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EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII−A 
Anul şcolar 2020–2021 

Probă scrisă 
Limba şi literatura maghiară maternă 
BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 

Testul 11 
 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. 
• Se acordă zece puncte din oficiu. Punctajul total este de 100 de puncte. Nota finală 
se calculează prin împărțirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare. 
 

 

I. TÉTEL                                                                                                                       (60 pont) 

A.   

1. Explicit információk visszakeresése a szövegből. Helyes válasz: c.                           4 pont 

2. Explicit információk visszakeresése a szövegből. Előkészületekre vonatkozó 

mozzanatonként 1 pont. Helyes válasz: Ha megtaláltad Révfülöpön a kikötő közelében lévő 

focipályát, kitöltötted a nevezési lapod és túl vagy az orvosi alkalmassági vizsgálaton is, 

megkaptad a csuklópántod, mellyel be tudsz csekkolni, már bele is vetheted magad a vízbe.    

5 pont 

3. Rövid válasz megfogalmazása a szövegből vett információk alapján. Lehetséges válasz: A 
vonalkóddal mérik, hogy mennyi idő alatt teljesítetted a távot.                                        5 pont 
4. Egyenes következtetések levonása a szövegből vett információk alapján. Minden helyes 

válasz 1 pontot ér. Minden kijelentéshez egyetlen jelölés tartozik. Több jelölés esetén a 

válasz érvénytelen. Helyes válaszok:   

Kijelentés 

 
Igaz Hamis 

1. A rajtidőszak 6 órán át tart. X  

2. Úszás közben nem szabad segédeszközöket használni. 
 

 
X 

3. A békatalp mindenkinek lassítja a tempóját.  X 

4. A mezőny bal szélén haladnak a gyors úszók. X  

5. Minden úszó neve megjelenik majd a sportújságban.  X 

 5 pont 

5. Konkrét információk visszakeresése a szövegből. Minden helyes társítás 1 pontot ér. 

Minden rovatba egyetlen betűjel kell, hogy kerüljön. Több jelölés esetén a válasz 

érvénytelen. Helyes válasz: 

1. e. 

2. a. 

3. d. 

4. b. 

5. c. 

 5 pont 
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6. A köznapi szövegek valóságvonatkozásainak megfigyelése, szövegtömörítés a lényeg/fő 

gondolat kiemelésével és átfogalmazásával, információk azonosítása a szöveg alapján. 

Lehetséges válasz: Néhány hét múlva átúszom a Balatont. Mivel nem úszom 

versenyszerűen, igyekszem felkészülni mindenre: már tíz napja edzek, hogy meglegyen a 

bemelegítés. Beszereztem egy jó izomlazítót, amivel bekenhetem majd magam, és egy 

békatalpat, de elképzelhető, hogy azt végül nem fogom viselni, mert attól tartok, hogy 

lassítani fog a tempómon. Szeretnék a rajtidőszak elején indulni, de nem tudom, mivel jutok 

el hét óra előtt Révfülöpre. Remélem, az orvosi alkalmassági teszten sem találnak semmi 

problémát, és úszhatok. Mellúszással szeretném megtenni a távot, és remélem, sikerül 

beleférnem két órába, mert szívesen látnám viszont a nevem egy sportújságban. Érvényes, 

a szöveg megfelelő információit felhasználó, teljes válasz − 6 pont, érvényes, de csak 

részben kifejtett válasz − 5 pont, részben érvényes, kifejtett válasz − 3 pont, részben 

érvényes, részben kifejtett válasz − 2 pont, kísérlet a válaszadásra − 1 pont.               6 pont 

 

B. 

1. Beszédszándék azonosítása a mondatban. Minden helyes társítás 1 pontot ér. Helyes 

válaszok: 

1. b. 

2. c. 

3. d. 

4. a. 

4 pont 

2. A szórend, mondathangsúly és kontextus összefüggésének azonosítása: kontrasztivitás. 

Helyes válasz: b.                                                                                                             5 pont 

3. Események időben lehorgonyzásának nyelvi eszközei, időjelölés a mondatban; 

kronológia. Minden helyes sorszámmal jelölt esemény 1 pontot ér. 

a. Ha szeretnéd magaddal vinni a békatalpadat, húzd fel nyugodtan, de előtte azért próbáld 
ki. 

1.  szeretnéd magaddal vinni a békatalpadat 
3. húzd fel 
2. próbáld ki 

  b. Ha bármi problémád akadna úszás közben, 20-30 méterenként motorcsónakok 
vigyáznak rád. 

2. problémád akad úszás közben 
1. motorcsónakok vigyáznak rád 

                                                                                                                                        5 pont 

4. Az elemkészlet változása és változatai: új szavak és jelentések; belső szóalkotás: 

szóösszetétel. Jelzős szerkezet és összetétel jelentéskülönbségének szemléltetése 

mondatalkotással. Minden helyes mondat 1 pontot ér. 

Lehetséges válaszok: 

A versenyen részt vevő sportolókat vonalkód alapján azonosítják. 

Nem minden résztvevő halad egyformán gyorsan. 

A sportújságba való bekerülésnek feltétele a gyors úszás. 

