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•

Simulare
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 de puncte)
1. A részletből megismerjük Rizsát és bandáját. Az egérbanda fosztogat és rabol a
kikötőben és környékén. Most is éppen a Hétágú Szigonyhoz készülődnek, mert a
kocsmáros összetűzésbe került a bandavezérrel. Egy kisegér kihallgatja a beszélgetésüket,
és elhatározza, hogy egyszer bandatag lesz.
5 pont
2. Rizsa és bandája rémületben tartja egész Egérvárost, rongálnak, fosztogatnak mindenütt.
A piacon elveszik az árusok portékáját, még a sirályok is menekülnek előlük. A városi
pandúrok is hiába próbálják elfogni őket, mindig sikerül elmenekülniük. Most is nagy balhéra
készülnek, a Hétágú Szigony nevű kocsmához indulnak.
5 pont
3. Információk azonosítása a szövegben, a szereplők közti viszony értelmezése, a kisegér
valódi vágyának/motivációjának megfogalmazása (mindig lenne, mit ennem)
5 pont
4. Minden helyes értelmezés 1 pontot ér. Pl. nyakon csípni – elfogni, volt egy kis
összetűzésem – volt egy kis vitám/nézeteltérésem, nagy becsben tart – értékesnek tart,
összeszorította a fogait – elszántan viselkedett, árnyékként követte – mindenhová elkísérte
5 pont
5. a) A betört, feldöntött, összefirkált szavak szófaja befejezett melléknévi igenév.
2 pont
b) Minden helyes szófaji értéket megvilágító mondat 1 pont. Pl. Pisti betört egy ablakot. A
macska feldöntött egy üveget. A gyerek összefirkált minden falat a szobában.
3 pont
6. Minden helyes szószerkezet 1 pontot ér. (pl. betört ablakok – minőségjelzős
szószerkezet, vijjogva menekültek – módhatározós szószerkezet, a banda tagjai – birtokos
jelzős szószerkezet, összeszorította a fogát – tárgyas szószerkezet, régóta próbálják –
időhatározós szószerkezet)
5 pont
7. Témához való igazodás
5 pont
Az elbeszélő szöveg sajátosságainak betartása
5 pont
Helyesírás, nyelvhelyesség
5 pont
SUBIECTUL al II-lea
(45 de puncte)
1. A Z generációt digitális bennszülötteknek nevezi a szöveg.
5 pont
2. A Z generáció tagjai website-ról , linkekről szereznek információt, tudást, de nem vetik
meg a könyvek világát sem.
5 pont
3. A dr. Gombos Péter, Hevérné Kanyó Andrea és Kiss Gábor által végzett
olvasásszociológiai felmérés 2012 őszétől 2013 tavaszáig tartott.
5 pont
4. Minden helyes megoldás 1 pont: könyv – bekötött papírhalmaz; olvasó – aki évente
legalább egy könyvet elolvas; rétegirodalom – fantasztikus regények
3 pont
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5. Minden helyes megoldás 1 pont. a. I; b. H; c. I; d. I
4 pont
6. A lányok a szerelmes, romantikus regények és a mese, meseregények rajongói, míg a
fantasztikus regényeket inkább a fiúk olvassák, ugyanúgy, mint a történelmi regényeket. A
vámpíros könyveket mind a fiatal fiúk, mind pedig a lányok kedvelik.
5 pont
7. Legnépszerűbbek a fantasztikus regények, melyet a mesék vagy meseregények és a
szerelmes, romantikus regények követnek. Őket követik a történelmi regények, a vámpíros
könyvek, a versek és végül az ismeretterjesztő könyvek.
5 pont
8. Személyes vélemény kifejtése a szövegbeli információk alapján (2 pont). Indoklás (3
pont)
5 pont
9. A személyes álláspont megfogalmazása
2 pont
Érvek felsorakoztatása az állítás alátámasztására (minden érv 2 pont)
6 pont
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