Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

ROMÁN NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM
II. A VIZSGA LEÍRÁSA
A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga
240 perc
15 perc
100 pont
50 pont

Emelt szint
Írásbeli vizsga
Szóbeli vizsga
240 perc
20 perc
100 pont
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök
Középszint
Írásbeli
Szóbeli vizsga
vizsga
A vizsgázó
NINCS
NINCS
biztosítja
A
A II.
Irodalmi
vizsgabizottságot feladatlaphoz szöveggyűjtemény,
működtető
nyomtatott
kötet vagy a
intézmény
helyesírási
feladatok
biztosítja
szótár, egykidolgozásával
illetve
összefüggő más
kétnyelvű
nyomtatott
szótár (tíz
ismerethordozó.
vizsgázónként
legalább egy
példány)
Nyilvánosságra hozandók
Középszint
Írásbeli
Szóbeli
vizsga
vizsga
Anyag
NINCS
témakör- és
tételcímek
Mikor?
NINCS
jogszabály
szerint

Emelt szint
Írásbeli
vizsga
NINCS
A II.
feladatlaphoz
nyomtatott
helyesírási
szótár, egyilletve
kétnyelvű
szótár (tíz
vizsgázónként
legalább egy
példány)

Szóbeli vizsga
NINCS
Irodalmi
szöveggyűjtemény,
kötet vagy a
feladatok
kidolgozásával
összefüggő más
nyomtatott
ismerethordozó.

Emelt szint
Írásbeli
Szóbeli
vizsga
vizsga
NINCS
témakör- és
tételcímek
NINCS
jogszabály
szerint
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KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

240 perc

15 perc

90 perc

150 perc
Tételkifejtés

Feladatsor
I. feladatlap:
Szövegértés és
érvelés vagy
gyakorlati
szövegalkotás

II. feladatlap:
Műértelmező
szövegalkotás:
műértelmezés
vagy
összehasonlítás

Egy román
nyelvi tétel
kifejtése

Egy irodalmi
tétel kifejtése

50 pont

40 pont

10 pont

25 pont

Helyesírás: 8 pont
Íráskép: 2 pont

A kifejtés nyelvi minősége: 15 pont

100 pont

50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk.
A vizsgázó először az I. feladatlapot oldja meg, a megoldásra 90 perc áll rendelkezésére. A
feladatlap egy 60 percre tervezett szövegértési és egy 30 percre tervezett szövegalkotási feladatot
tartalmaz. A vizsgadolgozatokat a 90 perc leteltével a felügyelő tanár összegyűjti.
Ezután kerül sor a II. feladatlap kiosztására és megoldására. A II. feladat megoldására 150 perc
áll rendelkezésre. A megoldáshoz helyesírási szótár, egy-, illetve kétnyelvű nyomtatott szótár
használható.
Az írásbeli feladatlap formai jellemzői
Az írásbeli vizsga első része egy szöveg értését és egy adott műfajú, a mindennapi élethez
köthető szöveg alkotását várja el. Eszerint tartalmaz egy szövegértési feladatsort, valamint egy
szövegalkotási feladatot, amely lehet érvelés vagy gyakorlati szövegműfaj alkotása. A kétfajta
szövegalkotási feladat közül a vizsgázó választ.
Az írásbeli vizsga második része egy műértelmező szöveg alkotását várja el, amely lehet egy
mű adott szempontú értelmezése vagy két mű adott szempontú összehasonlító értelmezése. A két
műértelmező szövegalkotási feladat közül a vizsgázó választ.
Ahol a vizsgázó a kijelölt feladatok közül választ, ott a feladatlapon jelzi a választását. Ha az
elkezdett feladat helyett másikat választ, akkor az általa érvénytelennek tekintett írásművet át kell
húznia.
Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői
I. Szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás
Szövegértési feladatsor
A szövegértési feladat szövege egy, esetleg két (egymással összefüggő), 700-1000 szó
terjedelmű ismeretterjesztő szöveg, publicisztikai mű vagy ezek részlete.
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A szövegértést vizsgáló kérdések, feladatok az adott szöveg tematikus, szerkezeti, nyelvi,
kommunikációs jellemzőinek megfelelően a következőkre irányulhatnak:
- azonosítás, értelmezés: a szövegben közvetlenül megtalálható tény, adat, megállapítás;
különböző szövegbeli érvek, álláspontok; szerzői álláspont; a szöveg jelentése, jelentésrétegei;
- összefüggések: a szöveg grammatikai, stilisztikai jellemzői között; a cím és a szöveg között;
a szöveg egészének jelentése, jelentésrétegei között;
- a szöveg jellemzői kommunikatív, szövegműfaji, pragmatikai szempontokból; a szövegbeli
utalások, hivatkozások szerepe; a szöveg és más (külső) információk kapcsolata;
- a szöveg felépítése: szövegbeli logikai, tartalmi kapcsolatok; a szöveg szerkezete, a
szerkesztésmód, a felépítés által közvetített jelentés;
- a szöveg visszaépítése (pl. vázlat, kivonat, adott szempontú tömörítés stb. formájában).
Érvelés vagy gyakorlati szövegalkotási feladat
A vizsgázó egy érvelési vagy gyakorlati szövegalkotási feladatot old meg az alábbi két
választási lehetőség közül.
A feladat megoldásának elvárható terjedelme 120-200 szó.
A feladat a következő lehet:
A) Érvelés: 3-5 érvvel alátámasztott állásfoglalás valamely közéleti, kulturális, életmódbeli
kérdésben.
B) Gyakorlati szövegműfaj: gyakorlati szöveg alkotása adott műfajban, témában, esetleg adott
kommunikációs tényezőkkel. A szöveg műfajai a következők lehetnek: motivációs levél;
különböző témájú hivatalos levelek (pl. panaszos levél), kérvény; hozzászólás, felszólalás,
vitaindító; ajánlás, méltatás.
Mindkét fajta feladat tartalmazhat rövid gondolatébresztő szöveget, szövegrészletet. A
feladatlap közli a konkrét feladatoknak megfelelő kritériumokra kapható részpontszámokat.
II. Műértelmező szövegalkotás
A vizsgázó két különböző szövegalkotási feladatból választ egyet. A vizsgázó által választott
feladat megoldásának elvárható terjedelme 400-800 szó. A választható feladatok a következők
lehetnek:
A) Egy mű (vagy műrészlet) problémaközpontú, értelmező bemutatása.
B) Két mű (vagy műrészlet) adott szempontú összehasonlító értelmezése.
Mindkét feladat bázisszövege román nyelvű, lehet lírai alkotás, szépprózai mű vagy műrészlet,
drámarészlet. A művek származhatnak akár magyarországi, akár Magyarországon kívüli román
alkotóktól, bármely korszakból, stíluskorszakból, tematikai és műfaji kötöttség nélkül. A feladat
nem feltétlenül várja el a szerző ismeretét. Műrészlet esetében nem elvárás a teljes mű ismerete.
Mindkét feladat lényeges eleme az irodalmi szövegekben megjelenő problémák felismerése és
az azokra való reflektálás. Mindkét feladat tartalmazza az értelmezés, összehasonlítás
középpontjába állítandó problémát, annak kiemelt szempontját, szempontjait (pl. a megjelenített
téma, élmény, probléma, helyzet; a szereplők viselkedése, jellemzése, egymáshoz való viszonya;
a motívumok szerepe, jelentése; különböző korok életszemlélete, értékrendje).
Legalább az egyik feladatnak a magyarországi románság kultúrájához kell kapcsolódnia.
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Az írásbeli feladatlap értékelése
A központi javítási-értékelési útmutató tartalmazza az egyes feladatokra adható pontok
megoszlását. A javítási-értékelési útmutató címszavakban közli a megoldás lehetséges tartalmi
elemeit és az ettől való eltérés lehetőségét. A vizsgázó teljesítményének értékelését nem
befolyásolhatja sem az, ha az értékelő személyes értékítélete eltér a feladatban tárgyalt probléma,
kérdés, jelenség általánosnak tekinthető megítélésétől, sem az, ha a vizsgázó véleménye eltér az
általánosnak tekinthető megközelítéstől.
A javító tanár mindegyik feladatban jelöli a helyesírási hibákat a központi javítási-értékelési
útmutatóban közölt hibatípusok szerint. A végső minősítésben értékeli az egész dolgozat
helyesírását és írásképét.
I. Szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás
A szövegértési feladatsor javítása, értékelése
A szövegértési feladatsor értékelése központi javítási-értékelési útmutató alapján történik. A
feladatsor maximális pontértéke 40 pont. Az elfogadható válaszok tartományát, valamint az
adható részpontokat a javítási-értékelési útmutató közli. A javító tanár a dolgozaton feltünteti a
részpontszámokat, valamint az elért összpontszámot.
Az érvelés vagy a gyakorlati szövegalkotási feladat javítása, értékelése
A szövegalkotási feladat értékelése központi javítási-értékelési útmutató alapján történik. A
feladat maximális pontértéke 10 pont. Értékelni a feladatban csak a választható két feladat
egyikét lehet. Ha a vizsgázó mindkét feladatot megoldja, és választását nem jelöli egyértelműen
(nem húzza alá, melyiket választotta, vagy nem húzza át az érvénytelen megoldást), akkor a
javító tanárnak a vizsgadolgozatban szereplő megoldások közül a sorrendben első megoldást kell
értékelnie. A javítási-értékelési útmutató közli mindkét feladat megfelelő, elvárt elemekért adható
részpontszámait. A javító tanár az elfogadott tartalmi és formai elemeket a javítási-értékelési
útmutatóban közölt jelrendszerrel jelzi. A javító tanár a dolgozaton feltünteti a részpontszámokat,
valamint az elért összpontszámot.
A szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás (I. feladatlap) értékelésének
pontértékei:
Szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás

