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EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A 
Anul şcolar 2020-2021 

Limba şi literatura maghiară maternă 
 

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 
Testul 1 

 
• 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. 
 

SUBIECTUL I              (60 de puncte) 
A.   
1. Explicit információk visszakeresése a szövegből. Lehetséges válasz: A borz tápláléklistáján 
szerepelnek: gyümölcsök, bogyók, magvak, tölgy- és bükkmakk, kukorica, zab és egyéb 

gabonafélék, rovarok, pajorok, csigák, földön fészkelő madarak tojásai és fiókái, de 
kisemlősök, sőt nyúlfiak és giliszták is. Minden azonosított ételtípus, mely bizonyítja, hogy a 
borz mindenevő 1 pontot ér.                5 pont 
2. Explicit információk visszakeresése a szövegből. Helyes válaszok: a., c. Minden helyesen 
bekarikázott válasz 2 pontot ér. 4 pont 
3. Rövid válasz megfogalmazása a szövegből vett információk alapján. Lehetséges válasz: A 
borzvárak azért barázdáltak, mert a befelé igyekvő állat hosszú karmaival végigszántja a 
földet.               5 pont 
4. Egyenes következtetések megfogalmazása 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 

a. A legkedvezőbb feltételeket a síkságok és hegységek kínálják  X 

b. A borz a szó legszorosabb értelmében mindenevő. X  

c. A lakókatlan akár 5 m mélyen vagy még lejjebb is lehet. X  

d. Amit talál, vagy ami a legkönnyebben elérhető számára, azt addig 
eszi, amíg jóllakik. 

 X 

 4 pont 
5. Összetartozó információk kapcsolása. Minden helyes társítás 1 pontot ér. Minden rovatba 
egyetlen betűjel kell, hogy kerüljön. Több jelölés esetén a válasz érvénytelen. Helyes 
válaszok: 

1. b. 
2. e. 
3. d. 
4. c. 

5. a. 
 5 pont 

6. A köznapi szövegek valóságvonatkozásainak megfigyelése, szövegtömörítés a 
lényeg/fő gondolat kiemelésével és átfogalmazásával, információk azonosítása a szöveg 
alapján. Lehetséges válasz: Mindenekelőtt a kijárat alakját érdemes megvizsgálni: a 
borzvárak kijárata ugyanis vízszintes irányban ovális, a rókakotorékoké inkább függőlegesen. 
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Emellett a járatok mintázata is fontos lehet: a borz ugyanis karmaival barázdákat szánt a 
járatok falába, ami a rókára nem jellemző. A borzvárak kijáratai előtt ugyanakkor jellemzően 
földkupac található. Érvényes, a szöveg információit felhasználó, teljes válasz − 7 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.   7 pont 

B. 

1. Tényállítások és hipotézisek/vélemények megkülönböztetése. Helyes válasz: a.  4 pont 
2. Az események szereplőire való utalások nyelvi eszközeinek azonosítása: deiktikus szerepű 
mutató névmás. Minden helyesen azonosított kifejezés/szó 2 pontot ér. Helyes válaszok:  

Ezek egymás fölött is átfuthatnak, vagy egymással összeköttetésben állhatnak. Ezek 

= a vár bejáratai; 

Ennek az a magyarázata, hogy a befelé igyekvő állat hosszú karmaival végigszántja 
a földet – a rókáknál ilyesmit nem találunk. Ennek = annak, hogy a borzvár járatai 

jellegzetesen barázdáltak; 

Ezek az ismérvek azonban önmagukban nem elegendőek a kotorék lakójának 
megállapítására. Ezek (az ismérvek) = barázdált járatok, a vízszintesen ovális kijárat, 

a kijárat előtt található földkupac. 6 pont 

3. Események, körülmények és résztvevők leképeződésének vizsgálata a mondat egységeire: 
az ige alakja és jelentése. Helyes válasz: c.      4 pont 

4. A szórend, mondathangsúly és kontextus összefüggésének azonosítása: kontrasztivitás. 
Helyes válasz: d. 5 pont 
5. Jelentés és kontextus. Jelentéstani kapcsolatok: igei poliszémia. Minden helyes mondat 1 
pontot ér. Pl. Karcsika mindenkit keksszel kínál. Mennyibe kerül ez a kabát? A borz a bejárat 
előtt áll. Minden tetőszerkezetet négy oszlop tart. A kedvenc színészem két jó sorozatban is 
szerepel.    5 pont 
6. Különböző kommunikációs szempontoknak megfelelő szövegek alkotása. 
Beszédcselekvések és beszédaktusok nyelvi markerei. A társas érintkezés formulái, 
udvariassági repertoár, regiszterek, nyelvváltozat. Minden, adott célt (békés együttélés) 
szolgáló utasítás 1 pontot ér. Formailag, regiszterüket tekintve megfelelő utasítások 
megfogalmazása: 1 pont. Pl. Azt a kijáratot használd, amelyen keresztül beköltöztél! Jelöld 
meg a járatrendszerben a gyakran használt útvonalaidat! Mindig jelezd előre, ha a lakótárs 
számára fenntartott járatokat vagy kijáratokat szeretnéd használni! Ne fogadj hangos vagy a 
lakóhely épségére nézve veszélyes látogatókat! A járatokban talált ennivalóról értesítsd a 
lakótársadat, és osztozz vele! Megjegyzés: Nem csak a felszólító mondatokban vagy egyes 
szám második személyben megfogalmazott szabályok fogadhatók el utasításként. 
Ugyanolyan helyes válasz lehet pl. A róka köteles a beköltözéshez használt kijáratot használni 

a továbbiakban is.  6 pont 
 
SUBIECTUL II                                                                                                    (30 de puncte) 
1. Szövegtömörítés a lényeg/fő gondolat kiemelésével és átfogalmazásával; a lényeges és a 
kiegészítő/részletező információk elkülönítése; az összetartozó információk kapcsolása. 
Lehetséges válasz: A szöveg beszélője bizonytalan volt a borzokat illetően. Egyik barátjától 
azt hallotta, hogy kibírhatatlanul büdös, míg a másiktól azt, hogy a világ legtisztább állata. De 
mindez megváltozott, amikor megismerte Szűcssebestyént.                                            5 pont 

2. Rövid válasz megfogalmazása, egyenes következtetések levonása a szövegből vett 
információk alapján. Lehetséges válasz: A harmadikon lakó kerek asszony azzal vádolja 
Szűcssebestyént, hogy miatta nincs vize, míg ő nagy pohárból kortyolgatja azt. Valószínűleg 
kellemetlenül érinti Szűcssebestyént a vád, ezért húzza össze magát, de a vizet tüntetőleg 
tovább kortyolja, mintegy bosszúból. 5 pont 
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3. A szövegben lévő logikai és tartalmi kapcsolatok, összefüggések felismerése, gondolatok 
értelmezése és összefoglalása. Lehetséges válasz: Örül annak, hogy a sors egy borz 
szomszédságába sodorta, mivel addig fenntartásai voltak ezen állatokkal szemben. Azt pedig, 
hogy beszélni is tud, sőt épp hozzá beszél, egyenesen csodának tartotta.   5 pont 

4. Témához való igazodás: 5 pont.  
Az elbeszélő szöveg sajátosságainak betartása: 5 pont 
Nyelvi megformáltság, helyesírás: 5 pont.  15 pont 
A javítókulcs nem tartalmazza az összes lehetséges helyes választ. Bármilyen, a 
javítókulcstól eltérő érvényes válasz maximális pontot ér.  


