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•
•

Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
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. Lehetséges válasz: A vers témája a szerelem, a szerelemről való ábrándozás.
2 pont
2. Lehetséges válasz: Vágyakozás. A lírai én a szerelemről ábrándozik, ez a vágyakozás
teremti meg a versben megjelenő lány alakját, aki finomságával, különlegességével kitűnik
a többiek közül.
5 pont
3. Lehetséges válasz: Keresztrím. A rím a szöveg zeneiségét megteremtő egyik eszköz, a sorvégek
összecsengése fokozza a szöveg dallamosságát.
A rímfajta megnevezése:
1 pont
A szövegbeli funkció megfogalmazása:
2 pont
4. Legkevesebb három, a szövegben említett külső/belső tulajdonság felismerése:
3 pont
Szövegértés, logikus gondolatmenet, kohézió, gondos megfogalmazás:
7 pont
5. Lehetséges válasz: Metafora. A „lelke párna” kép a versbeli lány belső, lelki tulajdonságaira utal, a gyöngédséget, a lelki békét, a vigaszt jelentheti. A „meséskönyv a szeme” kép egyrészt a
lány szépségét, másrészt titokzatosságát is jelölheti.
A szóképek megnevezése:
3 pont
A szóképek értelmezése:
7 pont
6. Lehetséges válasz: Már tegnap gondoltam a szerelemre.
Már holnap gondolni fogok a szerelemre.
4 pont
7. Virágokat hozunk.
2 pont
Te nem hozol virágot.
8. pl. lenéz – semmibe veszi, nem értékeli kellőképpen
felnéz (rá) – csodálja, rajong érte
4 pont
Helyesírás, nyelvhelyesség:
5 pont

SUBIECTUL al II-lea_

45 de puncte

1. Lehetséges válasz: A szöveg figyelmezteti az olvasókat arra, hogy mennyire veszélyes
a vékony jégrétegen tartózkodni.
2. Például:
Mi okból szedik áldozataikat a jeges vizek?
Mikor válik kellően szilárddá az állóvizek jege?
Minek köszönhető a látszólag szilárd jég beroppanása? 2-2 pont, összesen
3. a-1, d-2, c-3, b-4
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4. Lehetséges válasz: A befagyott tó és folyó veszélyes azok számára, akik nem ismerik az
előírásokat. Nem szabad a vízen tartózkodni, ha a jég nem kellő szilárdságú, ha olvad és mozog,
vagy ha vastagsága nem éri el a tíz centimétert. Veszélyesek a jégtáblatorlódások is.
Felmelegedés vagy friss havazás idején életveszélyes a befagyott vizeken közlekedni.
Legkevesebb három veszélyforrás felismerése:
6 pont
Szövegértés, logikus gondolatmenet, kohézió, gondos megfogalmazás:
9 pont
5. Szinonimák: csökkenés - apadás, kemény - szilárd, helyváltoztatás - közlekekdés,
szezon- idény, hóesés - havazás
5 pont
6. Minden helyes mondat 1 pont.
5 pont
Helyesírás, nyelvhelyesség:

5 pont
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