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Általános útmutató 
 

1. Jó megoldásként csak a javítási és értékelési útmutatóban megadott megoldások fogadhatók 
el. 

2. Minden jó megoldás egy pontot ér, a rossz megoldás 0 pont. 
3. Fél pont és többletpont nem adható. 
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I. Olvasott szöveg értése 
 
 
 
Ha többféle válasz is elfogadható, a javítási kulcs tartalmazza a szövegből adódó lehet-

séges válaszokat, illetve azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a jó válasznak tartalmaznia 
kell. (A szöveg szerinti megoldások mellett szerepelnek a tartalmilag még elfogadható egyéb 
megoldások is. A zárójelben szereplő szavak, kifejezések nem feltételei a válasz elfogadható-
ságának.) 

 
A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a 

helyesírási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét akadályoz-
zák. 

Amennyiben több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha tartal-
mazza a helyes megoldást. 

Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes kérdés-
hez egy-egy szürke négyzetbe kérjük, írja be a következő kódokat: 

 
• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 
• Amennyiben nincs válasz, a négyzetet hagyja üresen. 

 
Például: 
 

1. 2. 3. 4. 

1 0 1  

 
A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem elfogadha-

tó, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetsor végén) két kü-
lön rubrika található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a másikba 
kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot. 

 
Például: 
 

Max. Elért 

5  3 

 
A feladatlap végén található összesítő táblázatba kérjük, írja be a részeredményeket (az egyes 
feladatok eredményeit), és az elért összpontszámot. 
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Részletes útmutató 
 
Exercício 1  A Lenda do Crocodilo 
 

(0) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

H D F A G I B J L C E 

 

Exercício 2  Entrevista com Rodrigo Menezes 

 

(0) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C E G I A F B D H J L 

 

Execício 3  Joaquim de Almeida-Um Novo Sucesso 

 

(0) Qual é o título do novo filme do actor português Joaquim de Almeida? 
     A Profecia Celestina 
21) Ele vai ser um padre. 

22) No romance místico de James Redfield. 

23) (É sobre) um professor (que desiste da sua carreira). 

24) Está à procura dum manuscrito (anterior a Cristo). 

 

 

Exercício 4  Viagem -Coimbra com mais encanto 

 

(0) 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

C F K A D G B J H E 
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II. Nyelvhelyesség 
 

 
A javítási útmutató tartalmazza az összes elfogadható választ.  
Amennyiben a válasz helyesírási hibát tartalmaz, az nem elfogadható. Amennyiben több 

választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha tartalmazza a helyes megoldást. 
(A helyes megoldások mellett szerepelnek a nyelvhelyességi szempontból még elfogadható 
egyéb megoldások is.) 

 
A vizsgaösszetevőben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási kulcs vé-

gén található pontszámítási táblázat alapján történik. 
Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes kérdés-

hez egy-egy szürke négyzetbe kérjük, írja be a következő kódokat: 
 

• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 
• Amennyiben nincs válasz, a négyzetet hagyja üresen. 

 
Például: 
 

1. 2. 3. 4. 

1 0 1  

 
A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem elfogadha-

tó, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetsor végén) két kü-
lön rubrika található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a másikba 
kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot. 

 
Például: 
 

Max. Elért 

5  3 

 
 

A feladatlap végén található összesítő táblázatba kérjük, írja be a részeredményeket (az egyes 
feladatok eredményeit), és az elért összpontszámot. 
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Részletes útmutató 
 

Exercício 1  Entre os últimos lançamentos: O Sexto Livro do Diário de Sofia 
 

(0) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a c d c b d a d b b c 

 
Exercício 2  Dia de Todos os Santos à portuguesa 
 
 (0)......é 
11)  anda 
12) saírem 
13) correm 
14) regressam 
15) se chama 
16)  voltarem 
17) almoçam 
18) vão 
19) pôr  
20) oferecerem 
 
Exercício 3  Roda da fortuna 

(0) 21 22 23 24 25 26 27 28 
A E I F B J G H C 

 
Feladatpontok átszámítása vizsgapontra 
Feladatpont 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Vizsgapont 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 10 

               
Feladatpont 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
Vizsgapont 10 11 12 12 13 14 14 15 16 16 17 17 18 18 
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III. Hallott szöveg értése 
 

 
Ha többféle válasz is elfogadható, a javítási útmutató tartalmazza a szövegből adódó le-

hetséges válaszokat, illetve azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a jó válasznak tartalmaznia 
kell. (A szöveg szerinti megoldások mellett szerepelnek a tartalmilag még elfogadható egyéb 
megoldások is. A zárójelben szereplő szavak, kifejezések nem feltételei a válasz elfogadha-
tóságának.) 