Szövegértési feladat 40 pont
Szövegalkotási
10 pont
feladat

II. A műértelmező szövegalkotás javítása, értékelése
A javító tanár a vizsgaleírásban közölt értékelési szempontok és a javítási-értékelési útmutató
alapján minősíti a vizsgázó teljesítményét.
A javítási-értékelési útmutató címszavakban közli a megoldás lehetséges tartalmi elemeit. Az
ettől eltérő minden jó megoldás is elfogadható, nem elvárás továbbá a javítási-értékelési útmutató
szakmailag pontos nyelvének használata. A javító tanár a jónak minősített tartalmi elemeket a
javítási-értékelési útmutatóban közölt jelrendszerrel jelöli. Jónak minősíthető elem a tartalmilag
helytálló, indokolható megfigyelés, következtetés, megállapítás.
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Ha a vizsgázó egynél több témát old meg, és választását nem jelöli egyértelműen (nem húzza
alá, melyiket választotta, vagy nem húzza át az érvénytelen megoldást), akkor a javító tanárnak a
vizsgadolgozatban szereplő megoldások közül a sorrendben első megoldást kell értékelnie.
A javító tanár jelzi a szerkezeti, stílusbeli, nyelvhelyességi és helyesírási hibákat a javításiértékelési útmutatóban közölt javítási módok szerint.
A ponthatárokon belül az értékelés kritériumainak való megfelelés mértéke dönt.
A műértelmező szövegalkotás minősítésének szempontjai és értékelése
Tartalom - a bázisszöveg és a feladat értése; tudáskeretének ismerete (vonatkozó tárgyi tudás,
általános tájékozottság); a válaszelemek megfelelése a feladat szempontjainak, szövegbázisának;
a problémaérzékenység, lényeglátás, tématartás, gondolatgazdagság, releváns példák,
véleménynyilvánítás szerint.
Szövegszerkezet - a felépítés (gondolati íve, logikája, a műfajnak való megfelelés); a szerkezet
(koherencia, arányosság, tagolás, terjedelem) szerint.
Nyelvi igényesség (stílus, nyelvhelyesség) a nyelvi regiszter, a szókincs, a köznyelvi normának
való megfelelés szerint.
Műértelmező szövegalkotási
Tartalmi minőség
25 pont
feladat
Nyelvi minőség Szövegszerkezet
5 pont
Nyelvi igényesség
10 pont
(stílus, nyelvhelyesség)
A helyesírás és az íráskép minősítése
Helyesírás - a helyesírás szabályainak való megfelelés szerint; a súlyos hibák, az enyhe hibák
és a központozás figyelembevételével, a javítási-értékelési útmutatóban közölt egységes
pontozási elv szerint.
Íráskép - a szöveg rendezettsége, olvashatósága, az olvasó szempontjának figyelembevétele, a
forma kulturáltsága szerint.
Az írásbeli dolgozat pontszámainak összesítése
Szövegértés és érvelés vagy
Szövegértés
gyakorlati szövegalkotás
Szövegalkotás
Műértelmező szövegalkotás
Tartalmi minőség
Nyelvi minőség
Helyesírás
Íráskép

40 pont
10 pont
25 pont
15 pont
8 pont
2 pont

Szóbeli vizsga
A tétellapon megjelölt feladatot a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbekérdezni csak
akkor lehet, ha a vizsgázó teljesen helytelen úton indult el, vagy nyilvánvaló, hogy elakadt.
A szóbeli vizsga egy román nyelvi és egy irodalmi tételhez megfogalmazott feladat
megoldásából és a megoldás kifejtéséből áll.
A román nemzetiségi nyelv és irodalom tételsor 20 román nyelvi és 20 irodalmi tételből áll. A
román nyelvi és az irodalmi tételek egymástól elkülönülő tételsorokat alkotnak.
A nyelvi és az irodalmi tételsorban irodalomból és román nyelvből is legalább 6 tételt
módosítani kell az előző évhez képest.
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Az egyes tételekhez legalább egy-egy feladat tartozik. A vizsgázó a következő
segédeszközöket használhatja a felkészüléshez és a feladatkifejtéshez: irodalmi
szöveggyűjtemény, kötet vagy a feladatok kidolgozásával összefüggő más nyomtatott
ismerethordozó a tételnek megfelelő részlete (pl. internetes oldal nyomtatott változata, egynyelvű
szótár, művelődéstörténeti térkép, képzőművészeti album). A tételsornak megfelelő
segédeszközöket a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
Román nyelvi altételsor
Az altételsort a részletes vizsgakövetelmény Román nyelv című fejezetében foglaltak alapján
kell összeállítani. A román nyelvi altételek a részletes követelmények következő témáira épülnek:
Nyelvek Európában, A román nyelv története, Nyelv és társadalom, A nyelvi szintek, Szöveg és
szövegtípusok, Kommunikáció, Retorikai alapismeretek, Stilisztika és stílustörténet.
Irodalmi altételsor
Az altételsort a részletes vizsgakövetelmény Román irodalom című fejezetében foglalt témák
(a Szerzők és művek, illetve az Értelmezési szintek, megközelítések) kombinációiból állítja össze
a szaktanár oly módon, hogy a Szerzők és művek minden témájából legalább egy altétel
szerepeljen a 20 irodalmi altétel között. Ezek bármelyike meríthet az Értelmezési szintek,
megközelítések szempontjaiból.
A román nyelvi altétel
Az altétel a témakörnek, illetve az altételben konkretizált feladatnak megfelelően tartalmazhat
egy megállapítást, idézetet, felvezető gondolatot, nyomtatott vagy elektronikus dokumentumot
(pl. űrlapot, használati utasítást, újságoldalt, képet, ábrát, térképet, internetes oldalt, egynyelvű
szótár részletét), majd a kifejtendő feladat megjelölését.
Az altételben kitűzött feladat lehet az idézet, illetve a mellékelt dokumentum adott szempontú
elemzése értelmezése, a szempontban megfogalmazott nyelvi probléma, jelenség, szabály
bemutatása, kifejtése, érvek megfogalmazása, a feladatban adott műfajnak megfelelő előadása
stb.
Irodalom altétel
Az altétel tartalmazhat egy felvezető nyomtatott vagy elektronikus dokumentumot (pl.
szépirodalmi idézetet, értekező prózát, esszé rövid részletét, illusztrációt, képzőművészeti
alkotást, színpadképet, filmképet, ábrát, térképet stb.), majd közli a bemutatandó témát, annak
kiemelt szempontját, a témának, illetve a kitűzött szempontnak megfelelően konkrét művek
megjelölését. A kiemelt szempont lehet pl. bármely műfaji, tematikus, stíluskorszakbeli, poétikai,
esztétikai, etikai kérdés. Legalább két altétel a magyarországi románok irodalmával kapcsolatos
feladatokat tartalmazzon. Ha azt az altétel kifejtése igényli, illetve lehetővé teszi, a vizsgázó
választ az altételben megjelölt Szerzők vagy művek közül.
Mindkét tételsor témaköreit és tételcímeit a jogszabályban meghatározott időben és módon
nyilvánosságra kell hozni. Az egyes tételekhez tartozó feladatok nem hozhatók nyilvánosságra,
csak a vizsgán ismerhetőek meg.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli vizsgateljesítmény maximális pontértéke 50 pont. Ezen belül az irodalom felelet
tartalmi minőségéért 25 pont, a nyelvi felelet tartalmi minőségéért 10 pont, a két felelet nyelvi
minőségéért együtt 15 pont adható.
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A vizsgateljesítmény értékelése az alábbi értékelési kritériumok és pontszámok alkalmazásával
történik. A ponthatárokon belül az értékelés kritériumainak való megfelelés mértéke dönt.
Tartalmi minőség - irodalomból összesen 25 pont, román nyelvből
összesen 10 pont a következő kritériumok mérlegelésével:
- Irodalmi, nyelvi, kulturális tájékozottság
- Tárgyi tudás
- Szövegismeret, szövegértés
- Feladatmegoldó képesség
- Gondolatgazdagság
- Önálló vélemény
- A feladat kifejtettsége
Nyelvi minőség - a két feleletre összesen 15 pont a következő
kritériumok mérlegelésével:
- Rendszerezés, lényegkiemelés
- Logikus gondolatmenet
- Világos, tagolt szöveg- és mondatszerkesztés
- Megfelelő szókincs, szóhasználat
- Érthető előadásmód
A szóbeli vizsgarész pontszámainak összesítése
Tartalmi minőség - irodalom
Tartalmi minőség - román nyelv
A kifejtés nyelvi minősége

