Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A
Anul şcolar 2017-2018
Proba scrisă
Limba şi literatura maghiară maternă
BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE
Varianta 10
Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor.
• Nu se acordă fracțiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele
decât cele precizate explicit în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a
punctajului total obținut pentru lucrare.
SUBIECTUL I
45 puncte
1. Információk kiírása a szövegből. A mű szereplőinek megnevezése: Ringelhuth bácsi,
Konrád, nagy fekete ló.
2 pont
Rövid válasz, információ-visszakeresés. A köztük levő viszony (Konrád Ringelhuth bácsi
unokaöccse, kettőjük között bizalmas, jó viszony van, a nagy fekete ló mindkettejük számára
ismeretlen, egy séta alkalmával találkoznak vele, és váltanak pár szót) bemutatása 3 pont
2. Konrád nagybátyjával, Ringelhuth bácsival sétál iskola után. Találkoznak egy nagy fekete
lóval, váltanak pár udvarias szót vele. Miután a ló elmegy, Ringelhuht bácsi még gondol rá,
de szavaira Konrád nem figyel, mert a házi feladat nyomasztja. Kiderül, hogy aki jól tud
számolni és nincs fantáziája, annak a Csendes óceánról kell írnia.
5 pont
3. Címmagyarázat: Május 35 a valóságban nem létezik. A nemlétező nap utalhat arra, hogy
a valóságban nem létező események történhetnek ezen a napon.
5 pont
4. Minden helyes megoldás 1 pontot ér
eb – szótő, -ből – határozórag
utcá – szótő, -n – határozórag
szám – szótő, -l – igeképző, -ni – főnévi igenév képzője
kanyar – szótő, -ít- igeképző, -unk- igei személyrag
nagy – szótő, bácsi – szótő, -d – birtokos személyjel
5 pont
5. Minden helyesen megnevezett szófaj 1 pontot ér.
május – főnév
most – határozószó
és – kötőszó
sétáltak – ige
fekete − melléknév
5 pont
6. Minden helyesen kiírt szószerkezet 1 pontot ér.
fekete ló – minőségjelzős szószerkezet
megrántotta a kabátját – tárgyas szószerkezet
ekkor megrántotta – időhatározós szószerkezet
udvariasan kérdezte – módhatározós szószerkezet
megvárta az iskola előtt – helyhatározós szószerkezet
5 pont
7. Témához való igazodás
5 pont
A levél formai követelményeinek betartása
5 pont
Helyesírás, nyelvhelyesség
5 pont
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SUBIECTUL al II-lea
45 puncte
1. Információ kiírása a szövegből: A budapesti hullámvasút műszaki szempontból
különleges.
5 pont
2. b.
5 pont
3. a. H, b. I, c. H, d. H, e. I
5 pont
4. Egyrészt azért, mert favázas szerkezetű, másrészt mert úgynevezett side-friction
rendszerű, ami elég ritka (az egész világon csak tíz ilyen van).
5 pont
5. Szövegtömörítés: A budapesti hullámvasút műszaki szempontból különleges a favázas
szerkezetével és a side-friction rendszerével. A hullámvasút az Amerikai Egyesült
Államokból származik, ahol a szénbányák környékére építettek lejtős pályákat a kőszén
szállítására. Az 1800-as években már kifejezetten szórakoztatási célból is építettek
hullámvasutat. Az első hullámvasutak valójában hullámos lejtők voltak.
5 pont
6. Információ kiírása a szövegből/rövid válasz fogalmazása a szöveg alapján: Az első
hullámvasutak siklópályák voltak (Oroszország), máshol hullámos lejtők.
5 pont
7. Információk visszakeresése a szövegből: A hullámvasutakat Oroszországban népi
mulatságokra használták, Amerikában pedig kezdetben kőszén szállítására, majd
szórakoztatásra.
5 pont
8. Az első szórakoztatásra szánt hullámvasutak Amerikában piacokon, vásáros helyeken,
kikötőkben jelentek meg.
5 pont
9. A kedvenc szórakozás bemutatása / leírása / jellemzése, valamint legalább két érv
említése arra vonatkozóan, hogy miért kedveli.
5 pont
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