
EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A 

Anul şcolar 2015 - 2016 

Limba şi literatura maghiară maternă 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

           SIMULARE 

· Se punctează orice modalitate 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 la 10 a 

punctajului total acordat pentru lucrare. 

 

Subiectul I                                                                                                                      45 puncte 

 

1. Lehetséges válasz: 

A szöveg az októberi éjszaka leírása.                                                                                      3 pont 

2.                                                                                                                                              4 pont 

Lehetséges válasz: 

„Ezüstös kék lett az egész világ,” 

„A hallgatás már szinte rémítő.” 

 

3. Lehetséges válasz: A szöveg tájleíró költemény. Az első sor megjelöli a leírás időpontját, az 

éjszakai, a hold ezüstös fényében úszó világ képét tárja elénk.                                              5 pont 

 

4. Lehetséges válasz: A tagadások szerepe a versben az, hogy a hiányt érzékeltessék. Az őszi 

éjszaka csendes, kihalt, nyoma sincs az életnek, a mozgásnak. Az októberi éjszakában elnémultak 

aszűkölő kutyák, nem szólnak a kakasok, a táj kihalt, az ágak is mozdulatlanok.                  5 pont 

 

5. a. hasonlat 

b. metafora 

c. megszemélyesítés 

A szóképek megnevezése: 3 pont, értelmezésük 6 pont.                                       Összesen:9 pont 

 

Lehetséges válasz: A vizuális képek szemléletessé teszik a bemutatott tájat: a világ fényei a 

ködhöz hasonlítanak, a kerti fák kísértetekként jelennek meg. Feltűnő a képek érzelmi töltete: a 

bemutatott tájelemek félelmetes hatást keltenek. Hasonló hangulatot közvetít a megszemélyesítés 

is. 

6. Lehetséges válasz: kertje(összeolvadás), angyal (részleges hasonulás, a képzés helye szerint), 

próbálja (teljes hasonulás, írásban jelöletlen), hallgatás (rövidülés)                                     4 pont 

 

7. Lehetséges válasz: világ - főnév, megállott volna - ige, gyönyörű - melléknév, félelmetes - 

melléknév, tőled – tárgyragos személyes névmás, trombitát – ragos főnév, dereng - ige, felet - 

névutót, ez – főnévi mutató névmás, és - kötőszó  

 

8. Lehetséges válasz: elnémultak - szóelemző, ember – kiejtés szerint, hálójában – szóelemző, 

hagyományos, próbálja – szóelemző, hagyományos       5 pont 

        



9. Lehetséges válasz: alvó, haldokló, rémítő, szükölő. A melléknevek esetében a szóvégi –ó, -ő 

hosszú.             5 pont 

 

Subiectul al II-lea                                                                                                           45 puncte 

 

1. HBO – 4 pont 

 

2. folytatásokban – 4 pont 

 

3. c – 3 pont 

 

4. d – 4 pont 

 

5. A játék sztorijának megírása során a tévésorozat és az annak alapjául szolgáló George R.R. 

Martin regénye, a Song of Ice and Firebooks történetéből egyaránt merítenek majd. – 5 pont 

 

6. 

 - a levél formai sajátosságainak betartása 

-  a témához való igazodás 

- szövegkohézió 

- nyelvhelyesség, helyesírás – 15 pont 

 

7.  

- érvelés, helyesírás 

-  a témához való igazodás 

- a terjedelem bertartása 

- nyelvhelyesség, helyesírás – 5 pont 

 

8. Minden elfogadható válasz. – 5 pont 