A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a 
helyesírási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét akadályoz-
zák. 

Amennyiben több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha tartal-
mazza a helyes megoldást. 

A vizsgaösszetevőben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási kulcs után 
található pontszámítási táblázat alapján történik. 

Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes kérdés-
hez egy-egy szürke négyzetbe, kérjük, írja be a következő kódokat: 

 
• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 
• Amennyiben nincs válasz, a négyzetet hagyja üresen. 

 
Például: 
 

1. 2. 3. 4. 

1 0 1  

 
A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem elfogadha-

tó, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetsor végén) két kü-
lön rubrika található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a másikba 
kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot és a pontszámítási táblázat 
segítségével megállapított vizsgapontokat. 

 
Például: 

 

Max. Elért 

5  3 

 
 

A feladatlap végén található összesítő táblázatba kérjük, írja be a részeredményeket (az egyes 
feladatok eredményeit), az elért összpontszámot, és a pontszámítási táblázat segítségével 
megállapított vizsgapontokat. 
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Részletes útmutató 

 
Exercício 1  O Fim do Lobo Mau 
 

(0) 1 2 3 4 5 6 7 
B A B B A B A B 

 
Exercício 2  A Fundação Gulbenkian 
 
 (0) educativos 
  8) parque de estacionamento 
  9) espectacular 
10) representação 
11) enquanto 
12) Entretanto 
13) apaixonado 
14) aconselhamos 
15) antes 

 
Exercício 3  Doces para a mesa natalícia 
 
 (0) Um exemplo é o bolo rei. / É o bolo rei. 
16) A emissão chama-se. / Chama-se a Cozinha Portuguesa. 
17) É o Arroz Doce. / É a receita de arroz doce. 
18) (5 dl de) leite/ (125gde) arroz/ (150g de) acúcar/ canela (em pó)/ sal 
19) Junta(m)-se o leite e o açúcar. 
20) Os desenhos são as estrelas/ árvores de natal/ corações/ anjinhos. 
 
Feladatpontok átszámítása vizsgapontra 
 
Feladatpont 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Vizsgapont 2 3 5 7 8 10 12 13 15 17 18 20 22 23 25 27 28 30 32 33
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A CD-N HALLHATÓ SZÖVEGEK: 
 
