
BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 
 
• 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 információkat tartalmazó mondat kiírása a szövegből. Amennyiben nincs kiírva 
teljesen a mondat, nem jár pont. 
„A ChatGPT az OpenAI mesterséges intelligencia (MI) kutató laboratórium által kifejlesztett 
chatbot, mely a felhasználókkal való folyamatos kommunikáció automatizálása során 
értelemező-modelleket használ, melyek segítségével a bevitt információkat azonnal 
interaktívan kezeli.” 
           4 pont 
2. Rövid válasz megfogalmazása a következő, szövegből vett információk alapján. Minden 
helyes válasz 2 pontot ér. 
 

• 2022. november 30-án jelent meg a ChatGPT. 

• 2022. december 4-én a chatbotnak már több mint egymillió felhasználója volt. 

• 2022. december 15-én  a szolgáltatásnak hibája, hogy néha azért leáll.      6 pont 
 
3. Explicit információk visszakeresése a szövegből.  Helyes válasz: c.                    3 pont 
 
4. Egyenes következtetések levonása a szövegből vett információk alapján. Minden helyes 
jelölés 1 pontot ér. Helyes válaszok: 
 

Kijelentés Igaz Hamis 

A chatbotot kétféle módszerrel képezték ki. X  

Hosszú időnek kellett eltelnie míg felfigyeltek a ChatGPT-re  X 

A chatbot olykor helytelen és értelmetlen válaszokat ad. X  

2022.december 4-én az új alkalmazásnak volt már egymillió 
felhasználója. 

X  

A szolgáltatásért nem kellett fizetni elindulásakor. X  

                                                                                                                                   5 pont 
5. Kifejezések értelmezése. Rövid válasz megfogalmazása. Minden helyes  értelmezés/ 
magyarázat/ szinonim kifejezés 1 pontot ér. Lehetséges válaszok: 
 

• lelkes fogadtatásban részesítette – örömmel fogadták 

• alapvető funkciója az emberi párbeszéd imitálása – szerepe, hogy az emberekkel való 
beszélgetést utánozza 

• a létrehozott szöveg egy jó tanuló tudásszintjével felérő – egészen értelmes, 
emelkedett minőségű/ szintű szöveget/beszédet hozott létre/alkotott/generált 
                                                                                                                         6 pont 

6. A köznapi szövegek valóságvonatkozásainak megfigyelése, szövegtömörítés a lényeg/fő 
gondolat kiemelésével és átfogalmazásával, információk azonosítása a szöveg alapján. 
Legalább 5 előny és 2 hátrány megnevezése szükséges a teljes válaszhoz. 

A chatbot előnyei számosak. Előnynek számítanak a következők: zenét szerez, 
videójátékokat alkot, esszéket ír, tesztkérdéseket tud megválaszolni, de a vers és a 
dalszövegírás sem áll messze tőle, tudja szimulálni a Linux rendszert vagy megvan a 
képessége, hogy modellezzen egy chatszobát is. Képes számítógépes programok írására is, 
de hibakereső képességgel is bír. Azonban hátrányoktól sem mentes, hiszen olykor 

https://hu.wikipedia.org/wiki/OpenAI
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mesters%C3%A9ges_intelligencia
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Chatbot_(szoftver)&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Interaktivit%C3%A1s


félreértelmez, illetve helytelen válaszokat ad. Hátránynak számíthat az is, hogy fizetni kell egy 
idő után a használatáért. 

Érvényes, a szöveg megfelelő információit felhasználó, teljes válasz − 6 pont, 
érvényes, de a szövegre csak részben alapozó 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. 

 
B. 
1. 
a. Tényközlő (ellenőrizhető igazságtartalmú) mondat: A szolgáltatást ingyenesen indították el 
a nagyközönség számára, később tervezik a szolgáltatás fizetőssé tételét. 
b. Véleményt kifejtő (személyes meglátást, érzelmet, élményt közvetítő) mondatot: Elon Musk 
szerint a ChatGPT ijesztően jó, már nem vagyunk messze a fenyegetően erős MI-tól." Minden 
helyes válasz 2-2 pont. Összesen 4 pont. 
 
2. Helyes válasz c. 4 pont 
 
3. Helyes megoldás:  
A chatbot alapvető funkciója az emberi párbeszéd imitálása. 
A szolgáltatás alapnyelve az angol. 
Alapvetően lelkes fogadtatásban részesítette mind a szakma, mind a közönség. 
Megjegyzés: csak a javítókulcsnak megfelelő megoldásokat lehet pontozni, mondatonként 2 
pont. Összesen 6 pont 
 
4. Helyes megoldás: 

 Írd a táblázat megfelelő oszlopába a birtokos szerkezetek részét! 

Minden helyes megoldás 1-1 pont. Összesen 6 pont. 

 Birtokos Birtok 

„egy jó tanuló tudásszintjével 
felérőnek” nevezték...” 

egy jó tanuló tudásszintjével felérő 

„a megerősítő tanulás mellett a 
felügyelt tanulás módszerét is 
alkalmazza ...” 

felügyelt tanulás  módszerét 

„...az újságírók felfedezték a 
ChatGPT sokoldalúságát és 
improvizációs készségét,…” 

ChatGPT sokoldalúság és 
improvizációs készségét 

 
5. A:b, B:c, C: a. Minden helyes megoldás 2 pont. Összesen 6 pont. 
 
6.  

Többes szám jele: 

biztosítékokkal, válaszokat 

Többes számú alanyra mutató szóelemek 
(igei személyragok): 

képezték ki, megakadályozzák 

Minden helyes válasz 1-1 pont. Összesen 4 pont 
 
  



 
SUBIECTUL II.                                                                                       (30 pont)  

1. Rövid válasz megfogalmazása a szövegből vett információk alapján, szövegtömörítés. 
Lehetséges válasz: Almát arra kényszerítenék, hogy megmérkőzzön Artúrral, akiről kiderül, 
hogy nem is ember, hanem egy gép. Egy olyan szuperprogram, aki képes arra, hogy 
mesterséges intelligenciájának köszönhetően azonnal alkalmazkodjon az adott helyzetekhez, 
mindenkit átver. S úgy néz ki most már a gazdája ellen fordult, önálló hatalomra tört. 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. Konkrét explicit információk felismerése és visszakeresése, a szereplők viszonyainak 

bemutatása a szövegből vett információk alapján. Lehetséges válasz. A részlet szereplői Alma 
és Dharma úr, akikről már a beszélgetés elején kiderül, hogy ellenségek. Megtudjuk, hogy 
Dharma úr Parvandával szövetkezik Alma ellen, el is rabolják a lányt, s arra kényszerítenék, 
hogy megmérkőzzön Artúrral. A lány számon kéri Dharma urat tettei miatt, valamit felajánlja 
segítségét is. Dharma a beszélgetés ellején nem hisz Almának, viszont a tények meggyőzik 
őt is. 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.Információk, gondolatok értelmezése. Lehetséges válasz: Alma felszólítja Dharma urat 

a dolgok tisztázására, mielőtt az bármit is tagadhatott volna. Majd ténykényt közli vele, hogyha 
nem lesz partner az elszabadult gép megállításában, vegye tudomásul, az előre nem látható 
problémákért ő lesz a felelős. 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: 

• Az események részletező, kifejtett bemutatása ( a történet lehetséges folytatásának 
a felvázolása) - 3 pont, a megadott téma részleges bemutatása – 2 pont, kísérlet a 
megadott téma bemutatására – 1 pont. 

• A szöveg információira való utalás – 2 pont. 

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


