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• Se punctează oricare alte formulări/ modalităŃi de rezolvare corectă a cerinŃelor. 
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se 

acordă fracŃiuni de punct. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărŃirea punctajului total 

acordat pentru lucrare la 10. 
 
 
SUBIECTUL I             (45 de puncte) 
1. A részlet szereplıinek megnevezése (Bab Berci és a Tünkány)   2 pont 

A köztük levı viszony meghatározása (Bab Berci nem tudja eldönteni, mi az a valami, amit a 
szelencébe zárt))          3 pont 
2. A vízbe dobta majd utána ugrott        5 pont 
3. A szöveg helyes, érvényes értelmezése (Bab Berci bizonytalansága, a döntés megmásítása, 

pánik, kétségbeesés)         4 pont 
Helyesírás, nyelvhelyesség        1 pont 

4. Témához való igazodás         2 pont 
 A párbeszéd formai követelményeinek betartása      2 pont 
 Helyesírás, nyelvhelyesség        1 pont 
5. Minden helyes szó 2,5 pont 
 a. loccsan, locsog b. Loccsanó, locsogó       5 pont 
6. Minden helyes mondat 2,5 pont 
 Pl. a. A gonosz embert megbüntetik. b. A gonosz nem gyızheti le a jót.   5 pont 
7. Minden helyes mondat 2,5 pont 
 Pl: jó lélek, határozott pillantás, gyengén megszorította, élénkzöld füvek, sötétebb erdı 
  5 pont 
8. Minden helyes mondat 2,5 pont 
 Pl. Még azt sem várta meg, hogy megköszönjem neki a segítséget. b. Még meg sem várta, 
hogy megköszönjem neki, hogy segített.       5 pont 
9.  Minden helyes mondat 2,5 pont 
 A szelíd gesztenye nem ordibál. A szelídgesztenyébıl finom édesség készül.  5 pont 
 
 
SUBIECTUL al II-lea            (45 de puncte) 
1. Déva a Maros mentén haladó, Erdély legfontosabb útvonala mentén fekszik  5 pont 
2. c.            5 pont 
3. c.             5 pont 
4. Jelentısebb birtokosai voltak Geszti Ferenc fıkapitány, Bocskai István fejedelem, a Bethlen 

család, Barcsai Ákos.         5 pont 
5. Pl. Déva vára          5 pont 
6. 1849-ben az egyik puskaporraktára robbant fel, azóta romosan áll.   5 pont 
7. Királyi vár volt. A 14. század elején Déva lett Kán László tartományuraságának a központja, 

majd leverése után újból királyi vár. A 15. század közepén Hunyadi János birtokába jutott, 
halála után azonban visszakerült királyi tulajdonba. A mohácsi csatát követıen az erdélyi 
fejedelemség egyik végvára lett és mindvégig karbantartották.    5 pont 

8. 1269- 14. század eleje, Kán László leverése után - 15. század közepéig, Hunyadi János halála 
után            5 pont 

9. 1269 és 1848 között         5 pont 