Excercicio 1  O Fim do Lobo Mau 
 
Às portas de Lisboa, 22 lobos vivem num parque em condições semelhantes às da natureza. O 
Centro de Recuperação do Lobo Ibérico faz as delícias dos visitantes. 
Há quatro anos que Ana Quaresma vive na Malveira, rodeada de lobos e isolada do mundo. A 
bióloga de 26 anos não leva a vida habitual dos jovens da sua idade: discotecas, noitadas e 
propostas culturais só têm lugar à sexta-feira, o único dia em que não está junto dos animais. 
Dora Videira, de 25 anos, juntou-se-lhe há seis meses. Desde então, esta professora de biolo-
gia, a realizar um mestrado em etologia (comportamento animal) partilha com Ana a casinha 
de madeira do Centro de Recuperação do Lobo Ibérico, de quarta a domingo, deixando famí-
lia e namorado para os fins-de-semana. “É um vício” confessa Dora, enquanto acaba de lavar 
a loiça do almoço. “A partir do momento em que conhecemos os lobos um por um, pergunta-
mos por eles ao telefone...” 
Talvez a maioria das pessoas não saiba, mas não é preciso passear no Gerês para ver lobos no 
seu habitat natural. Na Malveira, 22 lobos partilham 17 hectares de terreno, divididos por sete 
cercados. É o único parque do país com lobos que vivem em terreno fechado, em cativeiro. 
No Verão passado, o parque de Mafra perdeu dois animais nos incêndios e transferiu o sobre-
vivente para o Jardim Zoológico de Lisboa. Duas visitas bastam para chegar a gostar dos ani-
mais e começarmos a conhecê-los pelo nome. Ana e Dora, e ainda o voluntário Paulo Figuei-
ra, tratam deles como se fossem crias. E conhecem-lhes cada mancha, cada reacção, cada 
uivo. 
Todas as semanas, o centro recebe visitas de escolas, com dezenas de miúdos, ansiosos por 
“ver os lobos”. Ao fim-de-semana percorrem a propriedade de olhos bem abertos, à procura 
de sinais dos animais. Hoje, às 10h de uma segunda-feira, é o colégio inglês de St. George, do 
Estoril, que visita os bichos: 24 garotos de fato de treino azul-escuro, com a idade entre os 7 e 
os 9 anos, falam inglês e português enquanto esperam o início da visita. Têm a particular 
esperança de ver o Tojo, o lobo que adoptaram. 
 
Excercicio 2  A Fundação Gulbenkian 
 
A Fundação Calouste Gulbenkian é uma das 12 maiores fundações do mundo. Esta instituição 
com fins caritativos, artísticos, educativos e científicos, está presente em alguns países, mas 
tem a sede em Lisboa. No Parque Gulbenkian há equipamentos que garantem o conforto que 
se deseja: instalações sanitárias, parque de estacionamento, restaurante e loja. A entrada nos 
jardins é livre. 
São nove hectares de parque no meio da cidade. Um jardim cheio de coisas boas. Os carros 
ficam do lado de fora, do outro lado das árvores. 
O Sr. Gulbenkian tem uma casa muito grande onde cabe um museu, uma fundação, um centro 
de arte e um jardim espectacular. É exactamente neste jardim que se pode passar uma tarde 
inesquecível. O jardim do Sr. Gulbenkian tem um lago com patos, caminhos labirínticos, flo-
res lindas, esculturas intrigantes e um anfiteatro ao ar livre onde se pode improvisar uma 
representação. A plateia é de mil lugares. 
Descansa-se à sombra de uma árvore sem fim enquanto se ouve a história do senhor que dá o 
nome a este jardim: Calouste Gulbenkian nascido em Istanbul em 1869, foi um engenheiro 
generoso que se formou em Londres, em 1887. Andou pelo mundo a servir os interesses polí-
ticos do seu país até que assentou em Lisboa, em 1942. Entretanto, já tinha escrito um livro e 
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trabalhado na área do petróleo. Era casado e pai de dois filhos. Juntou uma colecção de arte 
enorme, pois era um apaixonado feroz e reuniu-a na capital portuguesa, primeiro no palácio 
que foi do Marqués de Pombal, depois no museu baptizado com o seu nome. 
Quem quiser visitar o parque aconselhamos dar um passeio pelo jardim e recolher folhas de 
várias formas e cores para fazer um herbário. Há muitas no chão, não é preciso arrancá-las das 
árvores! 
Aproveite os arbustos para jogar às escondidas e antes de ir para casa pinte uma aquarela-
quem sabe se um dia não estará pendurada numa das paredes deste museu? 