25 pont
10 pont
15 pont
EMELT SZINTŰ VIZSGA

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

240 perc

20 perc

Feladatsor

Tételkifejtés

Szövegértési és
nyelviirodalmi
műveltségi
feladatsor

Szövegalkotási
feladatok:
műértelmező
szöveg és
reflektáló szöveg

Egy román
nyelvi tétel
kifejtése

Egy irodalmi
tétel kifejtése

40 pont

50 pont

10 pont

25 pont

Helyesírás: 8 pont
Íráskép: 2 pont

A kifejtés nyelvi minősége
15 pont

100 pont

50 pont
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Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk.
A vizsgázó egyetlen feladatlapot kap, a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg,
és a feladatok megoldásának sorrendjét is meghatározhatja. A feladatok megoldására 240 perc áll
rendelkezésre. A megoldáshoz helyesírási szótár, illetve egy- illetve kétnyelvű nyomtatott szótár
használható.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
Az írásbeli vizsga a szaktárgyi tudás alkalmazását mérő szövegértési, nyelvi-irodalmi
műveltségi feladatokat, valamint két különböző szövegalkotási feladatot tartalmaz.
Szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor
A szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor egy román nyelvű alkotáshoz
(irodalmi vagy nyelvi témájú értekező prózához, esszéhez, vagy annak részletéhez, lírai műhöz,
szépprózai alkotáshoz, illetve részletéhez, egy drámához, vagy annak részletéhez) kapcsolódik.
A feladatsor egyrészt a szöveg értését, másrészt a kapcsolódó nyelvi és irodalmi ismeretek
alkalmazását várja el (pl. fogalmak felismerése, azonosítása, definíciója, alkalmazása különböző
szövegekre; különböző történeti, műfaji, tematikus, motivikus összefüggések feltárása;
műismeret; a vizsgálandó szöveg kommunikációs, nyelvi, grammatikai, retorikai, stilisztikai,
szövegtani, helyesírási jellemzői; kapcsolódó nyelvi kérdések). A feladatsor szövegértésre, nyelvi
ismeretekre és irodalmi műveltségre irányuló kérdéseket egyaránt tartalmaz.
Szövegalkotási feladatok
A két szövegalkotási feladat két különböző témáról szóló, adott szempontú és műfajú önálló
szöveg alkotását írja elő.
A szövegalkotási feladatok a következők:
- Egy mű adott szempontú elemzése, értelmezése, értékelése (a továbbiakban: műértelmező
szövegalkotási feladat).
A műértelmező feladat bázisszövege irodalmi alkotás (lírai, szépprózai, vagy drámai mű,
illetve annak részlete). Az akár magyarországi, akár azon kívüli Magyarországon alkotóktól
származó művek választhatók bármely korszakból, stíluskorszakból, tematikai és műfaji
kötöttség nélkül. A feladat nem feltétlenül várja el a szerző ismeretét. Műrészlet esetében nem
elvárás a teljes mű ismerete.
- Érvelő vagy véleménykifejtő szöveg megfogalmazása: reflektálás egy irodalmi, kulturális,
esztétikai, bölcseleti, etikai kérdésre, jelenségre, pl. kor-, kulturális, közéleti jelenségre (a
továbbiakban: reflektáló szövegalkotási feladat).
A feladatok mindegyike szövegbázisú (pl. irodalmi mű, műrészlet; rövid felvezető idézet a
véleménykifejtés, értékelő érvelés alapjaként).
A műértelmező szöveg elvárt terjedelme 400-800 szó.
A reflektáló szöveg elvárt terjedelme 150-450 szó.
Legalább az egyik feladatnak a magyarországi románság kultúrájához kell kapcsolódnia.
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Az írásbeli feladatlap értékelése
A központi javítási-értékelési útmutató tartalmazza az egyes feladatokra adható pontok
megoszlását. A javítási-értékelési útmutató címszavakban közli a megoldás lehetséges tartalmi
elemeit és az ettől való eltérés lehetőségét. A vizsgázó teljesítményének értékelését nem
befolyásolhatja sem az, ha az értékelő személyes értékítélete eltér a feladatban tárgyalt probléma,
kérdés, jelenség általánosnak tekinthető megítélésétől, sem az, ha a vizsgázó véleménye eltér az
általánosnak tekinthető megközelítéstől.
A javító tanár mindegyik feladatban jelöli a helyesírási hibákat a központi javítási-értékelési
útmutatóban közölt hibatípusok szerint. A végső minősítésben értékeli az egész dolgozat
helyesírását és írásképét.
A szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor javítása, értékelése
A szövegértési, nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor értékelése központi javítási-értékelési
útmutató alapján történik. A feladatsor maximális pontértéke 40 pont. Az elfogadható válaszok
tartományát, valamint az adható részpontokat a javítási-értékelési útmutató közli. Az értékelő a
dolgozaton feltünteti a vizsgázó által elért részpontszámokat, valamint a feladatsor megoldásával
elért összpontszámot.
Szövegértési, nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor

