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ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK: 

Minden más, a javítókulcstól eltérő helyes megoldás elfogadható. 

Töredék pontszám nem adható, de a részleges megoldásokért a javítókulcs utasításai 

alapján pontlevonás jár. 

A megjelenés 10 pontot ér. A végső jegyet az összpontszám 10-zel való elosztása adja.  

SUBIECTUL I.                                                                                                         (30 de puncte) 

a.  a “rongyos vitéz” metafora értelmezése       6 pont  

Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett 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.      

Lehetséges tartalmi elemek: az ellentétezés metaforikus tartalmainak kifejtése: a 

szövegösszefüggésben a “szép rímű s mértékű” versek: a díszes, finomkodó költészet, a 

“rongyos vitézek”: az egyszerű, dísztelen Petőfi-versek; a henyeség szembeállítása a vitézséggel: 

az eszménytelen a harcos eszmékkel szemben stb. 

b. a korabeli társadalmi helyzet         3 pont 

Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz 3 pont, érvényes, de csak részben 

kifejtett válasz 2 pont, kísérlet a válaszadásra 1 pont. 

Lehetséges tartalmi elemek: látszólagos csend (“Nem cseng a kard, nem dörg az ágyú”),  a 

felszín alatti nyugtalanság, a társadalom mint az eszmék csatatere (“a kard s az ágyú/ 

Helyett most eszmék küzdenek.”) stb. 

c. költői magatartás                                                                    7 pont 

Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett 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. 

Lehetséges tartalmi elemek: hetyke öntudat, magabiztosság, az üres felületesség elutasítása, 

bátorság, kiállás az eszme mellett, a szabadság hite, népvezér-költő: “Ott állok én is a csatában 

Katonáid közt, századom!”, vátesz költői öntudat: “Még akkor is szent lesz a könyv, hol 

Meghalt eszméim nyugszanak” stb. 

d. romantikus gondolkodásmód        4 pont 

Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz 3 pont, érvényes, de csak részben 

kifejtett válasz 2 pont, kísérlet a válaszadásra 1 pont. 

Lehetséges tartalmi elemek: hazafias téma, a haladásba vetett hit (“Még akkor is szent lesz a 

könyv”), pátosz, szenvedélyesség, látomásos képek (“Mind bátran harcol, bátran vág”), expresszív 

szóanyag, hatásfokozó eszközök: pl. felnagyítás, felkiáltás retorikai kérdés stb. jelenléte  stb. 

Logikus gondolatmenet, szövegkohézió, helyesírás, helyes fogalom- és nyelvhasználat  

10 pont  
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SUBIECTUL al II-lea                                                             30 de puncte) 

a. Kommunikációs funkció megnevezése 2 pont, indoklás 3 pont.     5 pont 

Lehetséges válasz: Információközlő funkció, a szöveg Örkény válaszát idézi arra az 

érdeklődésre, amit az egyperces novellák kiváltottak az olvasókból. 

b. Két nyelvtani kapcsolóelem megnevezése 2 pont, példázása 2 pont.     4 pont 

Lehetséges válasz: toldalékok egyeztetése (egy emberi arcot, egy ruházatot, egy szobát, egy 

tájat), névmás: (Az Egyperces novellák abból születtek, hogy...)  

c.                                                 6 pont 

Lehetséges válasz: Örkény a “spekulatív lustaságára” hivatkozik: felismerte, hogy a szövegben 

fölösleges a leírás, de még a cselekmény is, így nem hagyományos történetet beszél el. Célja az 

olvasókból hatást váltani ki. 

d.                       10 pont 

Értékelési szempontok: 

 a téma kifejtése – 4 pont 

 szövegkoherencia – 3 pont 

 egyéni vélemény megfogalmazása – 3 pont 

Logikus gondolatvezetés, szövegkohézió, nyelvhelyesség, helyesírás                     5 pont 

SUBIECTUL al III-lea                                                          (30 de puncte)    

 Érvényes, műismereten alapuló, szövegpéldákkal is alátámasztott, kifejtett 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. 

a.  a korra jellemző értékek/eszmények                                                                              5 pont 

Lehetséges válasz: A barokk mentalitás embereszményének bemutatása: pl. kereszény értékek, 

Imitatio Christi,  Athleta Christi, hazafiság; a korszak gondolkodásmódjának megjelenése a 

hősök jellemében: hősies önfeláldozás, hit, alázat, irgalom stb. 

b. a szereplők viszonyrendszere                                                                               5 pont 

 Lehetséges válasz: a szereplők viszonyrendszerének felvázolása: pl. a keresztéy tábor belső 

egysége, a vezér szerepe a belső egység megteremtésében; a szembenálló sereg bemutatása; a 

keresztény és pogány vezér jellembeli azonossága és a kettőjüket elválasztó ellentétes 

tulajdonságok és motivációk megfogalmazása stb.  

c. jellemábrázolás          5 pont 

Lehetséges válasz: a hős jellemének felépítése: közvetlen elbeszélői bemutatás, a hős 

cselekedtetése, beszéltetése, környezetrajz, a hős mitizálásának eszközei: a túlzás és a felnagyítás 

szerepe a hős rendkívüliségének megteremtésében, pl. mártírsága, tettének engesztelő áldozatként 

való értelmezése; az eposz paradox tételeinek feloldása; a történelmi tények elferdítése; valóság 

és fikció keverése stb.  

d. barokk stílusjegyek          5 pont  

Lehetséges válasz:. monumentalitás, a valóságos elemek misztikus/vallásos szférába való 

emelése, túldíszítettség, mozgalmasság, heroizmus, látványosság, hatásosság stb. 
Logikus gondolatmenet, szövegkohézió, helyesírás, helyes fogalom- és nyelvhasználat, az értekezés 

tartalmi és formai jegyeinek betartása:                    10 pont 
Tökéletesen összefüggő szöveg, logikus gondolatmenet, tartalmi és formai jegyek betartása: 5 pont, 

helyenként töredezett gondolatmenet, helyes fogalomhasználat, két-három jellemző tárgyalása: 3 pont, 

logikus gondolatmenet, helytelen fogalomhasználat: 2 pont, töredezett gondolatmenet, helytelen 

fogalomhasználat, kísérlet értekező szöveg alkotására: 1 pont. 

Helyesírás, nyelvhelyesség: 5 pont  


