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EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII−A 
Anul şcolar 2022-2023 

 

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

Model 
 

• 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. Lehetséges válaszok: 4 érv azonosítása 
a következő részlet alapján: A bosszú rombolja a lelket, tehát Edmond Dantès nem jó ember. 
[…] Azonban összességében egy meglehetősen sötét figuráról beszélünk, aki abszolút 
könyörtelen, nem bocsát meg, és nem visszakozik mások halála vagy szenvedése láttán – 
sokszor akkor sem, ha a bosszúja ártatlanokat sodor el. Minden helyesen azonosított érv 1 
pontot ér.                                                                                                                          4 pont 
2. Explicit és implicit információk visszakeresése a szövegből. Helyes válaszok: a., c., d.                                 
Minden helyes döntés 1 pontot ér. (Az a., c., d. betűjelek kiírása 3x1 pontot ér, a b. válasz 
betűjelének ki NEM írása 1 pontot ér. Amennyiben a teljes válasz hiányzik, ez a pont nem 
adható meg.)                                                                                                                    4 pont 
3. Explicit információk visszakeresése a szövegből. Minden helyes társítás 1 pontot ér. 
Minden rovatba egyetlen betűjel kell hogy kerüljön. Több jelölés esetén a válasz érvénytelen. 
A helyes válaszok: 

1) a. 
2) c. 
3) d. 
4) b. 
5) a. 
6) c. 

                                                                                                                             6 pont 
4. Explicit és implicit információk visszakeresése a szövegből. Egyenes következtetések 
levonása a szövegből vett információk alapján. Minden helyes válasz 1 pontot ér. Minden 
kijelentés betűjele egyetlen rovatba kerül. Több jelölés esetén a válasz érvénytelen. A helyes 
válaszok: 

Igaz, a kijelentés szerepel a szövegben. 
a., e. 

A szöveg információi alapján hamis. 
b. 

Igaz, a kijelentés tartalmára következtetni 
lehet a szöveg információi alapján. 
d. 

Erre vonatkozóan a szöveg nem tartalmaz 
információkat. 
c. 

5 pont 
5. Kifejezések értelmezése. Rövid válasz megfogalmazása. Minden helyes 
értelmezés/magyarázat/szinonim kifejezés 1 pontot ér. Lehetséges válaszok: teljesen 
magával ragad – tetszik/leköti a figyelmemet; gyorsan lépdel fölfelé a ranglétrán – hamar 
válik sikeressé/gyorsan épít karriert; megkeseríti az életüket – kellemetlenségeket 
okoz/negatív értelemben avatkozik be az életükbe; orra előtt fenik a kést – nyíltan készülnek 
arra, hogy valami rosszat tegyenek vele; vasmarokkal fogja a cselekményt – meghatározza a 
történéseket/nagy energiát fektet abba, hogy beleszóljon abba, ami a cselekményt 
irányíthatja.                                                                                                                       5 pont 
6. A köznapi szövegek valóságvonatkozásainak megfigyelése, szövegtömörítés a lényeg/fő 
gondolat kiemelésével és átfogalmazásával, a szöveg információinak felhasználása a 
megadott konkrét helyzetben. Lehetséges válasz: Szeretném megismerni Edmond Dantès 
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történetét. A blogger úgy beszél a Monte Cristo grófja című regényről, hogy abból úgy 
gondolom, ez egy izgalmas, kalandos történet lehet, mert Edmond Dantès a börtönből 
kikerülve építi újra életét, és bosszút áll azokon, akik őt börtönbe juttatták.  Érdekelne, hogy 
áll bosszút ellenségein, hogy tudja úgy megkeseríteni az életüket, hogy ő maga nem követ el 
bűnt. Kíváncsi lennék egy olyan szereplőre, akinek jelleme szimpatikus, de nem teljesen 
pozitív szereplő. A történetet feldolgozó filmek is érdekelnének, mert jó a szereposztás. 
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.                                                                      6 pont 
 