40 pont

A szövegalkotási feladatok javítása, értékelése
A javító tanár a vizsgaleírásban közölt értékelési szempontok és a javítási-értékelési útmutató
alapján minősíti a vizsgázó teljesítményét.
A javítási-értékelési útmutató címszavakban közli a megoldások lehetséges tartalmi elemeit.
Az ettől eltérő minden jó megoldás is elfogadható, nem elvárás továbbá a javítási-értékelési
útmutató szakmailag pontos nyelvének használata. A javító tanár a jónak minősített tartalmi
elemeket a javítási és értékelési útmutatóban közölt jelrendszerrel jelöli.
A javító tanár jelzi a szerkezeti, stílusbeli, nyelvhelyességi és helyesírási hibákat.
A ponthatárokon belül az értékelés kritériumainak való megfelelés mértéke dönt.
A műértelmező szövegalkotás minősítésének szempontjai és értékelése
A javító tanár által megállapított pontszám jelzi a műértelmező feladat értékelésének tartalmi
pontszámát, valamint a szövegszerkezet, a stílus és a nyelvhelyesség értékelésének pontszámait a
következő kritériumok szerint:
Tartalom - a bázisszöveg és feladat értése; tudáskeretének ismerete (vonatkozó tárgyi tudás,
általános tájékozottság); a válaszelemek a feladat szempontjainak, szövegbázisának való
megfelelése (problémaérzékenység, lényeglátás, tématartás, gondolatgazdagság, releváns példák,
véleménynyilvánítás) szerint.
Szövegszerkezet - a felépítés (gondolati íve, logikája, a műfajnak való megfelelés); a szerkezet
(koherencia, arányosság, tagolás, terjedelem) szerint.
Nyelvi igényesség (stílus, nyelvhelyesség) - a nyelvi regiszter, a stílus, a szókincs, a köznyelvi
normának való megfelelés szerint.
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A reflektáló szövegalkotás minősítésének szempontjai és értékelése
A javító tanár által megállapított pontszám jelzi a reflektáló feladat értékelésének tartalmi,
szerkezeti, nyelvi pontszámait a következő kritériumok szerint:
Tárgyi tudás, általános tájékozottság
Problémaérzékenység, gondolatgazdagság
Gondolatmenet, szövegfelépítés
Nyelvi igényesség (stílus, nyelvhelyesség)
A két szövegalkotási feladat értékelésének pontértékei:
Műértelmező szöveg
30 pont

Reflektáló szöveg
20 pont

Tartalom

15 pont

Szövegszerkezet
Nyelvi igényesség
(stílus, nyelvhelyesség)
Tartalom

5 pont
10 pont

Problémaérzékenység
Gondolatmenet
Nyelvi igényesség
(stílus, nyelvhelyesség)

5 pont
5 pont
5 pont

5 pont

A helyesírás és az íráskép minősítése
Helyesírás - a helyesírás szabályainak való megfelelés szerint; a súlyos hibák, az enyhe hibák
és a központozás figyelembevételével, a javítási-értékelési útmutatóban közölt egységes
pontozási elv szerint.
Íráskép - a szöveg rendezettsége, olvashatósága, az olvasó szempontjának figyelembe vétele, a
forma kulturáltsága szerint.
Az írásbeli dolgozat pontszámainak összesítése
Szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor
Műértelmező szövegalkotási feladat
Reflektáló szöveg
Helyesírás
Íráskép

40 pont
30 pont
20 pont
8 pont
2 pont

Szóbeli vizsga
Az emelt szintű szóbeli vizsga központi tételsor alapján zajlik.
A tétellapon megjelölt feladatot a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbekérdezni csak
akkor lehet, ha a vizsgázó teljesen helytelen úton indult el, vagy nyilvánvaló, hogy elakadt.
A szóbeli vizsga egy román nyelvi és egy irodalmi tételhez megfogalmazott feladat megoldása,
és a megoldás kifejtése.
A román nemzetiségi nyelv és irodalom tételsor 20 román nyelvi és 20 irodalmi tételből áll. A
román nyelvi és az irodalmi tételek egymástól elkülönülő tételsorokat alkotnak.
A nyelvi és az irodalmi tételsorban irodalomból és román nyelvből is legalább 6 tételt
módosítani kell az előző évhez képest.

10

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

A vizsgázó a következő segédeszközöket használhatja a felkészüléshez és a tételkifejtéshez:
irodalmi szöveggyűjtemény, kötet vagy a feladatok kidolgozásával összefüggő más nyomtatott
ismerethordozó a tételnek megfelelő részlete (pl. internetes oldal nyomtatott változata, egynyelvű
szótár, művelődéstörténeti térkép, képzőművészeti album). A tételsornak megfelelő
segédeszközöket a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli vizsga egy román nyelvi és egy irodalmi témakörhöz megfogalmazott altétel
kifejtése. A témakörök, illetve az altételek évről évre változhatnak.
Román nyelvi altételsor
A tételsor a részletes vizsgakövetelmények Román nyelv című fejezete témaköreinek
mindegyikéből legalább egy altételt tartalmaz.
Irodalmi altételsor
A szóbeli vizsga tételeit a részletes vizsgakövetelmények Szerzők, művek, valamint
az Értelmezési szintek témáiból kell összeállítani. Minden tételhez egy feladat tartozik, a
feladatok vizsganaponként változhatnak.
A román nyelvi altétel
A román nyelvi altétel minden esetben tartalmaz egy megállapítást, idézetet, felvezető
gondolatot, nyomtatott vagy elektronikus dokumentumot (pl. űrlapot, használati utasítást,
újságoldalt, képet, ábrát, térképet, internetes oldalt, egynyelvű szótár részletét), majd közli a
kifejtendő feladatot.
Az altételekben kitűzött feladat lehet az idézet, illetve a mellékelt dokumentum adott
szempontú elemzése, értelmezése, a szempontban megfogalmazott nyelvi probléma, jelenség,
szabály bemutatása, kifejtése, fogalom értelmezése, érvek megfogalmazása, a feladatban
megjelölt műfaj előadása stb.
Irodalom altétel
Az Irodalom altétel minden esetben tartalmazhat egy felvezető nyomtatott vagy elektronikus
dokumentumot (pl. szépirodalmi idézetet, értekező prózát, esszé rövid részletét, illusztrációt,
képzőművészeti alkotást, színpadképet, filmképet, ábrát, térképet stb.), majd közli a bemutatandó
témát, annak kiemelt szempontját, a témának, illetve a kitűzött szempontnak megfelelően esetleg
szerző és mű megjelölését.
Az altételben kiemelt szempont (feladat) lehet bármely poétikai, irodalomtörténeti, stíluskorszakbeli, esztétikai, etikai kérdés, valamely életprobléma, motívum, a műre, a szerzői
életpályára jellemző sajátosság. Legalább két altétel a magyarországi románok irodalmával
kapcsolatos feladatokat tartalmazzon.
Mindkét tárgy tételsorának témaköreit és tételcímeit a jogszabályban meghatározott időben és
módon nyilvánosságra kell hozni. Az egyes tételekhez tartozó feladatokat nem szabad
nyilvánosságra hozni, csak a vizsgán ismerhetőek meg.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli vizsgateljesítmény maximális pontértéke 50 pont. Ezen belül az irodalom felelet
tartalmi minőségéért 25 pont, a román nyelvi felelet tartalmi minőségéért 10 pont, a két felelet
nyelvi minőségéért együtt 15 pont adható.
A vizsgateljesítmény értékelése az alábbi értékelési kritériumok és pontszámok alkalmazásával
történik. A ponthatárokon belül az értékelés kritériumainak való megfelelés mértéke dönt.
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Tartalmi minőség - irodalomból összesen 25 pont; román nyelvből
összesen 10 pont a következő kritériumok mérlegelésével:
- Irodalmi, nyelvi, kulturális tájékozottság
- Tárgyi tudás
- Szövegismeret, szövegértés
- Feladatmegoldó képesség
- Gondolatgazdagság
- Önálló vélemény
- A feladat kifejtettsége
Nyelvi minőség - a két feleletre összesen 15 pont a következő
kritériumok mérlegelésével:
- Rendszerezés, lényegkiemelés
- Logikus gondolatmenet
- Világos, tagolt szöveg- és mondatszerkesztés
- Megfelelő szókincs, szóhasználat
- Érthető előadásmód
A szóbeli vizsgarész pontszámainak összesítése
Tartalmi minőség - irodalom
25 pont
Tartalmi minőség - román nyelv
10 pont
A kifejtés nyelvi minősége
15 pont
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II. DESCRIEREA EXAMENULUI
Fazele examenului
Nivel mediu
Examen în scris
Examen oral
240 de minute
15 minute
100 de puncte
50 de puncte

