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Probă scris ă 
Limba şi literatura maghiar ă matern ă 

 

Varianta 2 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore 
I. TÉTEL (30 pont) 
1. Szilágyi Zsófia alábbi megállapítását figyelembe  véve írjon esszét  A prózanyelv 

metaforizációja és önreflexiója Kosztolányi prózájában címmel!   
„A motívumok elemzésével ugyanúgy eljuthatunk a regényjelentésig, mint a cselekmény vagy a 
szüzsé vizsgálatával” (Szilágyi Zsófia: Aranysárkány=arany+sár? In Tanulmányok Kosztolányi 
Dezsőről. Szerk. Kulcsár-Szabó Ernő, Szegedy-Maszák Mihály. H.n (Budapest), Anonymus kiadó 
1998. 103.) 
Esszéjében a következőket tartalmi elemekre legyen  tekintettel (tetszőleges sorrendben): 

• értelmezze a motívum fogalmát Kosztolányi-művekre vonatkozóan; 
• az érvelésben alkalmazza ismereteit Kosztolányi prózájáról; 
• lépjen dialógusba az irodalomudós (Szilágyi Zsófia) megállapításaival! 

15 pont 
2. Fejtse ki A nyelvtörténet és a magyar irodalom címmel, hogy miért van szükség nyelvtörténeti 

ismeretekre a magyar irodalom tanításakor – példákkal!          10 pont  
3. Elemezze a következő szavakat alaktanilag, nevezze meg pontosan a szóelemeket: 

motívumok, elemzésével, eljuthatunk!              5 pont  
 
II. TÉTEL (30 pont) 
Adott a következő tantervi részlet a Magyar nyelv és irodalom tanterv V-VIII osztály számára 
(5097/09.09.2009). - (VIII. osztály): 
3. A szövegolvasás és szövegértés 
Kompetenciák  Tartalmak  
3.4. az irodalmi szöveg mint nyelvi alkotás 
megfigyelése; az irodalmi formák és kódok 
szerepének a megragadása a 
szövegszerveződésben; változatos műfajú 
irodalmi szövegek olvasása; 
 

Tény és fikció; elbeszélő, elbeszélői nézőpont 
az epikai művekben. 

Választási lehetőségként adott a következő tantervi részlet a Magyar nyelv és irodalom XII. osztály 
számára (5959/22.12.2006). 
3.Történeti látásmód m űködtetése, kulturális viszonyulások gyakorlása 
Kompetenciák  Tartalmak  
3.1. A meglévő irodalmi ismeteretek és az 
olvasói tapasztalatok rendszerezése, új 
összefüggések teremtése 

A nyelvi, a kulturális hagyomány  

 
a) Válasszon ki egy tartalmi elemet a megnevezett kompetenciáknak megfelelően! 5 pont  
b) Indokolja a kompetenciának megfelelő tartalom kiválasztását!   10 pont  
c) Mutasson be egy alkalmazott módszert, mellyel a megnevezett kompetenciát fejleszti! 

5 pont 
d) Fogalmazzon meg két különböző itemet, amellyel ellenőrzi a kialakított kompetenciát! 

5 pont 
Logikus gondolatmenet, nyelvhelyesség, helyesírás        5 pont  
 
III.TÉTEL          (30 pont) 

Az oktatási folyamat- fogalmi elemzés és összefüggés tanulás-tanítás-értékelés között. 


