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Investeşte în oameni!
Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere“
Domeniul major de intervenţie 1.1. „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate“
Titlul proiectului: „Educaţie şi performanţă“
Contract POSDRU/190/1.1./S/156905

Test model pentru concursul de limba şi literatura maghiară
Mintateszt a magyar nyelv és irodalom versenyre
clasa a VII-a/VII. osztály
Barem de evaluare
Javítókulcs
I.
1.
a.) Mondd, nem tudnál egy kicsit figyelni? (mond)
b.) Kérd ki a tapasztaltabbak véleményét! (kér)
c.) Hordd el magad! (hord)
d.) Szállj el, katicabogárka! (száll)
e.) Kondítsd meg a harangot, mikor jelt adok! (kondít)
Minden helyes szóalak 2 pontot ér, összesen 10 pont.
2.
a)
b)
c)
d)
e)

A víz mély vájatban folyt.
Ez a fülledtség engem nagyon fojt.
Hej, de szép ez a hely!
A hajó léket kapott, majd elsüllyedt.
Tartsd be a játékszabályokat!
Minden helyes szóalak 1 pontot ér, összesen 10 pont.

Minden, a javítókulcstól eltérő, de helyes válasz maximális pontszámot ér.

II.

30 pont

1. A történet elbeszélője Samu, egy kamasz fiú.
2 pont
2. Papa Samu nagyapja, aki együtt él a kisfiú családjával. Figyel a gyerek rezdüléseire, jól ismeri őt. Ezt
bizonyítja az is, hogy fején találja a szöget, amikor ugratja fülig szerelmes unokáját. Derűs, jó humorú
ember, aki- azért, hogy vallomásra bírja a fiút - még attól sem retten vissza, hogy kifigurázza őt. 10 pont
3. Pl. Valakinek a titkos naplóját elolvasni nagy bűn, mert a benne rögzített írások magánjellegű
feljegyzések, amelyek csak arra tartoznak, aki készíti őket.
Valakinek a titkos naplóját elolvasni nem bűn, mert a benne rögzített írások segíthetnek megérteni annak
a problémáit, aki papírra vetette őket.
6 pont
4.
köztünk mindennek vége: nagyon megharagudtam rád, megszakítok veled minden kapcsolatot
úgy nézted, mint kutya a csontot: vágyakozva pillantottál rá
eljátszotta a bizalmamat: végérvényesen csalódtam benne
rögtön tudtam, mi a tészta: egyből rájöttem

III.
A monológ követelményeinek betartása
Az adott beszédhelyzethez való igazodás
Kreativitás, ötletesség
Helyesírás, nyelvhelyesség
Megjelenés
Összesen

40 pont
10 pont
10 pont
10 pont
10 pont
10 pont
100 pont