 
Excercicio 3  Doces para a mesa natalícia 
 
Em Portugal são muitas as variedades de doces e bolinhos característicos da quadra natalícia. 
Estes são alguns exemplos, só para para abrir o apetite: mexidos, aletria, bolinhos de jerimu, 
leite-creme, sopa dourada, rabanadas, broas de mel, sonhos, filhós e bolo rei. 
Nesta nossa emissão do mês de Dezembro, do programa “A Cozinha Portuguesa” propomos 
às donas de casa confeccionar uma receita tipicamente portuguesa, da qual existem muitas 
variações consoante a região do país. 
Esta receita de “Arroz doce” que provém de Oliveira do Hospital é para 4 pessoas. 
O tempo da preparação é de 30 minutos. É fácil de preparar, e o seu éxito é garantido. 
Os ingredientes são: 
   5 dl de leite 
   125 g de arroz 
   150 g de açúcar 
   Canela em pó e sal 
Os utensílios necessários para a preparação são uma panela grande e uma colher de pau. 
O modo de preparação é: 
-Lavar o arroz em água quente, tendo o cuidado de mudar várias vezes a água de forma a reti-
rar o máximo de amido. 
-Cozer o arroz em água temperada com sal. Não deixar cozer muito, de forma a estar um pou-
co rijo. 
-Juntar o leite e o açúcar e novamente deixar cozer. 
-Deitar em travessas. Deixar arrefecer e fazer desenhos natalícios com canela. As crianças 
podem ajudar a confeccionar por exemplo estrelas, árvores de natal, corações, anjinhos e 
assim por diante. 
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IV. Íráskészség 
 
 

A javításhoz használandó értékelési szempontok a következő oldalakon találhatóak. 
 

A munkalap végén a szürke táblázatban két különböző oszlop található: 
 

• az elsőbe előre beírtuk az egyes értékelési szempontok alapján elérhető maximá-
lis pontszámokat; 

• a másikba kérjük, írja be a vizsgázó által elért pontszámokat, majd a feladatra 
adott összpontszámot. 

 
Például: 

  

Max. Elért 

5  3 

 
 

A feladatlap végén található összesítő táblázatba kérjük, írja be a részeredményeket (az 
egyes feladatok eredményeit) és az elért összpontszámot. 
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1. feladat 
 
I. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 

 
Értékelési szempontok  

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága  
Érthetőség; nyelvi megformálás  
Formai jegyek 

Pontszám 
5 pont 
5 pont 
1 pont 

Összesen  11 pont 
 
Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága” szempont alapján  
0 pontos, akkor az összpontszám is 0 pont. 
 
II. Az értékelési szempontok kifejtése: 

• A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó megvalósította-e a 
kommunikációs szándékot, azaz megfelelően dolgozta-e ki a témát; megfelelő 
hosszúságú szöveget hozott-e létre. Nem kell pontot levonni azért, ha a szöveg 
hosszabb 80 szónál. 
 

• Érthetőség; nyelvi megformálás 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szö-
veg érthető-e az olvasó számára, az esetlegesen előforduló nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) hibák a megértést nem akadályozzák-e. 
 

• Formai jegyek 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy szöveg formai jegyei teljesen 
megfelelnek-e a szövegfajtának, a vizsgázó helyesen használja-e a levélben a 
megszólítás, az aláírás és az elköszönés, valamint a dátum formai jegyeit. 
A formai jegyek megléte vagy hiánya nem befolyásolja a többi szempont elbí-
rálását. 
 

Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a megér-
tést. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak újraolvasás után 
érthető. 
A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni, azaz a hibajellegé-
től függően vagy a „Szókincs, kifejezésmód”, vagy a „Nyelvtan, helyesírás” szempontnál. 
Amennyiben például a vizsgázó egy szót nem megfelelően használ, ezt a hibát csak a „Szó-
kincs, kifejezésmód” szempontnál lehet értékelni. 
Azoknál az értelemzavaró hibáknál, amelyek következtében egy-egy mondatrész vagy mon-
dat mondanivalója válik érthetetlenné, és amelyeknél a hiba komplexitása miatt nem lehet 
eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, az egyszeri értékelés elve nem érvé-
nyes. Az ilyen típusú hibákat tehát mindkét szempontnál értékelni kell. 
Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a szövegben je-
lölni kell előfordulásukat. 
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Értékelési skála  

 

 

 

1. A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 

A vizsgázó tökélete-
sen megvalósította a 
kommunikációs célt; 
megfelelően dolgoz-
ta ki a feladat min-
den részletét, és 
elérte a minimális 
szövegmennyiséget 
(40 szó). 

A vizsgázó nagyrészt 
megvalósította a 
kommunikációs célt; 
1-2 részlettől elte-
kintve általában meg-
felelően dolgozta ki a 
feladatot, és legalább 
35 szó hosszúságú 
szöveget hozott létre.  

