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Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total
acordat pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL I
(45 de puncte)
1. A részlet szereplőinek megnevezése. (Szilveszter kandúr, Csőrike, Adorján Sebestyén,
Sebestyén Adorján)
2 pont
A köztük levő viszony meghatározása. (Szilveszter kandúr, aki sosem sikerült megfogja a
rajzfilmben Csőrikét, Adorján Sebestyénhez és Sebestyén Adorjánhoz menekül.)
3 pont
2. Az volt a szerepe hosszú éveken át, azt játszotta ezernyi egy újra forgatott jelenetben, hogy ő
kizárólag egy bizonyos Csőrike nevezetű, cicababára maszkírozott verébbel táplálkozhat.
Namármost minden filmben el kellett fognia Csőrikét, majd besózni, serpenyőbe tenni. Ekkor
jött a fordulat. Mielőtt megehette volna a kis fölfuvalkodottat, kapott harmincnyolc pofont,
hetvenegy fenékberúgást, átment rajta a fűnyírógép, az úthenger, belökték a szecskavágóba,
átpárolták a kávéfőzőn.
5 pont
3. A szöveg helyes, érvényes értelmezése. (Szilveszter kandúr végre jóllakik, megnyugszik a
gyermekek szeretetétől.)
4 pont
Helyesírás, nyelvhelyesség.
1 pont
4. Témához való igazodás.
2 pont
A monológ formai követelményeinek betartása.
2 pont
Helyesírás, nyelvhelyesség.
1 pont
5. Minden helyes szó 1 pont.
Pl. besózás, dajkaság, maszkíroz, táplálkozás, reszketve
5 pont
6. Minden helyes mondat 2,5 pont.
Pl. a. A szent ember tiszta életű. b. Egyes egyházak tisztelik a szenteket.
5 pont
7. Minden helyes mondat 2,5 pont.
Pl. a. Átment a túlsó partra. B. Átmentette a vagyonát egy másik bankba.
5 pont
8. Minden helyes mondat 2,5 pont.
Pl. a. Ekkor gyorsan jött a fordulat b. Ekkor jött az izgalmas fordulat.
5 pont
9. b.
5 pont
SUBIECTUL al II-lea
(45 de puncte)
1. Fába és kőbe.
5 pont
2. d.
5 pont
3. c.
5 pont
4. Őse a föníciai ábécé – így rokonságban áll a héber írással, a latin ábécével és a többi jelentős
ábécével is.
5 pont
5. A székely írás.
5 pont
6. Unokatestvéri viszonnyal.
5 pont
7. A Bronzkori magyar írásbeliség c. kötet leszámolt az ótürk eredeztetés teóriájával. 5 pont
8. Az első kutatócsoport a székely írást türk eredetűnek mondta, a második csoport pedig a
türkkel rokoníthatónak.
5 pont
9. Véső, kalapács/karcolószerszám (pl. bicska)/ toll és papír.
5 pont
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