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Beás nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
 

Értékelési útmutató a középszintű írásbeli vizsgához 
 
 
 

I. ÖSSZETEVŐ: OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

Ha többféle válasz is elfogadható, a javítási kulcs tartalmazza a szövegből adódó lehetséges 
válaszokat, illetve azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a jó válasznak tartalmaznia kell. (A szöveg 
szerinti megoldások mellett dőlt betűvel szerepelnek a tartalmilag még elfogadható egyéb megoldások 
is. A zárójelben szereplő szavak, kifejezések nem feltételei a válasz elfogadhatóságának.) 

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

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

Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes kérdéshez tartozó 
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 elfogadható, a 

negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (szintén a lap alján, a kérdéseket jelölő szürke négyzetsor végén) két 
külön 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 
 

OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

I.  

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6 7 8 9 10 

GY N GY N GY N N N GY N GY 

10 pont  
GY= gyirépt 
N = nu-j gyirépt 

 
II. A táblázatba csak 10 x-et lehet beírni. Amennyiben a vizsgázó ennél többet jelöl be, 
minden fölösleges x-ért le kell vonni egy pontot.  
 

 Trézsá Mirá Sfányé Joká 

0. Nu ji-j voje dă minyé lu cîgánu-m.  
X  

 
 
 

11. Má d-on án n-o văzut-o pă je în kumpányé.    X 

12. N-áré cîgán, k-o lăszát-o păntr-o cîgánkă áltá. X    

13. Áré dă gînd sză-s áflyé o cîgánkă..    X 

14. Mirá nu-j ásá mîndră, ká Trézsá.    X 

15. În kápu szátuluj ságyé, în kászá lu mumă szá. 
   X 

16. Áré dă gînd sză kustyé ku je.    X 

17. Ji sză vegyé dă jél. X    

18. 
 
S-ádusjé calyilye-s, sză mergă lá jél. 
 

 
X 

   

19. Joká sî Trézsá mulc kupij áré.    X 

20. 
 
Sfányé sî Mirá n-áré kupij.  

   X 

 
10 pont  
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III.  
Az egyes szempontoknál több válaszlehetőséget is megadunk. Ezen kívül minden tartalmilag 
megfelelő válasz, illetve szinonima is elfogadható. Mivel a vizsgázók különböző jegyzetelési 
technikákat használnak, válaszaik nyelvi megfogalmazásukban, illetve hosszúságukban 
eltérhetnek a megadott megoldásoktól.  
Jó a válasz akkor is, ha a vizsgázó szó szerint kimásolja a szövegből a megfelelő mondatot 
vagy mondatrészt. Ha a válasz a jó megoldás mellett a rosszat is tartalmazza, akkor csak a jót 
kell figyelembe venni.  
Az olyan nyelvi hibát, amely a megértést nem akadályozza, nem kell hibának tekinteni (pl. 
helyesírás, nyelvtani hiba).  
Elfogadható az is, ha a vizsgázó az egy kérdésben elvárt információkat egy ponthoz írja.  
 
 

Cîgánu  umblă dăpă lyemnyé: (0) -  ku gézăsu 

Kînd vegyé dîn ublok lyemnyé mîndré: 21 - sză szkubară zsjosz, sză vádă sjé fel 

lyemnyé-sz áhélye 

Dákă á lu gazdaság ăsz lyemnyilye: 22 l-întrábă pă igazgato, nu lyé trébujé sjévá 

dîn lyémn (lupátă, trakă) 

Kînd kumpără on lyémn: 23 - toc lukră dîn jél 

Kînd or szfărsît ku lukru: 24 

25 

 

26 

- îl vingyé sj-or făkut 

- dă bányi-nnápoj l-a-luje, káré o lat 

lyémnu 

-  héjelánc împărcestyé bányi 

Dăszprizuá-jrá, kînd je sz-o szkulát: 27 

28 

- hărănye porsji 

- sză szkulá cîgánu, sî kupiji 

Lyé dăgye sză măninsjé: 29 

30 

31 

- ocără zámă 

- szlănyină 

- pită 

Pînsjé kupiji făsje rînd, je áduná uná: 32 - májrilye, lyingurilye 

Mirzsje sză lyé vîndă: 33 în szát 

13 pont  
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II. ÖSSZETEVŐ: 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 dőlt betűvel szerepelnek a nyelvhelyességi szempontból még elfogadható egyéb 
megoldások is.) 