A vizsgázó részben 
valósította meg a 
kommunikációs célt; 
félreértette, illetve 
nem megfelelően dol-
gozta ki a feladat 
bizonyos részeit, a 
létrehozott szöveg 35 
szónál rövidebb.  

A vizsgázó nem való-
sította meg a kommu-
nikációs célt; félreér-
tette, illetve nem 
megfelelően dolgozta 
ki a feladatot, a szö-
veg 25 szónál rövi-
debb.  

2. Érthetőség; nyelvi megformálás 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 

A szöveg, egy-két 
kisebb pontatlanság 
ellenére, az olvasó 
számára tökéletesen 
érthető és követhető.  

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibák el-
lenére az olvasó szá-
mára nagyjából érthe-
tő és követhető.  

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibák kö-
vetkeztében nehezen 
érthető és követhető, 
illetve félreérthető.  

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibák 
miatt nem érthető és 
nem követhető.  

3. Formai jegyek 
1 pont 0 pont 

A szöveg formai jegyei teljesen megfelelnek a 
szövegfajtának. (Pl. helyes a megszólítás, az 
aláírás, a dátum és az elköszönés.) 

A szöveg formai jegyei nem felelnek meg a 
szövegfajtának. (Pl. hiányzik vagy nem elfo-
gadható a megszólítás és/vagy az aláírás.) 
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2. feladat 
 
I. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 

 
Értékelési szempontok  

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás  
Szövegalkotás  
Szókincs, kifejezésmód  
Nyelvhelyesség, helyesírás  

Pontszám 
5 pont 
2 pont  
5 pont  
5 pont 
5 pont 

Összesen  22 pont 
 
Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” szempont alapján 
0 pont, az összpontszám is 0 pont. 
 
 
II. Az értékelési szempontok kifejtése 
 

• A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó hogyan valósította 
meg a kommunikációs célt; hány irányító szempontra tért ki, és milyen mély-
ségben tárgyalta azokat. 

• Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szö-
veg hangneme és stílusa megfelel-e a közlési szándéknak valamint az írásmű 
szerzője és olvasója közötti viszonynak; hogy az olvasóban a szerző szándéká-
nak megfelelő benyomást kelti-e. 

• Szövegalkotás 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy logikus-e az irányító szempontok 
elrendezése és a szöveg gondolatmenete, megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz 
van-e bevezetés és befejezés; hogy a vizsgázó hogyan alkalmazza a szövegösz-
szefüggés tartalmi és nyelvi elemeit (előre- és visszautalás eszközei, névmások, 
kötőszók stb.). 

• Szókincs, kifejezésmód 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által használt szókincs 
megfelel-e a témának, a szituációnak és a közlési szándéknak; a szóhasználat a 
középszintnek megfelelő változatosságot mutat-e. 

• Nyelvhelyesség, helyesírás 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szö-
veg megfelel-e a mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak; az esetlege-
sen előforduló nyelvi (mondattani, alaktani, helyesírási) hibák mennyiben aka-
dályozzák az olvasót abban, hogy a szöveget első olvasásra teljes egészében 
megértse. 
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Értékelési skála  

 

1. A feladat teljesítése és a megadott szempontok követése 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 

A vizsgázó tökélete-
sen megvalósította a 
kommunikációs 
célokat. Minden 
irányító szempontot 
megfelelően kidol-
gozott. A szöveg a 
megadott hosszúsá-
gú (10% eltérés le-
hetséges).  

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a 
kommunikációs célo-
kat. Az irányító szem-
pontok közül egyet 
vagy kettőt meg-
felelően dolgozott ki, 
a többit csak részben, 
illetve egy irányító 
szempontot megfele-
lően, az összes többit 
csak részben. 

A vizsgázó részben 
valósította meg a 
kommunikációs célo-
kat. Az irányító szem-
pontok közül egyet 
megfelelően dolgozott 
ki, ezen kívül még 
egyet részben, a töb-
bit egyáltalán nem, 
illetve valamennyi 
irányító szempontot 
csak részben. 