B. 
1. Explicit információk visszakeresése a szövegből. Minden aláhúzott nyelvi elemet helyesen 
értelmező kifejezés/mondat 1 pontot ér. A helyes válaszok: a) Főhőse = Alexandre Dumas 
Monte Cristo grófja című regényé(nek főhőse); b) ő = Faria abbé; őt = Edmond Dantès(t); c) 
ez utóbbiban = az anime változat(ban).                                                                          4 pont 
2. Implicit információk (fókusz szerepű kifejezés) azonosítása a mondatban, az ennek 
megfelelő válaszlehetőség (fókusztagadást tartalmazó mondat) azonosítása. A helyesen 
azonosított válasz 4 pontot ér. A helyes válasz: b.                                                          4 pont 
3. Mondatszerkezet felismerése, adott szerepű (alanyi, tárgyi, határozói) kifejezések 
azonosítása, kiválasztása a lehetőségek közül. Minden helyesen azonosított kifejezés 2 
pontot ér. Hibás, hiányzó vagy több válasz nem ér pontot. Helyes válaszok: 1) – a.; 2) – b.; 3) 
– c.                                                                                                                                   6 pont 
4. Implicit információk (ki nem fejtett tartalomra való utalás) azonosítása a mondatban, az 
ennek megfelelő válaszlehetőség (értelmezés) azonosítása. A helyesen azonosított válasz 4 
pontot ér. A helyes válasz: c.                                                                                           4 pont 
5. Implicit információk (időbeliségre való utalások) azonosítása a mondatban, az ezeknek 
megfelelő válaszlehetőség (lehetséges ok a jelöletlen igealak használatára) azonosítása. 
Minden helyes társítás 2 pontot ér. Hibás, hiányzó vagy több válasz nem ér pontot. A helyes 
válaszok: 1) – a., 2) – b., 3) – c.                                                                                       6 pont 
6. Logikai struktúrák (ok-okozati összefüggések) azonosítása a mondatban. Minden helyesen 
azonosított ok és okozat 1 pontot ér. Lehetséges válaszok: 
Mondat Ok Okozat 

1) Minthogy bosszúálló karakter,... [természetesen] jellemzi egyfajta 
sötétség és könyörtelenség 

2) olyan mértékig áldozat a történet első 
szakaszában 

Megértjük, azonosulunk vele, és 
bizonyos szinten szeretjük is 

3) 
az egyedi stílusa [is elég jó alapot 

szolgáltat] (a korábban kiemelt 
intelligenciájával együtt) 

[ahhoz, hogy] kedveljük. 

                                                                                                                                         6 pont 
 
 

II. TÉTEL                                                                                                                        (30 pont) 
1. Rövid válasz megfogalmazása a szövegből vett információk alapján, szövegtömörítés. 
Lehetséges válasz: Lóri egy 6. osztályos kisdiák, aki a kerületben él a nővérével, Évivel, a 
bátyjával és az édesapjával. Az édesanyja már nem él, és ez érezhetően elszomorítja őt. Már 
egy hete hőemelkedése van, ezért nem kell tornáznia. Minden tornaórán hátramegy a 
tornaterem mögé, és várja újdonsült barátját, Edmondanteszt. 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: Edmondantesz egy kis, 
sovány, házi egér, akivel a fiú egy novemberi napon ismerkedik meg a tornaterem mögött. 
Lóri bemutatkozik neki, beszél hozzá, minden lehetséges alkalommal meglátogatja, étellel 
kedveskedik neki. Lassan bizalmas baráti viszony alakul ki közöttük, a fiú megosztja vele 
legféltettebb titkait, kétségeit, félelmeit. Beszél neki a Pannihoz fűződő furcsa kapcsolatáról és 
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a változásokról, amik a lány jelenlétében történnek vele. 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: Lóri nagyon furcsán viselkedik 
Panni jelenlétében, teljesen megváltozik, ha a lány közelébe kerül. Szeretne ő is a többi fiúval 
és lánnyal együtt lenni, de nem képes rá, ha Panni ott van. Mehetne ő is egy darabon 
Pannival hazafelé, de valamiért képtelen erre, bár nagyon sajnálja. Kicsit féltékeny a többi 
társára, akik Panni társaságában lehetnek, és talán csalódott is kissé, ha a lány nevet és jól 
érzi magát egy olyan társaságban, amelynek ő nem tagja. 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 
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, egyes szám első személyű elbeszélés, 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. A félobjektív és 
szubjektív itemek esetében bármilyen, a javítókulcstól eltérő érvényes válasz maximális 
pontot ér. Hiányzó vagy téves válasz: 0 pont.  

 

 


