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Examenul de bacalaureat 2012 
 

Proba E - b) 
Proba scris ă la Limba şi literatura maghiar ă matern ă 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
VARIANTA 1 

 
 

• Se puncteaz ă oricare alte formul ări/ modalit ăţi de rezolvare corect ă a cerin ţelor. 
• Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele precizate  explicit prin barem. Nu se 

acord ă frac ţiuni de punct. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea punctajului total 

acordat pentru lucrare la 10. 
 

SUBIECTUL I             (30 de puncte)  
a. cím és szövegegész viszonya 4 pont  
Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, 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. 
Lehetséges válasz:  A cím ajánlásként hangzik. A borivókban a végvári katonákra ismerhetünk. 
Az első három strófa mégis inkább tavaszhimnusz, az ébredő természet csodálatos képei életerőt 
és életörömöt sugároznak. A továbbiakban ez a harmonikus világ a végvári katonák természetes 
életközegének bizonyul. Az utolsó szakasz jókívánságai visszacsatolnak a címhez. 
 

b. a vers szerkezete  4 pont  
Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, 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. 
Lehetséges válasz:  A szöveg jól elkülöníthetően oszlik részekre: az ember nélküli természet 
tavaszi ébredésének leírása, a végvári katonák mindennapjainak életképszerű megjelenítése, 
összefoglalás és áldáskérés. A feladat ezen részek kibontása pl. a vershelyzet, versbeszéd, 
hangulat, hangvétel mentén. 
 

c. a költ ői képek és retorikai alakzatok jelentésképz ő szerepe 6 pont  
Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, 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. 
Lehetséges válasz:  pl. a megszemélyesítés, művészi jelző mint az életöröm kifejezője, a verbális 
stílus szerepe az életre ébredés örömének kifejezésében, az életkép elemei mint az 
élményszerűség hordozói stb. 
 

d. a költemény reneszánsz jegyei 6 pont  
Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, 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. 
Lehetséges válasz:  pl. reneszánsz életérzések kifejezése (evilágiság, életöröm, a természet 
szépségeire való rácsodálkozás stb.), a humanista műveltség megmutatkozása (pl. az énekverstől 
a szövegvers felé való fordulás jegyei, imitáció, értékek stb). 
Tökéletesen összefügg ő szöveg, logikus gondolatmenet, helyes fogalomhaszn álat  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  
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SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte)  
Bármilyen, a javítókulcstól eltér ő helyes válasz maximális pontot ér. A terjedelem ne m 
részesül pontozásban. 
 

a.  A kommunikációs  funkció megnevezése, indoklása  4 pont 
 Lehetséges válasz: ismeretközlő funkció 
 

b.  Három, a szöveg tartalmára vonatkozó kérdés meg fogalmazása  6 pont 
Lehetséges válaszok: pl. Mi veszélyzetetheti a fajta meglétét? Melyek az erdélyi kopó 

alaptulajdonságai? Hogyan alakul át a kutya természete? 
 

c.  A kulcsszavak kiírása 5 pont 
Lehetséges válaszok: kopó, kutya 

 

d.  A tartalmi követelmények betartása 5 pont 
Az érvel ő szöveg követelményeihez való igazodás 5 pont 
Logikus gondolatvezetés, szövegkohézió, nyelvhelyes ség, 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 választott alkotás m űfaji sajátosságai      4 pont  

Érvényes, a kor és a választott irodalmi alkotás ismeretén 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. 
Lehetséges válasz:  a ballada- vagy regényműfaj jellemzőinek példázása a választott alkotással. 
 

b. történelmi valóság és fikció viszonya a m űben          5 pont  
Érvényes, műismereten 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. 
Lehetséges válasz:  pl. történelmi dokumentumok, okiratok felhasználása, történelmi 
személyiségek szerepeltetése, korhű nyelvhasználat–kitalált események, kalandok, képzelet szülte 
szereplők megalkotása stb. 
 

c.  a történetmondás jellegzetességei           7 p ont  
Érvényes, műismereten 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.  
Lehetséges válasz:  pl. metonimikus vagy metaforikus történetalakítás, részletezés, sűrítés, 
jelenetezés az elbeszélésben, előre- vagy visszautalás, ismétlés és elhallgatás, nézőpontváltás, a 
tér- és időszerkezet jellegzetességei, az alakteremtés különféle módozatainak alkalmazása: 
elbeszélői leírás, cselekedtetés, beszéltetés, környezet általi jellemzés stb. 
 

d. a választott m ű példázatossága            4 pont  
Érvényes, műismereten 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. 
Lehetséges válasz:  pl. a jelenhez szólás igénye a választott műben, a történeti olvasatok 
változásai, a mű értékrendje, az értékrend érvényessége/érvénytelensége a mű keletkezése 
idején/ napjainkban stb. 
 

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  