Nivel ridicat
Examen în scris
Examen oral
240 de minute
20 de minute
100 de puncte
50 de puncte

Materiale auxiliare acceptate în cursul examenului
Nivel mediu
Examen în scris
Examen oral
Asigurarea îi
NU SE DĂ
NU SE DĂ
revine
candidatului
Asigurarea îi
Pentru rezolvarea Antologie de
revine instituţiei subiectului II, în texte
în care are loc
formă tipărită,
literare, volume
examenul
Dicţionarul
sau alte surse
ortografic,
tipărite referitoare
ortoepic şi
la temele date.
morfologic al
limbii române,
Dicționarul
Explicativ al
Limbii Române
şi/sau dicționarul
bilingv (minimum
un exemplar
pentru câte 10
candidați)

Nivel ridicat
Examen în scris
Examen oral
NU SE DĂ
NU SE DĂ

Pentru rezolvarea
subiectului II, în
formă tipărită,
Dicţionarul
ortografic,
ortoepic şi
morfologic al
limbii române,
Dicționarul
Explicativ al
Limbii Române
şi/sau dicționarul
bilingv (minimum
un exemplar
pentru câte
10candidați)

Antologie de texte
literare, volume sau
alte surse tipărite
referitoare la temele
date.

Se vor publica
Nivel mediu
Examen în scris

Examen oral

Material

NU SE
PUBLICĂ

Titlurile tezelor şi
ale tematicilor

Data

NU SE
PUBLICĂ

Conform
normelor juridice
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Nivel ridicat
Examen în scris
Examen
oral
NU SE
Titlurile
PUBLICĂ
tezelor şi ale
tematicilor
NU SE
Conform
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Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

EXAMEN DE NIVEL MEDIU
Examen în scris

Examen oral

240 de minute

15 minute

90 de minute

150 de minute
Teme

Expunere de subiect

Subiectul I:
Subiectul II:
Înțelegere de text şi Producere de text de
argumentare sau
analiză literară:
producerea unui text interpretarea unui text
nonliterar
sau analiză comparată
50 de puncte
40 de puncte

Expunerea unui
subiect de limba
română

Expunerea unui
subiect literar

10 puncte

25 de puncte

Calitatea de limbă a expunerii: 15 puncte

Ortografie: 8 puncte
Caligrafie: 2 puncte
100 de puncte

50 de puncte

Examenul în scris
Reguli generale
La examenul în scris candidatul trebuie să rezolve o temă centrală cu mai multe subiecte.
Candidatul va rezolva prima dată Subiectul I, pentru care îi stau la dispoziție 90 de minute.
Subiectul conține o temă de înțelegere a textului plănuit să fie rezolvat în 60 de minute şi una de
producere a textului plănuit să fie rezolvat în 30 de minute. Lucrările de examen vor fi adunate
după 90 de minute de profesorul supraveghetor.
După aceasta se va împărți şi se va rezolva Subiectul II. Pentru acesta stau la dispoziție 150 de
minute. Pentru rezolvarea subiectului II pot fi folosite în formă tipărită Dicţionarul ortografic,
ortoepic şi morfologic al limbii române, Dicționarul Explicativ al Limbii Române respectiv
dicționar bilingv.
Caracteristicile formale ale subiectelor în scris
În prima parte a examenului în scris se pretinde înțelegerea, respectiv producerea unui text
nonliterar. Conform acestora conține o temă de înțelegere a textului şi o temă de producere a
textului care poate să fie argumentare sau producerea unui text formal − în funcție de temă.
Dintre cele două forme de producere de text alege candidatul.
A doua parte a examenului în scris pretinde producerea unui text de analiză literară care, după
anumite criterii, poate să fie interpretarea unei opere literare sau a unui fragment dintr-o operă
literară sau o analiză comparată a două opere − după alegerea candidatului.
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Unde candidatul alege din temele indicate, acolo va indica tema aleasă. Dacă alege cealaltă
temă în locul celui pe care a început să o realizeze, candidatul trebuie să taie textul considerat
nevalabil.
Caracteristicile de conținut ale subiectelor în scris
I. Înțelegere de text şi argumentare sau producere de text formal
Tema înțelegerii textului nonliterar
Textul temei înțelegerii textului poate fi un text, eventual două texte (între care există o corelație)
de 700-1000 de cuvinte, cu caracter informativ, de publicistitică sau fragmentul acestora.
Întrebările referitoare la înţelegerea textului, conform caracteristicilor tematice, structurale, de
limbă şi celor de comunicare se pot rezuma la următoarele:
- identificare şi interpretare: identificarea faptelor, datelor, constatărilor; diferite argumente şi
poziții din text, poziţia autorului; sensul textului şi straturile de semnificaţii;
- raporturi: între caracteristicile gramaticale şi stilistice ale textului; între titlu şi text; între
sensul textului şi straturile de semnificaţii;
- caracteristicile textului din punct de vedere al comunicării, al genului textului şi al
pragmaticii; rolul referinţelor, trimiterilor din text; relația dintre text şi alte informații (externe);
- structura textului: raporturile logice şi de conţinut în text; structura textului, modul de
redactare a textului, semnificaţia reflectată prin structură;
- reducerea textului (de exemplu: plan, sinteză, rezumarea concisă a textului pe baza criteriilor
precizate, etc).
Tema argumentării sau a producerii textului formal
Candidatul realizează o argumentare sau un text formal din următoarele două posiblități de
alegere.
Extinderea pretinsă a temei este de 120-200 de cuvinte.
Tema poate fi următoarea:
A) Argumentare: Poziție susținută prin 3-5 argumente din domeniul vieții publice, culturii,
modului de viață.
B)Text formal: Realizarea unui text formal într-un gen, într-o temă specificată, eventual cu
factori de comunicare dați. Genurile textului pot fi următoarele: scrisoare de intenție; diferite
scrisori oficiale (de ex.: scrisoare de reclamație), cerere, intervenție, alocuțiune, text cu un
caracter polemic, recomandare, apreciere; text pentru pliant.
Ambele teme pot cuprinde un scurt text sau un fragment de text pentru stârnirea ideilor.
Subiectul informează conform temei concrete despre fracțiunile de puncte care pot fi obținute.
II. Producere de text de analiză literară
Candidatul va alege una din două teme cu subiecte diferite. Extinderea elaborării subiectului
ales de către candidat este cel mult de 400-800 de cuvinte. La acest subiect se cere:
A) Analiza, interpretarea unei opere (sau a unui fragment). Subiectul cuprinde criteriul
principal al interpretării.
B) Compararea după criterii date a două opere (sau fragmente)
La ambele teme, textul ilustrativ e operă în limba română, care poate fi creație lirică, epică sau
dramatică, respectiv fragmentele acestora. Atât operele autorilor români din Ungaria, cât şi ale
românilor de pretutindeni pot fi alese independent de epocă, stil, tematică, gen. Nu se pretinde
necondiționat cunoaşterea autorului. În cazul unui fragment de operă nu se pretinde cunoaşterea
amplă a operei.
Elementul esențial în ambele teme este identificarea problemelor prezentate în textele literare şi
reflecțiile asupra acestora. Ambele teme cuprind problema centrală a interpretării şi a comparării,
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aspectul, aspectele accentuate acesteia (de ex.: tema prezentată, impresiile situația;
comportamentul, caracterizarea personajelor, raportul dintre personaje; rolul, semnificația
motivelor; concepția de viață şi valorile diferitelor epoci).
Cel puțin una dintre teme trebuie să se refere la cultura românilor din Ungaria.
Evaluarea subiectelor în scris
Indicatorul de puncte conține împărțirea punctelor pentru evaluarea temelor. În indicatorul de
puncte se publică în cuvânt-titlu elementele de conținut ale rezolvărilor posibile şi abaterile
eventuale de la acestea. Evaluarea performanței candidatului nu poate fi influențată nici de
părerea personală aparte a evaluatorului, care se abate de la judecata generală a problemei, a
întrebării, a fenomenului tratat în temă, şi nici de părerea candidatului, dacă aceasta diferă de cel
general.
Profesorul evaluator în fiecare temă indică greşelile de ortografie şi de limbă conform tipurilor
de greşeli, publicate în indicatorul de puncte. În evaluarea finală, profesorul evaluator va evalua
ortografia şi caligrafia întregii lucrări.
I.Înțelegere de text şi argumentare sau producere de text formal
Corectarea şi evaluarea înțelegerii textului
Evaluarea subiectului înțelegerii textului se face pe baza unui indicator de puncte. Punctajul
maxim care se poate obține la acest subiect este de 40. Indicatorul de puncte prezintă punctajele
pentru evaluarea nivelului răspunsurilor, respectiv punctajul fracţionat. Profesorul evaluator va
trece pe fiecare lucrare punctele fracţionate, obţinute de către candidat, precum şi punctajul final
atins.
Corectarea şi evaluarea argumentării sau producerii textului formal
Evaluarea subiectului producerii textului se face pe baza unui indicator de puncte. Punctajul
maxim care se poate obține la acest subiect este de 10. Poate fi evaluată doar acea lucrare care s-a
realizat despre una din temele precizate. Dacă candidatul a rezolvat mai multe teme, şi nu şi-a
indicat alegerea evident (nu a subliniat care temă a ales sau nu a tăiat rezolvarea nevalabilă),
profesorul evaluator va evalua în ordine prima dintre rezolvările din lucrare. Indicatorul de
puncte prezintă punctajul fracţionat pentru evaluarea elementelor la ambele teme. Cel care
corectează lucrarea va indica elementele de conținut şi formă acceptate, conform sistemului de
semne publicat în indicatorul de puncte. Profesorul evaluator va trece pe lucrare punctele
fracţionate, obţinute de către candidat, precum şi punctajul final atins.
Punctajul pentru înțelegere de text şi argumentare sau producerea textului formal (Subiectul I):
Înțelegere de text şi argumentare sau producerea
textului formal

