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EVALUAREA NA ŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A 

 
Anul şcolar 2016 – 2017 

 
Probă scris ă 

Limba şi literatura maghiar ă matern ă 
                                                           Simulare 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

•••• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
•••• Nu se acord ă frac ţiuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit prin barem.  
•••• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 

punctajului total ob ținut pentru lucrare.  
 

               
 
SUBIECTUL I 45 de puncte  
 
1. A műnem megnevezése: 1 pont, három sajátosság megnevezése: 3 pont , összesen      4 pont .  
Lehetséges válasz: A szöveg epikai  alkotás része. Egy történetet beszél el , eseményeket  
elevenít meg. Szereplőket vonultat fel, akiknek megismerjük külső és belső jellemvonásait. 
Megismertet a cselekmény színhely ével, idejé vel. Epikai közlésformák : az elbeszélés, a leírás, a 
párbeszéd, a monológ.                             

2. Lehetséges válasz: Nyári vakációjuk egyik napján az elbeszélő testvéreivel együtt talál egy 
kölyökkutyát. Befogadják az állatot, aki lassan-lassan a gyerekek hűséges társává válik. Az 
idősebbik fiú távollétében két öccse szánkót húzni is megtanítja a kutyát, s a téli vakációban ezzel 
el is akarnak bátyjuknak dicsekedni. A bemutatónak azonban rossz vége lesz: a fiúk nem 
elégednek meg azzal, hogy csak egyikük üljön a Sajó húzta szánkón, hanem vérszemet kapnak, s 
arra próbálják kényszeríteni, hogy mindhármukat húzza. Mivel a kutya ellenszegül, az elbeszélő 
tettlegességhez is folyamodik: a gyeplőszárral végigvág a hátán. Ettől kezdve Sajó teljesen 
megváltozik, s emiatt a családfő megláncolja.                                                               6 pont                                                               

3. Mindegyik szókép megnevezése 1 pont , értelmezésük 2 pont , összesen                        9 pont          
a. metafora  
b. megszemélyesítés 
c. hasonlat                                                   
Lehetséges válasz: a. A „kezünk között csírázott a hűség” metafora előreutaló szerepű: jelzi, 
hogy a kiskutya és a gyerekek egymásra találtak: a  simogatás már a mindkét részről remélt 
barátságot sejteti.  
b. A „Ceruzavégnyi farka ügyetlenül kavarta a port”  megszemélyesítés magába sűríti a 
kölyökkutya kiszolgáltatottságát, az ebből is fakadó ügyetlenségét, ugyanakkor életösztönének 
erősségét, amint minden erejét összeszedve próbálja felhívni magára  a figyelmet                                      
c. A „Mintha gyémántot köszörült volna a nap, szikrázott a tél”  hasonlat a téli nap szépségét emeli 
ki, a napfényben vakítóan csillogó hó tisztaságának a képzetét kelti. Pozitív tartalmú és hangulatú 
kép, amely ünnepélyes hangulatával jelzi, hogy valami fontos fog történni.                                                                                                                              
      
4. Lehetséges válasz: Sajó elhagyott, fekete-fehér gömböcként, a keréknyom porában nyüszítő 
kiskutyaként jelenik meg  a novella elején. Alapérzése ekkor még a rettegés. Ez az ösztönös élni 
akarással ötvöződő félelem fokozatosan tűnik el, ahogy az elbeszélőnek és testvéreinek mindenre 
kapható játszótársa, a befogadó családnak hűséges tagja lesz. Gazdái iránti bizalom és feltétel 
nélküli ragaszkodás jellemzi a tetőpontban bekövetkező bántalmazásáig. A címben előre jelzett 
érzelem, a kutyaharag ekkor nyer értelmet. Csalódása azokban, akik megmentették, majd 
befogadták őt, akikre felnézett, annyira mély, hogy teljesen megváltozik: nem fél, de teljesen 
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bizalmatlanná válik. Többé nem képes megbocsájtani. Még a láncot is elviseli, de nem képes 
felejteni.                                                                                        4 pont                                                                                                                              

5.  Mindegyik helyes szóalak  1 pont, összesen                                                                   4 pont  
Lehetséges megoldás:  a. tikkasztó (nyár) b. ő c. vittük d. por                                                         

6. Mindegyik helyes társítás  1 pont, összesen                                                                     5 pont  

a) –1.: szabadulást= T+K+K+R, b). – 5.: csírázott= T+K+J, c).– 4.: keréknyomokban=T+T+J+R , 
     d).– 3.: fiatalságára= T+K+J+R, e) – 2.: verebek= T+J                                                                         
 
7 .  Mindegyik helyes szószerkezet 2 pont, összesen                                                           8 pont  

Lehetséges megoldás: a. kavarta a port b. tikkasztó nyár c. mezítláb ficánkoltunk d. (finomra) 
őrölt, forró                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                               

Helyesírás, nyelvhelyesség 5 pont  
  
SUBIECTUL al II-lea_ 45 de puncte 
 
1.Lehetséges válasz: A szöveg témája a farsang eredete és a farsanghoz kapcsolódó szokások.                           
 2 pont  
 
2. Minden helyes válasz 3 pont, összesen  9 pont .  
Lehetséges válasz:        
a. Őseink hite szerint az álarcok segítettek elrejtőzni a sötétség gonosz szellemei elől, ezért 
készítettek maszkokat. 
b. A farsang napjainkban vízkereszttől húshagyó keddig tart. 
c. A szövegben kétféle magyarázat van a karnevál szó eredetére: egyesek szerint  a hamvazó 
szerda utáni böjti napokra emlékeztet, és a Carne vale! (Hús, ég veled!) felkiáltásból származik, 
míg mások azt vallják, hogy  a kerekeken gördülő és bolondozókkal telt, hajó alakú kocsikra (carus 
navalis) utal. 
 
3. Minden helyes válasz 3 pont, összesen                                                                            9 pont        
   
a. tilt 
b. ünnep 
e. böjt 
 
4. Minden helyes szó 1 pont, összesen  4 pont .  
Lehetséges válasz:  hazugság, jutalmazás, használ (neki), fényesség                                
 
5. Minden helyes mondat 1 pont, összesen  6 pont  
 
6. Az elbeszélő szövegtípus követelményeinek betartása   2 pont  
    Témához való igazodás     2 pont  
    A szöveg logikai rendje, koherenciája     3 pont  
    Eredetiség a szövegalkotásban      2 pont 
    Címadás 1 pont,  összesen                                                                                                 10 pont 
 
Helyesírás, nyelvhelyesség 5 pont  
 
 