Vannak, akik gyorsúszással haladnak, bár nem versenyúszóknak a mellúszást ajánlják. 

A száraz föld miatt tűnik olyan szomorúnak ez a szobanövény. 

A szárazföld még pár órán át szokatlan lesz a távúszóknak.                                          6 pont 

5. Események, körülmények és résztvevők leképeződésének vizsgálata a mondat 

egységeire: az ige alakja és jelentése. Helyes válasz: a.                                               4 pont 
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6. Beszédcselekvések és beszédaktusok nyelvi markerei. A társas érintkezés formulái, 

udvariassági repertoár, regiszterek, nyelvváltozat. Minden, a beszédszándékot helyesen 

kifejező, a szöveg információi alapján írt mondat 2 pontot ér. 

Lehetséges válaszok: 

Köszönjük, hogy részt vett a Balaton átúszásában. 

Gratulálunk, Önnek két óránál rövidebb idő alatt sikerült teljesítenie a távot! 

Az Ön úszásideje 1 óra 42 perc 26 másodperc.                                                            6 pont 

    

II. TÉTEL                                                                                                                    (30 pont) 

1. Konkrét, explicit információk felismerése és visszakeresése a szövegből. Lehetséges 

válasz: Rév Fülöp leginkább enni és heverészni szeretett. Szerette a puszpángot reggelire, 

a tördemicet ebédre és a loncot vacsorára, legkedvesebb eledele ezek közül a tördemic volt. 

Legszívesebben a szántódpusztán heverészett: szundikált, hortyogott. Attól érezte 

boldognak magát, ha a napmelengető földhöz simulhatott a háta, ha pocakját birizgálták a 

szellőfodrok, ha orrára szálltak a felhőpamatok, és ha a fülébe susmotolt a gyönge fű. 

Érvényes, a szöveg információit felhasználó, teljes válasz − 5 pont, érvényes, de csak 

részben kifejtett válasz − 4 pont, részben érvényes, kifejtett válasz − 3 pont, részben 

érvényes, részben kifejtett válasz − 2 pont, kísérlet a válaszadásra − 1 pont.               5 pont 

2. Rövid válasz megfogalmazása, egyenes következtetések levonása a szövegből vett 

információk alapján. Lehetséges válasz: Megjelenését tekintve a hercegnő felhőtlen 

szépségű, sziromruhájú, mézes szavú, bársonytekintetű lány volt, mindemellett „vérbeli 

hercegnő”, ami azt jelenti, hogy rettenetesen szeszélyes, nyafka és akaratos. Míg külső 

leírása szépségre, finomságra utal, addig a viselkedését bosszantó, negatív tulajdonságok 

jellemzik. Érvényes, a szöveg információit felhasználó, teljes válasz − 5 pont, érvényes, de 

csak részben kifejtett válasz − 4 pont, részben érvényes, kifejtett válasz − 3 pont, részben 

érvényes, részben kifejtett válasz − 2 pont, kísérlet a válaszadásra − 1 pont.               5 pont 

3. A szövegben lévő logikai és tartalmi kapcsolatok, összefüggések felismerése, gondolatok 

értelmezése és összefoglalása. Lehetséges válasz: Az előzményekből az derül ki, hogy 

Fülöp lusta volt, az evés és a heverészés teljesen boldoggá tette, nem vágyott változásra 

vagy kalandra. A hercegnő viszont felajánlotta neki, hogy vele tartson a palotába, ami nagy 

kegynek számított, mivel utalt rá, hogy talán Fülöp meg sem érdemli ezt a lehetőséget. Az 

álmából ébresztett, kissé bamba Fülöp hirtelen nem tudja eldönteni, hogy érdekli-e őt ez az 

ajánlat. Érvényes, a szöveg információit felhasználó, teljes válasz − 5 pont, érvényes, de 

csak részben kifejtett válasz − 4 pont, részben érvényes, kifejtett válasz − 3 pont, részben 

érvényes, részben kifejtett válasz − 2 pont, kísérlet a válaszadásra − 1 pont.               5 pont 

4. Témához való igazodás:  

o Az események részletező, kifejtett bemutatása (a szöveg eseményeinek pontos 
felidézése) – 3 pont, az események részben pontos felidézése – 2 pont, kísérlet 
az események felidézésére – 1 pont.  

o A megjelölt szereplő nézőpontjának érvényesítése – 2 pont. 

• Az elbeszélő szöveg sajátosságainak minél pontosabb követése (események 
időrendben való bemutatása, elbeszélői nézőpont, elbeszélés hangneme, ritmusa stb.) – 
5 pont; az elbeszélő szöveg sajátosságainak részleges betartása – 3 pont. 

• Nyelvi megformáltság, helyesírás: 0-1 hibatípus – 5 pont, 2-3 hibatípus – 3 pont, 4-5 
hibatípus – 1 pont, több mint 5 hibatípus – 0 pont                                                  15 pont 

A javítókulcs nem tartalmazza az összes lehetséges helyes választ. Bármilyen, a 
javítókulcstól eltérő érvényes válasz maximális pontot ér.  

 


