjét. A terjedelem nem befolyásolja a pontozást. 
 
SUBIECTUL al II-lea  (30 de puncte) 
Olvassa el a következő szöveget, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó 
feladatokat/válaszoljon a kérdésekre! 

 
Az internet olyan globális számítógépes hálózat, amelyen a számítógépek 

az internetprotokoll (IP) segítségével kommunikálnak. Felhasználók milliárdjait kapcsolja össze és 
lehetővé teszi olyan elosztott rendszerek működtetését, mint például a világháló (World Wide Web, 
WWW). 

Az internet kifejezés nemzetközileg elterjedt szó, az angol eredetű internetwork szóból 
ered, ami magyarul leginkább ’hálózatok hálózata’-ként adható vissza, szó szerint hálózatok 
közöttit jelent. Az internet az egész világot körülölelő számítógép-hálózat, hatalmas rendszer, 
amely kisebb számítógép-hálózatokat fog össze. Ennek eredménye egyfajta kibertér, amely 
a valódi világ mellett alternatív teret biztosít. Az internet a számítógépek összekötéséből jött létre, 
hogy az egymástól teljesen különböző hálózatok egymással átlátszó módon tudjanak elektronikus 
leveleket cserélni, állományokat továbbítani. 

Az internet úgynevezett IP-alapú hálózat. Mivel ez a protokollkészlet több hálózatnak is 
alapja, ezért a globális hálózatot helyi hálózatok, intranetek, különböző távolsági hálózatok 
alkotják. Mindeközben az adatok a legkülönfélébb fizikai közegekben utazhatnak telefonvonalak, 
különböző hálózati kábelek vagy kommunikációs műholdak segítségével. Röviden: az internet nem 
fizikai hálózat, hanem annak módja, ahogy az egymástól különböző hálózatokat összekötik, hogy 
egymással kommunikálni tudjanak. 

(https://hu.wikipedia.org) 
 

a.  Készítsen 6 pontban vázlatot a szövegből! 6 pont 
b. Értelmezze az alábbi szavakat a szöveg kontextusában! 

internet, kibertér, intranet, hálózat 4 pont 

c. Emelje ki a szöveg tételmondatát! 5 pont 
d. Érveljen 10−15 mondatban az internet használatának előnye/hátránya mellett! 10 pont 

Logikus gondolatvezetés, szövegkohézió, nyelvi igényesség, helyesírás 5 pont 
 
Megjegyzés: A feladatok sorrendjének betartása nem kötelező. A terjedelem nem 

befolyásolja a pontozást. 
 
SUBIECTUL al III-lea  (30 de puncte) 
Írjon értekezést körülbelül két oldal terjedelemben A munka szerepe a szereplők életében 
címmel egy ön által választott magyar szépirodalmi mű (pl. Móricz Zsigmond: Sárarany, 
Kosztolányi Dezső: Édes Anna vagy más olvasott mű) alapján! Értekezését egyetlen irodalmi 
alkotás alapján írja meg, figyelembe véve az alábbi feladatsorban javasolt értelmezési 
szempontokat, de kiegészítheti ezeket más szempontokkal is! 
 

a. a választott mű műfaji sajátosságai 5 pont 
b. címértelmezés a szöveg kontextusában 5 pont 
c. a szereplők közti viszonyok a műben 5 pont 
d. a munka szerepe a szereplők életében 5 pont 

 
Az értekezés megfogalmazási módja külön elbírálásban részesül, melynek szempontjai a logikus 
gondolatmenet, szövegkohézió, helyes fogalom- és nyelvhasználat, helyesírás, valamint az 
értekezés tartalmi és formai jegyeinek betartása.  10 pont 
Megjegyzés: A szövegalkotásban nem kell figyelembe venni a szempontok sorrendjét. A 
terjedelem nem befolyásolja a pontozást. 

 


