
MODEL DE SUBIECT 
I. Citește cu atenție textul și răspunde la următoarele cerințe: 

A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi fost nici nu s-ar fi povestit. Era odată un împărat ce avea 
trei fete. Prima, cea mare, era mândră ca raza soarelui; cea mijlocie era frumoasă ca luna între 
stele; mezina însă le întrecea pe amândouă, fiind știută ca cea mai frumoasă ființă de pe pământ. 
De aceea fata cea mică era dorită de soție de o mulțime de prinți și regi puternici și bogați. 
1. – 5 puncte 
Cărui tip de operă literară îi aparține acest text? 
2. – 5 puncte 
Rescrie din text o figură de stil și numește-o. 
3. – 5 puncte 
Precizează partea de vorbire și funcția sintactică a cuvintelor subliniate. 
4. – 15 puncte 
Scrie o compunere în care să faci descrierea unui anotimp. 
5. – 15 puncte 
Motivați în 5 propoziții alegerea făcută pentru clasa a IX-a. 
 
I. Magyar nyelv és irodalom                                                                                               45 pont    
Olvasd el figyelmesen az alábbi szövegrészletet, majd válaszolj a kérdésekre! 
     - Te nem vagy idevalósi - mondta a róka. - Mit keresel?  
     - Az embereket keresem - mondta a kis herceg. - Mit jelent az, hogy "megszelídíteni"?  
     - Az embereknek - mondta a róka - puskájuk van, és vadásznak. Mondhatom, nagyon 
kellemetlen! Azonfölül tyúkot is tenyésztenek. Ez minden érdekességük. Tyúkokat keresel?  
     - Nem - mondta a kis herceg. - Barátokat keresek. Mit jelent az, hogy "megszelídíteni"?  
     - Olyasmi, amit nagyon is elfelejtettek - mondta a róka. - Azt jelenti: kapcsolatokat 
teremteni.  
     - Kapcsolatokat teremteni?  
     - Úgy bizony - mondta a róka. - Te pillanatnyilag nem vagy számomra más, mint egy 
ugyanolyan kisfiú, mint a többi száz- meg százezer. És szükségem sincs rád. Ahogyan neked 
sincs énrám. Számodra én is csak ugyanolyan róka vagyok, mint a többi száz- meg százezer. De 
ha megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel számomra a világon. És én is 
egyetlen leszek a te számodra...  
 
1. Mit jelent a róka szerint a “megszelídítés”?      5 pont  
2. Mit jelent a kis herceg a róka számára a megismerkedésük alkalmával? Írd ki azt a 
mondatot a szövegből, amelyben megfogalmazza ezt!     5 pont 
 
3. Keress rokon értelmű kifejezéseket a következőkre: 
idevalósi, keres, kellemetlen, érdekesség, pillanatnyilag               10 pont 
 
4. Igaz vagy hamis?                  10 pont 
• A kis herceg tyúkokat keres 
• A róka barátságos a kis herceggel 
• A róka szerint az emberekben nincs semmi érdekes 
• Az emberek vadásznak a rókára 
• A kis herceg megérti, mit jelent a megszelídítés 
 
5. Fogalmazd meg 5-6 mondatban, számodra mit jelent a barátság!          10 pont 
 
Nyelvhelyesség, helyesírás         5 pont 

 
 
 
 
 



Barem de corectare și notare 
 

1. Se acordă 5 puncte pentru răspuns corect. 
Opera literară este un basm. 
 
2. Se acordă 5 puncte pentru răspuns corect. 
De exemplu: comparație ”frumoasă ca luna între stele” 
 
3. Se acordă câte un punct pentru fiecare răspuns corect. 
Odată – adverb de timp, complement circumstanțial de timp 
Un împărat – substantiv comun, subiect 
Avea – verb predicativ, predicat verbal 
Trei – numeral cardinal, atribut adjectival 
Frumoasă – adjectiv propriu zis, nume predicativ 
 
4. Se acordă 15 puncte pentru corectitudine gramaticală, ortografie și punctuație. 

 
5. Se acordă 15 puncte pentru corectitudine gramaticală, ortografie și punctuație. 

 
1. Helyes válasz – 5 pont: „kapcsolatokat teremteni”   

 
2. Helyes válasz – 5 pont: „Te pillanatnyilag nem vagy számomra más, mint egy ugyanolyan 

kisfiú, mint a többi száz- meg százezer.”  
 
 

3. Minden helyes válasz – 1 pont: pl.  Helybeli, kutat, rossz, különlegesség, most. (minden 
egyéb helyes variáció is max pontszámmal elfogadható) 
 

4. Minden helyes válasz – 1 pont: H,I,H,I,I. 
 
 

5. Tématartás, logikus gondolatmenet, választékos megfogalmazás – 10 pont 
Nyelvhelyesség, helyesírás - 5 pont 

 
 