Înțelegerea textului 40 de puncte
Producerea textului 10 puncte

II. Corectarea şi evaluarea producerii de text de analiză literară
Profesorul evaluator va evalua performanța candidatului după aspectele publicate în descrierea
examenului şi conform indicatorului de puncte.
În indicatorul de puncte se publică în cuvânt-titlu elementele de conținut ale rezolvărilor
posibile. Toate rezolvările care se abat de la acestea şi sunt corecte se acceptă, în continuare nu se
pretinde, din punct de vedere profesional, folosirea punctuală a limbajului din indicatorul de
puncte. Cel care corectează lucrarea va indica elementele de conținut acceptate, conform
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sistemului de semne publicat în indicatorul de puncte. Element corect poate fi considerat: o
observație, consecință, constatare care din aspectul conținutului este valabil şi justificat.
Dacă candidatul a rezolvat mai multe teme, şi nu şi-a indicat alegerea evident (nu a subliniat
care temă a ales sau nu a tăiat rezolvarea nevalabilă), profesorul evaluator va evalua în ordine
prima dintre rezolvările din lucrare.
Cel care corectează, indică greşelile de structură, stil, limbă şi de ortografie, conform tipurilor
de greşeli publicate în indicatorul de puncte.
Într-un interval de puncte decide măsura de corespundere la criteriile evaluării.
Aspectele calificării şi evaluarea producerii de text de analiză literară
Conținut − conform înțelegerii textului ilustrativ şi a temei; posedării cadrului de cunoştință
(cunoştințe referitoare din domeniu, orientare generală); corespunderii elementelor de răspuns la
aspectele temei şi la textul ilustrativ, sensibilității față de o problemă; respectării temei, descifrării
esențialului, bogăției de idei, exemplelor relevante; exprimării atitudinilor personale faţă de
problema respectivă.
Structura textului - şirul de idei, logica să corespundă genului indicat; să țină cont de coerență,
raporturi, proporționalitate, extindere.
Limbaj (stil, corectitudine de limbă) după registrul de limbă, stil și vocabular, conform
normelor limbajului nonliterar
Producere de text de
Calitatea conținutului
25 de puncte
analiză
Calitatea de limbă
Structura textului
5 puncte
literară
Limbaj (stil,
10 puncte
corectitudine de limbă)
Calificarea ortografiei şi caligrafiei
Ortografia − după regulile ortografice; greşelile ortografice grave, ușoare luând în considerare
punctuația, după principiul unic de punctaj din indicatorul de puncte.
Caligrafie - text ordonat, citeț, se iau în considerare aspectele cititorului, formă aranjată.
Adunarea punctelor la subiectul în scris
Înțelegerea textului şi
argumentare sauproducerea
textuluifuncțional
Producere de text de analiză
literară

Înțelegerea textului

40 de puncte

Producere de text
Calitatea conținutului

10 puncte
25 de puncte

Calitatea limbajului

15 puncte
8 puncte
2 puncte

Ortografie
Caligrafie

Examenul oral
Temele de pe fişa de subiect vor fi prezentate de către candidat singur. Candidatul poate fi
întrebat doar atunci dacă absolut nu vorbeşte despre tema dată sau dacă s-a blocat.
Examenul oral conține rezolvarea și expunerea rezolvării temelor referitoare la câte un subiect
de limba și literatura română.
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Examenul la limba şi literatura română conține 20 de subiecte la literatură şi 20 de subiecte la
limbă. Subiectele de limbă şi literatură formează câte-un şir de subiecte separat.
Atât la șirul de subiecte de limbă cât și la șirul de subiecte de literatură se vor schimba cel puțin 6
subiecte față de anul precedent.
Fiecărui subiect îi aparține câte-o temă. Candidatul va putea folosi la examen următoarele
materiale auxiliare: antologii de texte, alte surse de cunoştințe, tipărite (de ex.:versiunea tipărită a
unei pagini de internet, DEX, hartă de istoria culturii, album de artă plastică). Materialele
auxiliare vor fi asigurate de către instituția examinatoare.
Caracteristicile de conținut şi formă ale subiectelor la examenul oral
Subiecte la limba română
Subiectele vor fi redactate pe baza temelor expuse la capitolul Limba română din Cerințele
detaliate de bacalaureat. Subiectele se vor referi la următoarele teme din cerințele dezvoltate:
Limbile în Europa, Istoria limbii române, Limbă şi societate, Nivelurile limbii, Textul şi tipuri de
texte, Comunicare, Cunoştințe fundamentale de retorică, Stilistică şi istoria stilurilor.
Subiecte la literatură
Subiectele vor fi redactate după capitolul Literatura română din cerințele detaliate de
bacalaureat, respectiv prin îmbinarea temelor din capitolul Niveluri de interpretare şi moduri de
abordări în aşa fel, încât din fiecare temă a capitolului Autori şi opere cel puțin un subiect să fie
reprezentat între cele 20 de subiecte. Fiecare subiect dintre acestea se poate inspira şi din
capitolul Niveluri de interpretare şi moduri de abordări.
Subiectul la limba română
În funcție de tematică, respectiv de problema concretă indicată, subiectul poate cuprinde o
constatare, un citat, o reflecție de dezvoltat, un document tipărit sau electronic (de ex: formular,
mod de întrebuințare, pagină de ziar, imagine, schemă, hartă, pagină de internet, fragment dintrun dicționar explicativ), pe urmă menționarea temei de rezolvat.
Tema precizată în subiect poate fi analiza şi interpretarea unui citat, respectiv a unui document
alăturat de tema de limbă, un fenomen lingvistic formulat, prezentarea şi expunerea unei definiții,
definirea argumentelor, expunerea în funcție de genul indicat în subiect etc.
Subiectul la literatură
Subiectul poate conține un document tipărit sau electronic (de ex.: citat din beletristică, proză,
scurt fragment dintr-un eseu, ilustrație, operă de artă plastică, fotografie din film, hartă, ect.),
după care indică tema care trebuie prezentată, aspectele accentuate ale acesteia, respectiv operele
concrete corespunzătoare punctelor de vedere indicate. Aspectul accentuat poate fi de ex. orice
problemă de gen, tematică, epocă, poetică, estetică, etică. Cel puțin două subiecte trebuie să
conțină teme referitoare la literatura românilor din Ungaria. Dacă este necesar şi posibil pentru
prezentarea subiectului, candidatul alege dintre Autori sau opere indicate în subiect.
Tematica șirurilor subiectelor și titlurile subiectelor trebuiesc publicate conform normelor
juridice. Temele subiectelor nu pot fi publicate, se aduc la cunoștință doar la examen.
Evaluarea examenului oral
Punctajul maxim la examenul oral este 50 de puncte. În cadrul acestuia pentru calitatea
conținutului răspunsului la literatură se pot da 25 de puncte, pentru calitatea conținutului la limbă
10 puncte, pentru calitatea de limbă la ambele răspunsuri 15 puncte.
La evaluarea răspunsului se vor folosi criterii generale din tabelul de mai jos. Într-un interval
de puncte decide măsura de corespundere la criteriile evaluării.
Calitatea conținutului - la literatură se pot da în total 25 de puncte, la limba
română în total 10 puncte după următoarele criterii:
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- Cunoştinţele de limbă, de literatură şi de cultură
- Cunoştințele referitoare la conținutul subiectului
- Cunoaşterea şi înțelegerea textului
- Competența de rezolvare a temei
- Bogăția de idei
- Opinia proprie
- Expunerea temei
Calitatea de limbă - pentru cele două răspunsuri se pot da în total 15 puncte
după următoarele criterii:
- Sistematizarea, scoaterea în evidență a esențialului
- Ordine logică de idei
- Construcţia clară, bine articulată a textului şi a frazei
- Folosirea adecvată a cuvintelor, vocabular corespunzător
- Modul clar de prezentare
Adunarea punctelor la subiectul oral
Calitatea conținutului - literatură
Calitatea conținutului - limba română
Calitatea limbajului expunerii

