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EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII−A 
Anul şcolar 2021-2022 

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

 
Test de antrenament nr. 4 

 
• 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. Helyes válasz: a. Több jelölés esetén a 
válasz érvénytelen.                                                                                                            4 pont 
2. Rövid válasz megfogalmazása a következő, szövegből vett információk alapján: A 
gyorsulásmérő és giroszkóp mellett más szenzorokkal és funkciókkal is rendelkezhetnek már: 
helymeghatározó rendszer (GPS/GLONASS), gyorsindítás funkció, akadálykikerülési funkció, 
intelligens repülési módok stb. Vezérlésük egyszerű és sokrétű: külön távirányítóval, 
mobilapplikációval ellátott és gesztusvezérlésű [gesztusvezérléssel ellátott] modelleket is 
találunk a piacon. Minden helyesen azonosított felszerelés 1 pontot ér, legtöbb 4 pont adható.                         

4 pont 
3. Egyenes következtetések levonása a szövegből vett információk alapján. Minden helyes 
jelölés 1 pontot ér. Helyes válaszok:                                                                                                           

Kijelentés Igaz Hamis 
a. A drónok szédítő sebességben terjednek el a lakosság körében. X  
b. Az EU légiforgalma az elkövetkezendő 50 évben 20%-kal fog nőni.  X 
c. A multikopterek engedélykötelesek.  X 
d. A drónokat kizárólag katonai célokra alkalmazzák  X 
e. A középkategóriás drónok könnyen hordozhatóak. X  

5 pont 
4. A szövegben levő logikai és tartalmi kapcsolatok, összefüggések felismerése. Minden   
helyes társítás 2 pontot ér. Több jelölés esetén a válasz érvénytelen. Helyes társítások:  

1) b. 
2) c. 
3) a. 

           6 pont     
5. Összetartozó információk kapcsolása. Minden betűjel helyes társítása 1 pontot ér. Több 
jelölés esetén a válasz érvénytelen. Helyes társítások: 
1) d. 
2) a. 
3) c. 
4) e. 
5) b. 

5 pont 
6. A köznapi szövegek valóságvonatkozásainak megfigyelése, szövegtömörítés a lényeg/fő 
gondolat kiemelésével és átfogalmazásával, információk azonosítása a szöveg alapján. 
Lehetséges válasz: Szeretnék egy drónt születésnapomra, hasznos ajándéknak tartom, és 
biztosan találnék rá módot, hogy használjam is, ne csak az elején, amikor az újdonság 
erejével bír. Bár ez lenne az első, mégis egy középkategóriás drónt szeretnék, úgy érzem, 
hamar megtanulnám használni, nincs szükségem először egy játék drónra. Kisebb baráti 
kiruccanások vagy több napos családi kirándulás esetén is használnám, hiszen egy drón 
segítségével sokkal átláthatóbb képet kaphatok a meglátogatott helyekről, és hitelesebben 
tudnék mesélni is róluk. Ha lenne egy saját drónom, kellő figyelmet fordítanék arra, hogy csak 
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olyan helyeken használjam, ahol megengedett, illetve a zajártalomra is odafigyelnék majd. 
Érvényes, a szöveg információit felhasználó, teljes válasz − 6 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.                                             6 pont 
 
B. 
1. A modalitás kifejezésének nyelvi repertoárja. A megadott modális tartalmak társítása a 
nekik megfelelő mondatokkal. Minden helyes társítás 1 pontot ér. Helyes társítások: 

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

4 pont 
2. Mennyiség és számosság kifejezése: szám, számlálószó, többesjelek. Főnévi módosítók 
(jelzők): számnévi módosító. Számosságot kifejező eszközök és példák társítása. Minden 
helyes társítás 1 pontot ér. Helyes társítások: 

1) d., f. 2) a.  
3) e. 4) b., c. 

