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EVALUAREA NA ŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A 

 
Anul şcolar 2014 – 2015 

 
Probă scris ă 

Limba şi literatura maghiar ă matern ă 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
SIMULARE 

 
• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit prin barem.  
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 

punctajului total ob ținut pentru lucrare. 
 
SUBIECTUL I 45 de puncte 
 
 
1. Lehetséges válasz: A vers témája a tavaszvárás.       3 pont  
2. Az első szakasz rímelése: páros rím. (2 pont)       3 pont  

 Rímképlete: aabb. (1 pont)          
3. Lehetséges válasz:           10 pont 

A szakasz első mondatában a megszemélyesített élet a lágy avar takarásában várakozik. A lapul szó 
hangulata visszafogott óvatosságot sugall: mintha még nem merne felszínre bukkanni az élet a csírát 
óvó hóréteg alól. A tél nem dermesztő itt, hanem az élet tavaszba segítője. A réteges havak 
szószerkezet, valamint az ezt követő hasonlat  érzékelteti, hogy mégis türelempróbálóan hosszúra nyúlt 
a hó alatti lét. A hideg fogalomkörébe tartozó kifejezések mégsem uralják a teljes szakaszt, ugyanis  a  
záró sorban ezek ellensúlyozására ott van a nap forró keze metafora. A kéz szó erősíti a nap óhajtott 
melegét, amelyet így  hatékonyabbnak, emberközelibbnek érzünk a remélt tavaszvarázslásban. 
Részletesen kidolgozott, szövegpéldákkal is alátámasztott válasz: 10 pont 
Részben kidolgozott válasz: 7 pont 
Elnagyolt válasz: 5 pont 
Kísérlet a válaszadásra: 2 pont 

4. Lehetséges válasz: Rég nem énekeltetek.       3 pont  
5. Lehetséges példák a kért szóképekre:       6 pont  

a. hasonlat: „türelmünk, mint jég, / a nap forró kezét óhajtja rég.” (2 pont)    
b. megszemélyesítés: „Csírát óvnak a réteges havak.” (2 pont)      
c. metafora: „A téli tücsökágy diólevél.” (2 pont)       

6. Lehetséges megoldás:          4 pont  
minőségjelzővel: Zsenge csírát óvnak a réteges havak. (2 pont)   

 időhatározóval: Télen csírát óvnak a réteges havak. (2 pont)      
7. Szóképzés (szavanként  2 pont)        7 pont  

A dal szófaja: főnév (1 pont)       
A képzett szavak szófajának megállapítása (szavanként 1 pont)     

8. Mellérendelő szószerkezet például: illatos, meleg (2 pont)     4 pont  
Tárgyas szószerkezet például: álmot sugall (2 pont)   
 

Helyesírás, nyelvhelyesség                                                                                                             5 pont 
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SUBIECTUL al II-lea_ 45 de puncte  
1. Találó cím           3 pont  
2.              6 pont  

a. A melegért felelősek: Sándor, József, Benedek. (2 pont) 
b. József napja március 19-én van.(2 pont) 
c. Sándor, József, Benedek, 
   Zsákban hozzák a meleget! (2 pont) 

3. A fecskék hagyományosan József napján érkeznek vissza.      2 pont  

4. b.             2 pont  
5. A bukovinai székelyek úgy tartották, hogyha Benedek napján (március 21-én) mennydörgést lehet 

hallani, akkor a nyár meleg és száraz lesz.       4 pont  
6.              8 pont  
a. Hamis (2 pont) 
b. Igaz (2 pont) 
c. Hamis (2 pont) 
d. Igaz (2 pont)  
7. a melegért felelősek – tőlük várják a jó időt; első ízben – először; élt az a hiedelem – hittek abban; 

egységesen elterjedt – mindenhol ismert; úgy vélték – úgy tartották    5 pont  
Minden helyes magyarázat 1 pontot ér. 

8. 
A leíró szövegtípus követelményeinek betartása (4 pont) 10 pont  
Témához való igazodás (2 pont) 
A szöveg logikai rendje, koherenciája (2 pont) 
Eredetiség a szövegalkotásban (2 pont) 

 
Helyesírás, nyelvhelyesség                                                                                                               5 pont 
 
 