A 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 kérdéshez tartozó 
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 elfogadható, a 

negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (szintén a lap alján, a kérdéseket jelölő szürke négyzetsor végén) két 
külön 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), az elért összpontszámot és a pontszámítási táblázat segítségével megállapított 
vizsgapontokat. 
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Részletes útmutató 
 

I. 
(0) c) în 
(1) c) ány 
(2) c) kumpărá 
(3) a) kutotu 
(4) d) dákă 
(5) a) ár 

 
5 pont   

 
 

II. 
(6) b) ákulo 
(7) a) hungyé 
(8) c) uvig 
(9) a) nisj 
(10) b) noj 
(11) d) tîrg  
(12) d) ástyiptány
(13) a) bány 
(14) b) lá 
(15) c) but 

10 pont  
 
 III. 
 A megoldás csak akkor fogadható el, ha az igealak helyes.  
 

(0)  kunuszkut 

(16) vingye 

(17) szfăte 

(18) zîsje 

(19) ávény dă gînd 

(20) tyimát 

(21) vigyény 

(22) vinyit 

7 pont  
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IV.  

0. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 

E C F A D G B 

 
6 pont   

 
Átszámítási táblázat 

 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez az összeg lesz a dol-
gozatpont (legfeljebb 28 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy az 
elért dolgozatpontok (bal oldali oszlop) mennyi vizsgapontot jelentenek (jobb oldali oszlop). 
 
 

Feladatpont Vizsgapont 

1 1 
2 2 
3 2 
4 3 
5 4 
6 4 
7 5 
8 6 
9 6 
10 7 
11 8 
12 8 
13 9 
14 10 
15 10 
16 11 
17 12 
18 12 
19 13 
20 14 
21 14 
22 15 
23 16 
24 16 
25 17 
26 17 
27 18 
28 18 
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III. ÖSSZETEVŐ: HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

Ha többféle válasz is elfogadható, a javítási útmutató tartalmazza a szövegből adódó lehetséges 
válaszokat, illetve azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a jó válasznak tartalmaznia kell. (A szöveg 
szerinti megoldások mellett dőlt betűvel szerepelnek a tartalmilag még elfogadható egyéb megoldások 
is. A zárójelben szereplő szavak, kifejezések nem feltételei a válasz elfogadhatóságának.) 

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

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

A 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 kérdéshez tartozó 
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 elfogadható, a 

negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (szintén a lap alján, a kérdéseket jelölő szürke négyzetsor végén) két 
külön 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), az elért összpontszámot és a pontszámítási táblázat segítségével megállapított 
vizsgapontokat. 
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Részletes útmutató 
 

1. szöveg 
 

(0) iskulă 
(1) musugutestyé 
(2) ku cîgánká-s, sî ku părinci-s 
(3) dă ungur 
(4) plătye 
(5) pîn sjé părinci j-or murit 
(6) or lat szusz on hitel 
(7) ocără máj binyé kusztă 

 
2. szöveg 
(0) nu-j gyirépt 
(8) nu-j gyirépt 
(9) nu-j gyirépt  
(10) gyirépt  
(11) gyirépt  
 
3. szöveg 
(0) ro bună 
(12) tyár kukuruz 
(13) în trij-pátru rîndurj o szpălát kárnye, sî o măruntát-o, s-o fript-o 
(14) pînyé 
(15) îj flujrá, sî jél vinye áfáră dîn gară 
(16) pirkét bun 
(17) ká kînyilye-j 
(18) kă nu-j álot tyiszt 
(19) irge, borzu, kálu 
(20) porku, găjiná, rácá, pulyká (kulkod) 
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Szévegurilye 
1. szöveg 
 
 
Szévegu-l dă elsé: 
 

În kumpányé 
 

 
Koká mă tyámă, în Pisju săd ku családu-m. Ám o cîgánkă mîndră pă je 

Mirá o tyámă. Sî trij kupij ávény, dauă fetyé s-on kupil, jéj în iskulă umblă. 

Cîgánká me lukră, într-o iskulă s-aflát lukru, szpálă edényurilye. Sî jo ám 

lukru, jo într-o iskulă áltá învăc. Binyé kusztăny, s- ávény o kásză mikă, dá 

mîndră.  

Dá nu-jrá ásztá uvig ásá. Kînvá nu-n Pisju săgyeny, în kumpányé 

áveny o kulyibă mikă, ákulo kusztány ku cîgánká me, sî ku părinci-m. Pă 

dobáje nu ku szuflyit bun mă gîngyészk înnápoj. Ro szărásj ăszrány, nisj je 

nisj jo n-ávem lukru, părinci-m tot bityezsj ăszrá, n-or putut merzsjé sză lukré. 