25 de puncte
10 puncte
15 puncte

EXAMEN DE NIVEL RIDICAT
Examen în scris
240 de minute
Teme
Subiecte de înțelegere Subiecte de producere
a
de text: analiză literară
textului şi de limbă,
şi reflexie
literatură şi de cultură
generală
40 de puncte
50 de puncte
Ortografie: 8 puncte
Caligrafie: 2 puncte
100 de puncte

Examen oral
20 de minute
Expunere de subiect
Expunerea unui
Expunerea unui
subiect de limba
subiect literar
română

10 puncte
25 de puncte
Calitatea de limbă a expunerii 15 puncte
50 de puncte

Examenul în scris
Reguli generale
La examenul în scris candidaţii vor avea de rezvoltat teme centrale cu mai multe subiecte.
Timpul acordat pentru examen poate fi utilizat de candidaţi după plac precum şi ordinea de
rezolvare a temelor este de asemenea la liberă alegere. Pentru rezolvarea subiectelor stau la
dispoziție 240 de minute. Pentru rezolvare pot fi folosite în formă tipărită Dicţionarul ortografic,
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ortoepic şi morfologic al limbii române, Dicționarul Explicativ al Limbii Române respectiv
dicționar bilingv.
Caracteristicile de conţinut şi de formă ale subiectelor la examenul în scris
Examenul în scris conține un subiect de înțelegere a unui text care măsoară folosirea
cunoștințelor în domeniu și de care se leagă un şir de teme de limbă, literatură şi cultură
genereală, respectiv două subiecte diferite de producerea textului.
Subiectele de înțelegere a textului şi de limbă, literatură şi de cultură generală
Subiectele de înțelegere a textului şi de limbă, literatură şi de cultură generală se leagă de o
creație în limba română (un text din domeniul literaturii sau limbii, eseu, proză eseistică,
literatură nonficțională, dramă respectiv un fragment din acestea).
Subiectele pretind pe de o parte înțelegerea textului, pe de altă parte aplicarea cunoştinţelor de
limbă şi literatură (identificarea, cunoaşterea şi folosirea după caz a definiţiilor pentru diferite
texte, subiectele solicită în continuare revelarea corelaţiilor din domeniul istoriei literaturii, a
genurilor, a tematicii şi a motivelor, respectiv, ele includ întrebări referitoare la caracteristicile
gramaticale, retorice, stilistice, textuale şi ortografice ale textului, întrebări referitoare la limbă).
Subiectul conține întrebări referitoare la înțelegerea textului, la cunoştințele de limbă şi de
literatură.
Subiecte de producere de text
Subiectele de producere de text se compun din producerea a două texte de către candidaţi
legate de două teme, pe baza criteriilor şi genurilor indicate.
Subiectele de producere de text sunt următoarele:
- Interpretarea şi aprecierea în dimensiunile cerute a unei opere date, (în continuare analiză
literară)
La analiza literară, textele ilustrative sunt opere literare de limba română (creație lirică, epică
sau dramatică, respectiv fragmentele acestora). Atât operele autorilor români din Ungaria, cât şi
ale românilor de pretutindeni pot fi alese independent de epocă, stil, tematică şi gen. Nu se
pretinde necondiționat cunoaşterea autorului. În cazul unui fragment de operă nu se pretinde
cunoaşterea amplă a operei.
- Elaborarea unei argumentări sau a unei păreri: reflecţii în legătură cu o temă literară,
culturală, estetică, filozofică şi etică, un fenomen dat, sau cu o problemă de actualitate, de ex:
reflecție la fenomenele culturale şi ale vieții publice ale epocii (în continuare producere de text de
reflecție).
Fiecare din teme are la bază un text ilustrativ (de ex: o operă literară, un fragment literar; un
scurt citat, prezentat ca text de referinţă pentru o analiză pe bază de argumente).
Extinderea elaborării subiectului de analiză literară este cel mult de 400-800 de cuvinte.
Extinderea elaborării subiectului de producere de text de reflecție este cel mult de 150-450 de
cuvinte.
Cel puțin una dintre teme trebuie să se refere la cultura românilor din Ungaria.
Evaluarea subiectelor în scris
Evaluarea subiectelor se face pa baza unui indicator de puncte. În indicatorul de puncte se
publică în cuvânt-titlu elementele de conținut ale rezolvărilor posibile şi abaterile eventuale de la
acestea. Evaluarea performanței candidatului nu poate fi influențată nici de părerea personală
aparte a evaluatorului care se abate de la judecata generală a problemei, a întrebării, a
fenomenului tratat în temă, şi nici de părerea candidatului, dacă aceasta diferă de cel general.
Profesorul evaluator în fiecare temă indică greşelile de ortografie şi de stilistică conform
tipurilor de greşeli publicate în indicatorul de puncte. În evaluarea finală, profesorul evaluator va
evalua ortografia, corectitudinea limbii şi caligrafia întregii lucrări.
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Evaluarea subiectelor de înțelegere a textului, de limbă, literatură şi de cultură generală
Evaluarea subiectelor de înțelegere a textului şi de limbă, literatură şi de cultură generală se
face pa baza unui indicator de puncte. Punctajul maxim este de 40 de puncte. Indicatorul de
puncte prezintă punctajele pentru evaluarea nivelului răspunsurilor, respectiv punctajul fracţionat.
Profesorul evaluator va trece pe fiecare lucrare punctele fracţionate obţinute de către candidat,
precum şi punctajul final atins.
Evaluarea subiectelor de înțelegere a textului, şi de
limbă, literatură şi de cultură generală