6 pont 
3. Események időben lehorgonyzásának nyelvi eszközei, az időre jelöletlen igealakok 
értelmezése. Helyes válasz: a.                                                                                        4 pont 
4. Összetett mondat. Tagmondatok. Szórend, mondathangsúly és kontextus 
összefüggésének azonosítása. Minden helyes aláhúzás 2 pontot ér. Helyes válasz: 
Az EU ezért olyan rendeletet fogadott el, amely alapján a távirányítású drónok abszolút 
biztonságos módon válhatnak az európai légtér részévé, hiszen a becslések szerint az EU 
légiforgalma az elkövetkezendő 20 évben 50%-kal fog nőni.                                                   6 pont 
5. Belső szóalkotás: szóösszetétel. Szóösszetételek jelentésbeli viszonyai. Minden érvényes 
szómagyarázat 1 pontot ér. Lehetséges válaszok: 
cserealkatrész = cseréhez való/cserére szánt alkatrész; 
mobilapplikáció = mobilon használható/elérhető applikáció; 
gesztusvezérlésű = gesztusok által/segítségével vezérelt; 
adatvédelem = adatok védelme.              4 pont 
6. Események, körülmények és résztvevők leképeződése a mondat egységeire. Az ige alanyi, 
tárgyi és határozói vonzata: alanyi szerepű főnévi csoport, tárgyi szerepű főnévi csoport, 
határozói szerepű főnévi csoport. Minden helyesen kiemelt kifejezés 1 pontot ér. Helyes 
válaszok:  
A. ... az utóbbi években szédítő sebességgel terjednek el a lakosság körében is. 

Alany Tárgy Határozó 
  az utóbbi években 
  szédítő sebességgel 
  a lakosság körében (is) 

B. A pilóta nélküli légi járművek használata például hozzáadott értéket jelenthet az adatok 
gyűjtése és értelmezése terén. 

Alany Tárgy Határozó 
A pilóta nélküli légi 

járművek használata 
  

 hozzáadott értéket  
  az adatok gyűjtése és 

értelmezése terén 
6 pont 

II. TÉTEL                                                                                                                     (30 pont) 
1. Rövid válasz megfogalmazása a szövegből vett információk alapján, szövegtömörítés. 
Lehetséges válasz: A helyszín a Tiltott Övezet, amelyről senki sem tudja, hogy pontosan hol 
kezdődik.  A szereplők a síneknél, a töltés mellett voltak, amikor a közeledő tehervonat és 
drón miatt kénytelenek voltak az erdő közepébe menekülni. Az elbeszélő egy betoncső 
belsejébe rejtőzött, ami valamikor egy szennyvízcsatorna része lehetett, Galy pedig egy nagy 
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fa mögé bújt el. A töltés mellett rengeteg gaz és szemét található, többek között dróthuzalok 
is, az erdőben pedig mindent rozsdabarna, nedves levelek borítottak. 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: Az elbeszélő figyelmes, 
gondoskodó barátként tűnik fel, hiszen gondolatai a feszült helyzetben is folyamatosan barátai 
körül forognak. A veszélyes pillanatokban, miután ő maga már biztonságba került, eltűnt 
barátait keresi aggódva. Bokit nem látta sehol, de Galyt megtalálja, és igyekszik őt szemmel 
tartani, próbálja figyelmeztetni a közeledő drónra, majd tanácsokat ad neki, hogy hogyan 
kerülhetné el a veszélyt. 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: A részletből kiderül, hogy a 
szereplők egy olyan helyszínre tévedtek, ahova tulajdonképpen tilos lett volna belépniük. Bár 
az indulásuk előtt az elbeszélő apja felhívja a figyelmet a lehetséges veszélyekre, viszont a 
legfontosabbat mellőzi a mondandójából, mégpedig a Tiltott Övezet határának pontos leírását. 
A gyakran elhangzott kijelentés, hogy a Tiltott Övezetbe jönni nem gyerekjáték a részlet végén 
nyer értelmet, hiszen az elbeszélő és barátai a saját bőrükön tapasztalhatják meg, hogy ez 
valóban egy veszélyekkel teli hely. Ugyanakkor az elbeszélő rádöbben arra, hogy sokkal 
fontosabb a tudnivalók pontos és világos továbbítása, mint az általános figyelemfelhívás, 
hiszen, ha a kimaradt információkat saját elképzelésünk szerint pótoljuk, annak veszélyes 
következményei is lehetnek.  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:  

o Az események részletező, kifejtett bemutatása – 3 pont, a megadott téma részleges 
bemutatása – 2 pont, kísérlet a megadott téma bemutatására – 1 pont.  

o A szöveg információira való utalás – 2 pont. 
• A párbeszéd sajátosságainak minél pontosabb követése (közvetlen, kétirányú 

kommunikáció, a szerepváltás, formai követelmények betartása) – 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. Bármilyen, a 
javítókulcstól eltérő érvényes válasz maximális pontot ér. 
 