Tátá făsje májré, kînd birije sî trosj, unyirj sî kusáré plătye. Áhéje vingye, s-

ásá áveny ocără bány. Kînd ăjrá lukru sî jo mirzsjem, sjé putyem, făsjem. În 

multyé rîndurj numá lá ungur ám kăpătát lukru, dá dákă nu ny-ár fi trébujit 

bányi, n-ás fi mérsz lá jéj sză lukru, kă ură ji-jrá dă băjás. Nisj nu m-or 

kiszinit, jo m-ám dusz ku minyé mănkáré, kă jéj nu m-ár fi dát nisj on dăráb 

dă pită.  

Ásá ány kusztát în kumpányé, pînsjé părinci-m or murit, má nisj noj n-ány 

ávut dă gînd ákulo sză rămînyény, ány lăszát kulyibá lu frátyi mnyo, ny-ány 

lat szusz on hitel, sî ny-ány kumpărát o kásză mikă, áisj în Pisju. Hár sză fijé 

lu Drágu-l Domn, kă kityusdujinsj ny-ány áflát lukru, sî ásá má ocără máj 

binyé putyény kusztá.  

Kupiji nostri patykă máj bun kuszt or áve! 
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2. szöveg 
 
Szévegu-l dă dojilye:  

 
Bună zuă 

 
Kum o foszt, kînd ny--ány înszurát? Ásztá o zuă dă primăváră o foszt. Ny-
ány áflát în kumpányé, sî j-ám kiszinit. 
 - Bună zuă, Trézsă! 

 - Sză fij szănătosz, Jokă! 

 - Sjé-j ku tyinyé? Ásztăz ăj on án dă zîlyé, kă nu tyé văd áisje, Trézsá 

me. 

 - Ásá-j dá, bényé misz, sjé sză-c zîk… 

 - Îmmăritátă jésty? 

 - Dá m-ám îmmăritát má d-on áj dă zîlyé, dá lu cîgánu-m nu ji-j vojé 

dă minyé. Nu kusztăny sjévá bényé…, dá ku tyinyé sjé-j? 

 - Jo inká nu misz înszurát, d-áje misz áisje în kumpányé, kit sz-ăm 

kot o cîgánkă. Nu-m styij pă sjinyivá? 

 - Jo nu styu pă nyime, dá gîngyészk, kă c-ij áflá pă sjinyivá, numá 

sză véz! 

 - Dá Trézsá, cîgánu-c hungyé-j áku? 

 - Áku lá Mirá-j, má dă luny lá je-j, s-ásztăz szîmbătă-j. 

 - O, dá dă sjé-j áfel ro Sfányé to, mágá tu máj mîndră jésty, dăkit 

Mirá!? 

 - Nisj tu nu jésty urît, Koká mnyo. 

 - Jo ám o kásză mikă în kápu szátuluj, dá misz szîngur în je. 

 - Mumă tá kusztă inká? 

 - Dá kusztă, Trézsá me, dá într-á lyij kásză ságyé. 

 - Véz Jokă, sî jo szîngură misz în kumpányé, nisj jo n-ám pă nyime. 

 - Styij sjé, Trézsă? Háj lá minyé dă cîgánkă, lásză-l pă cîgánu-c, kă 

nisj ásá nu-j ku tyinyé. 

 - O, Jokă! Nu dîn sadă zîsj? 

 - Dacskă, jo nu suzăszk! 

 - Ápo sztáj, kă mă duk dăpă calyilye-m, sî kuszt ku tyinyé, kit ăj 

lume-n lumé.” 
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 Pîn în zuá dă ásztăz ro bényé kuszt ku Trézsá. Ávény sáptyé kupij: trij fetyé 

(Szandra, Vanessza sî Regina), sî pátru kupij (Mário, Renáto, Richárd sî 

Robert). Sfányé sî Mirá or rămász uná, dá n-áré kupij pîn áku. 

 

3. szöveg 

 
 
 
Szévegu-l dă trijilye: 
 
 
 

Áj mănkát tu má borz? Ro bună kárnyé áré. Nu mănînkă ált, tyár kukuruz. Kînvá 

tátá ny-adusz on borz, dá álá áfelă kárnyé áve, ká rácá. În trij, pátru rîndurj ám 

szpălát kárnyáje, s-ám fript-o, nyime nu m-ár fi zîsz, kă nu-j kárnyé dă pork. 