40 de puncte

Corectarea şi evaluarea producerii de text
Profesorul evaluator va evalua performanța candidatului după aspectele publicate în descrierea
examenului şi conform indicatorului de puncte.
În indicatorul de puncte se publică în cuvânt-titlu elementele de conținut ale rezolvărilor
posibile. Toate rezolvările care se abat de la acestea şi sunt corecte, se acceptă. În continuare nu
se pretinde din punct de vedere profesional folosirea punctuală a limbajului din indicatorul de
puncte. Cel care corectează lucrarea va indica elementele de conținut acceptate, conform
sistemului de semne publicat în indicatorul de puncte.
Cel care corectează, indică greşelile de structură, stil, limbă şi de ortografie.
Într-un interval de puncte decide măsura de corespundere la criteriile evaluării.
Criteriile calificării și evaluării ale producerii de text de analiza literară
Punctajul constatat de cel care corectează, indică punctele evaluării conținutului la analiza
literară, respectiv punctajul structurii, stilului şi a corectitudinii de limbă - ținând cont de
următoarele criterii:
Conținut – se ține cont de înțelegerea textului ilustrativ şi a temei; de posedarea cadrului de
cunoştințe (cunoştințe referitoare la domeniu, cultură generală); de corespunderea elementelor de
răspuns la aspectele temei şi la textul ilustrativ (sensibilitatea față de o problemă, scoaterea în
evidență a esențialului, rămâne la subiect, bogăția de idei, exemplele relevante, exprimarea
opiniei)
Structura textului – şirul de idei, logica să corespundă genului indicat; să țină cont de coerență,
de raporturi, de proporționalitate, de extindere.
Limbaj (stilul textului, corectitudine de limbă) - după registrul de limbă, stil şi vocabular;
conform normelor limbajului nonliterar.
Criteriile calificării și evaluării ale producerii de text de reflecție
Punctajul constatat de cel care corectează, indică punctele evaluării conținutului la textul de
reflectie, respectiv punctajul structurii, stilului şi a corectitudinii de limbă după urmatoarele
criterii:
Cunoştințe referitoare din domeniu, orientare generală
Sensibilitate față de o problemă, bogăția de idei
Şirul de idei, structura textului
Calitatea limbajului (stil, corectitudine de limbă)
Punctajul şi aspectele evaluării a celor două subiecte:
Analiza literară
30 de puncte

Conținut
Structura textului
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Calitatea limbajului (stil,
corectitudine de limbă)
Text de reflexie
20 de puncte

10
puncte

Conținut

5 puncte

Sensibilitate față de o problemă
Șirul de idei
Calitatea limbajului (stil,
corectitudine de limbă)

5 puncte
5 puncte
5 puncte

Calificarea ortografiei şi caligrafiei
Ortografia − după regulile ortografice; greşelile ortografice grave, ușoare luând în considerare
punctuația, după principiul unic de punctaj din indicatorul de puncte.
Caligrafie - text ordonat, citeț, se iau în considerare aspectele cititorului, formă aranjată.
Adunarea punctelor la subiectul în scris
Subiectul de înțelegere a textului, de limbă, literatură şi de
cultură generală
Producerea textului de analiză literară
Producerea textului de reflectare
Ortografie
Caligrafie

40 de puncte
30 de puncte
20 de puncte
8 puncte
2 puncte

Examenul oral
Examenul oral la nivel ridicat se desfășoară conform șirului de subiecte întocmit central.
Temele de pe fişa de subiect vor fi prezentate de către candidat în mod independent. Candidatul
poate fi întrebat doar atunci dacă absolut nu vorbeşte despre tema dată sau dacă s-a blocat.
La examenul oral, candidatul va prezenta rezolvarea şi expunerea temelor atât la subiectul de
literatură română, cât şi la limba română.
Examenul la limba şi literatura română conține 20 de subiecte la literatură şi 20 de subiecte la
limbă. Subiectele de limbă şi literatură formează separat câte-un şir de subiecte.
Atât la șirul de subiecte de limbă cât și la șirul de subiecte de literatură se vor schimba cel puțin 6
subiecte față de anul precedent.
Candidatul va putea folosi la examen următoarele materiale auxiliare: antologii de texte, alte
surse de cunoştințe, tipărite (de ex.:versiunea tipărită a unei pagini web, DEX, hartă de istoria
culturii, album de artă plastică). Materialele auxiliare vor fi asigurate de către instituția
examinatoare.
Caracteristicile de conținut şi formă ale subiectelor la examenul oral
La examenul oral candidatul va prezenta un subiect de literatură şi unul de limbă. Ariile tematice,
precum şi subiectele de examen se vor putea schimba anual.
Subiecte de limba română
Subiectele vor cuprinde cel puţin un subiect din fiecare din capitolele de Limba română din
cerinţele detaliate de bacalaureat.
Subiecte de literatură
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Cerințele examneului oral trebuiesc întocmite după capitolele Autori și Opere, respectiv
Niveluri de interpretare, abordări din cerințele detaliate de bacalaureat. Fiecărui subiect îi
aparține o temă, temele pot varia de la o zi de examen la alta.
Subiectul la limba română
Tema de limba română cuprinde o constatare, un citat, o idee sugestivă, un document imprimat
sau electronic, (de ex.: formular, îndrumător de folosire, pagină de ziar, imagine, schemă, hartă,
pagină internet, fragment, de dicţionarul explicativ în limba maternă), şi prezintă problema de
rezolvat.
Tema precizată în subiectul extras poate fi analiza citatului sau a textului ilustrativ, după criterii
date, rezolvarea unor probleme legate de limbă, prezentarea unor reguli, explicarea unor noţiuni,
a unor argumente, o prezentare a genului precizat în subiect, etc.
Subiectul la literatura română
Subiectul cuprinde totdeauna o reflecţie de dezvoltat sau un document electronic (de ex. un citat
din literatura beletristică, proză eseistică, un scurt fragment dintr-un eseu, o ilustraţie, o creaţie de
artă plastică, o scenă dintr-o piesă de teatru, dintr-un film, o schemă, o hartă etc.), pe urmă se
indică tema de dezvoltat, criteriul de prezentare a acesteia, respectiv un autor şi o operă, pe baza
criteriilor evidenţiate.
Un criteriu important poate fi oricare problemă de poetică, istorie literară, gen, de istoria
stilurilor, de estetică, de etică, sau o problemă de viaţă de actualitate, motiv, o caracteristică a
operei, a activităţii autorului. Cel puțin două subiecte trebuie să conțină teme referitoare la
literatura românilor din Ungaria.
Tematica șirurilor subiectelor și titlurile subiectelor trebuiesc publicate conform normelor
juridice. Temele subiectelor nu pot fi publicate, se aduc la cunoștință doar la examen.
Evaluarea examenului oral
Punctajul maxim la examenul oral este 50 de puncte. În cadrul acestuia pentru calitatea
conținutului răspunsului, la literatură se pot da 25 de puncte, pentru calitatea conținutului la
limbă, 10 puncte, pentru calitatea de limbă, la ambele răspunsuri 15 puncte.
La evaluarea răspunsului se vor folosi criterii generale din tabelul de mai jos. Într-un interval
de puncte decide măsura de corespundere la criteriile evaluării.
Calitatea conținutului - la literatură se pot da în total 25 de puncte, la
limba română în total 10 puncte după următoarele criterii:
- Cunoştinţele de limbă, de literatură şi de cultură
- Cunoştințele referitoare la conținutul subiectului
- Cunoaşterea şi înțelegerea textului
- Competența de rezolvare a temei
- Bogăția de idei
- Opinia proprie
- Expunerea temei
Calitatea de limbă - pentru cele două răspunsuri se pot da în total 15 după
următoarele criterii:
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- Sistematizarea, scoaterea în evidență a esențialului
- Ordinea logică de idei
- Construcţia clară, bine articulată a textului şi a frazei
- Folosirea adecvată a cuvintelor, vocabular corespunzător
- Modul clar de prezentare
Adunarea punctelor la subiectul oral
Calitatea conținutului - literatură
Calitatea conținutului - limba română
Calitatea limbajului
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25 de puncte
10 puncte
15 puncte

