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BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE
Test 7
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. Konkrét, explicit információk felismerése és visszakeresése: A mű szereplőinek felsorolása:
a főszereplő, a halandzsa-ember, a főszereplő barátja (egyiknek sem derül ki a neve a
szövegből.
2 pont
Rövid válasz megfogalmazása a szövegből vett információk alapján. A köztük levő viszony
bemutatása: pl. a főszereplő most találkozik először a halandzsa-emberrel, aki elhiteti vele,
hogy komoly baj van vele, majd 5 koronát kér, a főszereplő barátja pedig felfedi a halandzsaember szokását, s ezzel megnyugtatja a főszereplőt.
3 pont
2. Két ember megismerkedik egy kávéházban. Egyikük, a halandzsa-ember majd az őrületbe
kergeti a főszereplőt azzal, hogy beszédébe értelmetlen szavakat kever, s mikor
beszédpartnere feszültté válik ettől, úgy tesz, mintha megegyeztek volna abban, hogy a
főszereplő 5 koronáját ő leviszi a pincérhez. A beszélgetés után a főszereplő egy barátjától
tudja meg, hogy a halandzsa-ember mindenkivel ezt csinálja.
5 pont
3. Címmagyarázat: a cím a szöveg egyik központi elemét, az értelmetlen szavakat, a
halandzsázást jelöli. A teljes részlet az idegen halandzsázására épül, erre utal a cím. 5 pont
4. Minden helyes megoldás 1 pontot ér.
beszél – tő, -get – gyakorító ige képzője, -t- múlt idő jele, -ünk- igei személyrag
fül –tő, -m- birtokos személyjel, -mel/-vel – határozórag
kávé – tő, ház- tő, -ban – határozórag
reszket – tő, -ő – melléknévi igenév képzője
mondat – tő, -ba – határozórag/mond – tő, -at – főnévképző, - ba – határozórag 5 pont
5. Minden helyesen megnevezett szófaj 1 pontot ér.
néhány – (határozatlan) számnév
rám – (határozóragos személyes) névmás
ugratom − ige
ez – (főnévi, közelre mutató) névmás
csapni – (főnévi) igenév
5 pont
6. Minden helyesen kiírt szószerkezet 1 pontot ér.
Pl.: szerény fiatalember – minőségjelzős szószerkezet
az én ismerősöm – birtokos jelzős szószerkezet
szavakat kever bele – tárgyas szószerkezet
ült le mellém – helyhatározós szószerkezet
udvariasan megismétli – módhatározós szószerkezet
5 pont
7. Témához való igazodás
5 pont
A monológ formai követelményeinek betartása
5 pont
Helyesírás, nyelvhelyesség
5 pont
SUBIECTUL al II-lea
45 puncte
1. Konkrét, explicit információk felismerése és visszakeresése. Pl. Tamási Áron azért járhatott
tizenhárom éves korától iskolába, mert ekkor a bal tenyere súlyosan megsebesült, és mint
mezei munkára alkalmatlan gyerek, otthon nem vették hasznát.
5 pont
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2. Konkrét, explicit információk felismerése és visszakeresése. Helyes válasz: c. Budapest
5 pont
3. Konkrét, explicit információk felismerése és visszakeresése. Tamási leghíresebb műveként
az Ábel-trilógiát tartják számon.
5 pont
4. A kijelentés igazságértékének helyes megjelölése. Minden helyes megoldás 1 pontot ér.
a. A II. világháború előtti időkből 4 sikeres drámát említ a szöveg. − IGAZ
b. A természet és ember misztikus egységéről szóló trilógia még a II. világháború előtt
megjelent. − HAMIS
c. Szülőföldem című művét akkor adta ki, amikor Amerikából hazaérkezett. – HAMIS
d. A Szülőföldem második kiadása jóval később, Svájcban jelent meg. − IGAZ
e. Tamási Áront Budapesten, a XII. kerületben temették el. – HAMIS
5 pont
5. Két időszakos kiadvány megnevezése, ahol Tamási tevékenykedett/írása megjelent:
címenként 2-2 pont. Pl. Újság, Ellenzék, Brassói Lapok
4 pont
6. A szövegben lévő logikai és tartalmi kapcsolatok, összefüggések felismerése. Az
események helyes sorrendjének felállítása:
e. Megalapítják az Erdélyi Helikont. (1926)
a. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja lesz. (1934)
d. Kiszorul a magyar irodalmi életből. (1948 után)
b. Kossuth-díjat kap. (1954)
c. A budapesti Alkotás utcában emléktáblát helyeznek el a tiszteletére. (1966-ban
bekövetkezett halála után)
f. Emléktáblát avatnak az Alkotás utcában.
6 pont
7. Egyenes következtetések levonása a szövegből vett információk alapján. Minden helyes
társítás 1 pontot ér. Helyes társítások: a. – 4), b. – 3), c. – 6), d. – 1), e – 5), f – 2)
6 pont
8. A szövegben lévő logikai és tartalmi kapcsolatok, összefüggések felismerése. Minden
helyes válasz 2 pontot ér. Kiemelhető események: Pl. Az Énekes madár című színművet a
kolozsvári bemutató után a budapesti Nemzeti Színház is műsorára tűzte.; Tamási Áron 1939re már nemcsak az erdélyi, hanem az egyetemes magyar irodalom elismert és népszerű
alkotója.; A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja (1934-től), 1945–47 között az
országgyűlés tiszteletbeli képviselője.; 1954-ben Kossuth-díjat kap.; Életműsorozata az
olvasók szeretete és érdeklődése közepette nagy példányszámban jelent meg az 1960-as
években.; Halála után emléktáblát helyeztek el a tiszteletére a budapesti Alkotás utcában.
4 pont
9. Személyes vélemény kifejtése, érvényes indoklás
5 pont
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