A vizsgázó nem való-
sította meg a kommu-
nikációs célokat. Az 
irányító szempontok 
közül egyet sem dol-
gozott ki megfelelően, 
csak néhányat rész-
ben, és van olyan is, 
amelyet egyáltalán 
nem. 

2. Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 
2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg a szövegfajtának és 
a szerző és az olvasó közötti 
kapcsolatnak megfelelő 
hangnemben íródott, az olva-
sóban a szerző szándékának 
megfelelő benyomást kelt. 

A szöveg hangneme követke-
zetlenséget mutat, az olvasó-
ban nem mindig a szerző 
szándékának megfelelő be-
nyomást kelt. 

A szöveg hangneme nem meg-
felelő, az olvasóban nem a 
szerző szándékának megfelelő 
benyomást kelt. 

3. Szövegalkotás 
5 pont 4-3pont 2-1 pont 0 pont 

A szöveg felépítése, 
az irányító szem-
pontok elrendezése 
logikus. A gondolati 
tagolás megfelelő, 
elkülönül a beveze-
tés és a befejezés. A 
szöveg a gondolati 
tagolást követő be-
kezdésekből áll. A 
mondatok szervesen 
kapcsolódnak egy-
máshoz. 

A szöveg felépítése, 
az irányító szempon-
tok elrendezése több-
nyire logikus. A vizs-
gázó törekszik a gon-
dolati tagolásra, 
– elkülöníti legalább a 
bevezetést vagy a 
befejezést (3 pont),  
– bekezdéseket al-
kalmaz (4 pont). A 
mondatok általában 
szervesen kapcsolód-
nak egymáshoz. 

A mondanivaló nem 
mindenütt logikus 
elrendezésű. A vizs-
gázó nem törekszik a 
gondolati tagolásra, 
hiányzik a bevezetés 
vagy a befejezés  
(2 pont) vagy mind-
kettő (1 pont). A 
mondatok több helyen 
nem kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A szöveg tagolatlan 
és áttekinthetetlen, 
összefüggéstelen 
mondatokból áll. A 
szöveg annyira rövid, 
hogy szövegként nem 
értékelhető. 
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4. Szókincs, kifejezésmód 

5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A szöveget a témá-
nak és a közlési 
szándéknak megfele-
lő, változatos, vi-
szonylag bő szókincs 
jellemzi. 

A szöveget a témának 
és a közlési szándék-
nak megfelelő szó-
kincs jellemzi. A szó-
kincs korlátai miatt 
előfordul ismétlés. 
Néhol nem megfelelő 
a szóhasználat, ez 
azonban nem vagy 
csak kis mértékben 
nehezíti a megértést. 

A szöveget kevésbé 
változatos, helyenként 
egyszerű, de még a 
téma és a közlési 
szándék szempontjá-
ból elfogadható szó-
kincs jellemzi. Sok a 
szóismétlés. Többször 
nem megfelelő a szó-
használat, ami néhány 
helyen jelentősen 
megnehezíti a mon-
danivaló megértését. 

A szövegben felhasz-
nált szókincs nagyon 
egyszerű, nem a té-
mának és a közlési 
szándéknak megfele-
lő. A nem megfelelő 
szóhasználat több 
helyen jelentősen 
megnehezíti a szöveg 
megértését. 

5. Nyelvhelyesség, helyesírás 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 

A szöveg kevés 
nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) 
hibát tartalmaz, ame-
lyek azonban nem 
befolyásolják a meg-
értést. 

A szöveg több nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát 
tartalmaz, amelyek 
azonban a megértést 
nem befolyásolják, 
vagy csak néhány 
nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) 
hibát tartalmaz, ame-
lyek azonban nehezí-
tik a megértést. 

A szövegben sok 
olyan nyelvi (mondat-
tani, alaktani, helyes-
írási) hiba van, ame-
lyek a megértést je-
lentősen megnehezí-
tik, valamint sok, a 
megértést nem befo-
lyásoló nyelvi (mon-
dattani, alaktani, he-
lyesírási) hiba is elő-
fordul benne. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibák 
miatt több helyen nem 
érthető. 

 


