Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A
Anul şcolar 2013-2014
Limba şi literatura maghiară maternă
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
MODEL
•
•
•

Se punctează oricare modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări
parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I
(45 de puncte)
1.Az érvelő szöveg kívánalmainak betartása, szövegértés, logikus gondolatmenet, kohézió,
gondos nyelvhasználat.
6 pont
2. Lehetséges válasz: A lírai én kortársait, a végvári vitézeket szólítja meg, illetve olvasóját is.
Szándéka, hogy megszerettesse a végvári életet, hogy lelkesítsen ezen életforma vállalására.
3 pont
3. Például „kikeletkor az sok szép madár szól”, „mező jó illatot, az ég szép harmatot ád” stb.
2 pont
4. Ember és természet tökéletes harmóniája, a természet szépsége, hírnév, tisztesség, emberség,
bátorság stb.
5 pont
5. aabccbddb
3 pont, Balassi-strófa 2 pont
összesen:5 pont
6. „Midőn, mint jó sólymok, mezőn széllyel járnak”, „Mint sok fát gyümölccsel ”- jelentésük a vitézek
életkedvét, a vitézi életforma szeretetét fejezik ki.
4 pont
7. magas hangrendű: vitézek, szép, mély hangrendű: madár, dolog, vegyes hangrendű: ifjú
1-1 pont,
5 pont
8. Szebb dolog az végeknél? →a
Az sok szép madár szól, →a
Az ég szép harmatot = az
Az jó hírért, névért →a
S az szép tisztességért →a
Ma magánhangzós és mássalhangzós szavakhoz különbözőképpen kapcsoljuk a névelőt, az
előbbi esetében az, az utóbbiban a a névelő alakja.
5 pont
5 pont jár a névelők megtalálásért (1-1 pont), 5 a szabálymegfogalmazásért. (Ha olyat is
névelőnek tekint, ami nem az (közelre mutató névmás), azért pontlevonás nem jár.)
Összesen
10pont
Helyesírás, nyelvhelyesség
5 pont
SUBIECTUL al II-lea
(45 de puncte)
1.Szinonimák: szereti – kedveli,vonzódik hozzá; sem tudja- nem ismeri, nincs tudomása róla;
elmondja - beavatja, beszámol róla; paktál - összejátszik, titkolózva tárgyal, megölik meggyilkolják, elszabadul. Minden, a javítók által helyesnek ítélt válasz elfogadható.
5 pont
2. Lehetséges válasz: A hatalmas sereg támad, a bátor had elszántan védekezik.
Radamest elfogják, elítélik, ám Aida megszökik. 3-3 pont, összesen
6 pont
3.Lehetséges válasz: Az etiópok megtámadják Egyiptomot, az egyiptomiak vezetője Radames. Ő
szerelmes lesz Aidába, a szép etióp rabszolgalányba, aki valójában az etióp király leánya. Az etióp
király meggyőzi leányát, hogy tudja meg Radamestől az egyiptomi seregek haditerveit. Aida
lelepleződik, Radamest elfogják és halálra ítélik, Aidának sikerül megszöknie. Radamest élve
befalazzák, ám amikor az utolsó követ is elhelyezik, Aida megjelenik, hogy együtt haljon meg
szerelmével.
9 pont
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4. Lehetséges válasz
a. Radames az egyiptomi hadak vezére, szerelmes lesz Aidába.
b. Amonastro Aida apja, az etióp király.
c. A szerelmesek együtt halnak meg. 5-5 pont, összesen
5. a. fáraó, b. alkuszik, c. leleplez, d. rábírja, e. büntetés 1-1 pont, összesen
Helyesírás, nyelvhelyesség

15 pont
5 pont
5 pont
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