Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
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 VI-a/VI. osztály
Barem de evaluare
Javítókulcs
I.

20 pont
1.

Néme_ly_ik növény é_jj_el

nyit_j_a

Var_j_ak és für_j_ek raja érkezett a

ki a ke_ly_hét.
re_j_tekhe_ly_re.
Minden helyes kiegészítés 1 pontot ér, összesen 8 pont.

2.
Zárd el a csapot, hogy ne folyjon a víz!
Ne hagyjuk az utcán a kerékpárt!
Zölddel másoljátok le a következő szavakat!
A gallyaknak csak a nagyját szedjük össze kézzel.
Minden helyes szóalak 2 pontot ér, összesen 12 pont.
Minden, a javítókulcstól eltérő, de helyes válasz maximális pontszámot ér.

II.

30 pont

1. A történet helyszíne a varázslóiskola, időpontja az elbeszélés jelene, „manapság”.
Mindkét helyes válasz 2 pontot ér, összesen 4 pont.
2. Nagy Rododendron igazgató-fővarázsló abban a varázslóiskolában, amelynek Fitzhuber Dongó végzős
mestervarázsló-hallgatója.
Mindkét helyes válasz 2 pontot ér, összesen 4 pont.
3. Fitzhuber Dongó krumpliorrú, kajla fülű kis varázsló volt. Csámpás lábait földig érő palást takarta, haja
úgy meredezett, akár a sündisznó tüskéi. A varázslóiskolában nem jeleskedett, évfolyamutolsóként
végzett. Őt, az iskola legügyetlenebb varázslótanoncát a háta mögött csak kétbalkezes Dongóként
emlegették. Feledékenysége hátráltatta leginkább a varázslás tudományának művelésében.
10 pont
4.
üldözte a balszerencse- semmiben nem volt szerencséje
ilyet még nem látott a világ- nagyon különös volt
nem ragadtak meg a fejében- nem tudta megjegyezni
még nem a világ- nem olyan fontos, nem életbevágó
Minden helyes magyarázat 3 pontot ér, összesen 12 pont.

III.
A párbeszéd 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

