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EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A
Anul şcolar 2018-2019
Limba şi literatura maghiară maternă
BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE
Simulare pentru clasa a VII - a
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 puncte
1. Információk kiírása a szövegből: A részlet szereplői: Misimókus, a kereskedő és segédje,
akik eladják Misimókust egy családnak, és a család (apa, anya, gyermek), akik hazaviszik
őt. Az elkényeztetett gyermek szeretné, ha Misimókus ugrálna, és piszkálja őt ezért,
Misimókus dacosan viselkedik, és a szökését tervezi
5 pont
2. Rövid válasz fogalmazása a szöveg alapján, pl: utalás a beszélő mókusra, akinek emberi
érzelmei vannak
5 pont
3. Minden helyes megoldás 1 pontot ér. Pl.: toldotta meg – tette hozzá; rakoncátlankodni
kezdett – fegyelmezetlenül viselkedett, nem akart engedelmeskedni; megkaptad a magadét
– megbüntettek; érd be ezzel – elégedj meg ennyivel; majd ha fagy – soha
5 pont
4. Minden helyes megoldás 1 pontot ér. Pl. mókuskerék, mókusféle, mókuskereskedő,
szürkemókus, kismókus
5 pont
5. Minden helyes megfigyelés 1 pontot ér. Ha a szabályt egyetlen mondatban fogalmazza
meg helyesen, az is maximális 5 pontot ér: a múlt idő jele magánhangzó után -tt,
mássalhangzó után -t
5 pont
6. Minden helyes megoldás 1 pontot ér.
öt– számnév, segéd–főnév, nyaggatni–főnévi igenév, gonosz–melléknév, szelídül–ige
5 pont
7. - témához való igazodás
5 pont
- a leíró szöveg sajátosságainak betartása
5 pont
- helyesírás, nyelvhelyesség
5 pont

SUBIECTUL al II-lea
45 puncte
1. Információ kiírása a szövegből/rövid válasz megfogalmazása a szövegből vett
információk alapján: A fényképezőgép a természet bőkezű szépségeibe tud egyre
mélyebben behatolni, képes apró dolgokra rávilágítani, a távoli bolygók fényét rögzíteni,
amelyet az ép szem tökéletesen lát, azonban nem vesz észre.
5 pont
2. c.
5 pont
3. ős fényképezőgép
5 pont
4. Információ kiírása a szövegből: A fotográfus feladata, hogy felmutassa az idő, a század
tulajdon alakját és lenyomatát.
5 pont
5. Találó címadás
5 pont
6. Rövid válasz megfogalmazása a következő információk alapján: A fénykép célja már
akkortól, a kezdetektől az, hogy tükröt tartson a természetnek, hogy felmutassa az
erénynek vagy a gúnynak a képét. 1839-től egészen napjainkig mániákusan gyűjtjük,
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termeljük a különböző témájú és funkciójú fotográfiákat, amelyek képesek befolyásolni a
mások által létrehozott stílus hullámai hátán saját szemléletünket.
5 pont
7. Arisztotelész (i. e. 4. sz.), Leonardo da Vinci (az 1840-es évek végén), Jacques Henri
Lartigue (1894-1986), Bodoni Barnabás (2009. április)
5 pont
8. A kommunikációs funkció (ismeretközlés) megnevezése
5 pont
9. Vélemény kifejtése saját tapasztalat alapján
5 pont
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