Tijem pă kárnyé áj pă dărăburj  s-ás-a frizsjem. Kusjem pă lîngă je pînyé. 

Sî irge mănkány. Îj flujrám, sî vinye áfáră dîn gară, kă áje gîngye, kă hălálántă 

irgé-j flujră. Ápukám dă gît, s-o băgám în vádră. Ákásză în ápă resjé o punyem, o 

szpălám, o firbem. Áfel bun pirkét inká n-o mănkát nyime, sjé fel jo d-într-ásztá 

făsjem. 

Háriku áfel ăj, ká kînyilye. Jo nu mănkám dîn jél, kă nu-j álot tyiszt. Mănînkă sî 

sărpé, sî sudisj sî pătkányé. Porku, găjiná, pulyká, dá nisj rácá nu-j tyisztă. Hăl 

máj tyiszt álot ăj kálu. Dá máj sî irge, sî borzu. Estye trij.  
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Átszámítási táblázat 
 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez az összeg lesz a dol-
gozatpont (legfeljebb 20 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy az 
elért dolgozatpontok (bal oldali oszlop) mennyi vizsgapontot jelentenek (jobb oldali oszlop). 
 

Feladatpont Vizsgapont 
1 2 
2 3 
3 5 
4 7 
5 8 
6 10 
7 12 
8 13 
9 15 
10 17 
11 18 
12 20 
13 22 
14 23 
15 25 
16 27 
17 28 
18 30 
19 32 
20 33 
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IV. ÖSSZETEVŐ: 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 maximális 
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. 
Értékelési szempontok az I. feladathoz 
 

 Az I. feladat értékelése Maximum 
A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 5 pont 
Érthetőség, nyelvi megformálás 5 pont 
Íráskép 1 pont 

 Összesen 11 pont 
 
Amennyiben a dolgozat a „A feladat teljesítése, a szöveg hosszúsága” szempont alapján 0 pont, akkor 
az összpontszám is 0 pont. 

Az értékelési szempontok részletes 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, ha a szöveg hosszabb 80 szónál.  

• Érthetőség, nyelvi megformálás  

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

• Íráskép  

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy milyen a szöveg írásképe, mennyire olvasható; a 
törlések és javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekinthetőségét. 

Értékelési skála az I. feladathoz 
 

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

A vizsgázó tökéletesen 
megvalósította a kom-
munikációs célt; megfe-
lelően dolgozta ki a fe-
ladat minden részletét, és 
elérte a minimális  
szöveghosszúságot. 

A vizsgázó nagyrészt 
megvalósította a -
kommunikációs célt; 1-2 
részlettől eltekintve  
általában megfelelően 
dolgozta ki a feladatot, és 
legalább 50 szó 
 hosszúságú szöveget 
hozott létre. 

A vizsgázó részben 
valósította meg a 
kommunikációs célt; fél-
reértette, illetve nem 
megfelelően dolgozta ki a 
feladat bizonyos  
részeit, a létrehozott 
szöveg 50 szónál rö-
videbb. 

A vizsgázó nem valósí-
totta meg a kommuniká-
ciós célt; félreértette, 
illetve nem megfelelően 
dolgozta ki a feladatot, a 
szöveg 25 szónál  
rövidebb. 

Érthetőség, nyelvi megformálás 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 

A szöveg egy-két kisebb 
pontatlanság ellenére az 
olvasó számára tökélete-
sen érthető és követhető. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibák el-
lenére az olvasó számára 
nagyjából érthető és 
követhető. 

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

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

Íráskép 
1 pont 0 pont 

Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és javítások. Olvashatatlan kézírás és/vagy áttekinthetetlen törlések 
és javítások. 

Értékelési szempontok a II. feladathoz (II./1. és II./2. variáció közül választott feladat) 

 A II. feladat értékelése Maximum 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 5 pont 
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2 pont 
Szövegalkotás 4 pont 
Szókincs, kifejezésmód 5 pont 
Nyelvhelyesség, helyesírás 5 pont 
Íráskép 1 pont 

 Összesen 22 pont 
  

Amennyiben a dolgozat a „A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” szempont alapján 0 
pont, akkor az összpontszám is 0 pont. 
 

Az értékelési szempontok részletes 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 mélységben tárgyalta őket. 
Nem kell levonni pontot, ha a szöveg hosszabb 120 szónál. 
 

• Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg hangneme és 
stílusa megfelel-e a közlési szándéknak, valamint az írásmű szerzője és olvasója közötti 
viszonynak; hogy az olvasóban a szerző szándékának megfelelő benyomást kelti-e. 
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• 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 szövegösszefüggés 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; hogy a szóhasználat a középszintnek 
megfelelő változatosságot mutat-e. 

• Nyelvhelyesség, helyesírás 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg megfelel-e a 
mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak; hogy az esetlegesen előforduló nyelvi 
(mondattani, alaktani, helyesírási) hibák mennyiben akadályozzák az olvasót abban, hogy a 
szöveget első olvasásra teljes egészében megértse. 

• Íráskép 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy milyen a szöveg írásképe, mennyire olvasható; a 
törlések és javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekinthetőségét.  
 

 
 
 
Értékelési skála a II. feladathoz 

 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 

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

A vizsgázó 
tökéletesen 
megvalósította a 
kommunikációs 
célokat. 
Valamennyi irányító 
szempontot 
megfelelően 
kidolgozta. A szöveg 
a megadott 
hosszúságú (15% 
eltérés lehetséges). 

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a  
kommunikációs célokat. 
Az irányító szempontok 
közül egyet vagy kettőt 
megfelelően dolgozott ki, a 
többit csak részben, illetve 
egy irányító szempontot 
megfelelően, az összes 
többit csak részben. 

A vizsgázó részben való-
sította meg a kommuni-
kációs célokat. 
Az irányító szempontok 
közül egyet megfelelően 
dolgozott ki, ezen kívül 
még egyet részben, a 
többit egyáltalán nem, 
illetve valamennyi 
irányító szempontot csak 
részben. 

A vizsgázó nem való-
sította meg a kommuni-
kációs célokat. 
Az irányító szempontok 
közül egyet sem dolgozott 
ki megfelelően, csak 
néhányat részben, és van 
olyan is, amelyet 
egyáltalán nem. 

 

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

A szöveg a szövegfajtának, valamint a 
szerző és az olvasó közötti kapcsolatnak 
megfelelő hangnemben íródott, az 
olvasóban a szerző szándékának 
megfelelő benyomást kelt. 

A szöveg hangneme 
következetlenséget mutat, az 
olvasóban nem mindig a szerző 
szándékának megfelelő benyomást 
kelt. 

A szöveg hangneme nem 
megfelelő, az olvasóban nem 
a szerző szándékának meg-
felelő benyomást kelt. 
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Szövegalkotás 
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg felépítése, az irá-
nyító szempontok elren-
dezése logikus. 
A gondolati tagolás meg-
felelő, elkülönül a bevezetés 
és a befejezés. 
A szöveg a gondolati tagolást 
követő bekezdésekből áll. 
A mondatok szervesen 
kapcsolódnak egymáshoz. 

A szöveg felépítése, az irá-
nyító szempontok elrendezése 
többnyire logikus. 
A vizsgázó törekszik a 
gondolati tagolásra, elkülöníti 
legalább a bevezetést vagy a 
befejezést (2 pont), 
bekezdéseket alkalmaz  
(3 pont). 
A mondatok általában 
szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A mondanivaló nem 
mindenütt logikus 
elrendezésű. 
A vizsgázó nem 
törekszik a gondolati 
tagolásra, hiányzik a 
bevezetés és a 
befejezés. 
A mondatok több 
helyen nem 
kapcsolódnak 
egymáshoz. 

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

Szókincs, kifejezésmód 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 

A szöveget a 
témának és a 
közlési szándéknak 
megfelelő, 
változatos, 
viszonylag bő 
szókincs jellemzi. 

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak 
megfelelő szókincs jellemzi. 
A szókincs korlátai miatt 
előfordul ismétlés. Néhol 
nem megfelelő a 
szóhasználat, ez azonban 
nem, vagy csak kis 
mértékben nehezíti a 
megértést. 

A szöveg kevésbé változatos, 
helyenként egyszerű, de a 
téma és a közlési szándék 
szempontjából még el-
fogadható. Sok a szóismétlés. 
Többször nem megfelelő a 
szóhasználat, ami néhány he-
lyen jelentősen megnehezíti a 
mondanivaló megértését. 

A szövegben 
felhasznált szókincs 
nagyon egyszerű, nem 
a témának és a közlési 
szándéknak megfelelő. 
A nem megfelelő 
szóhasználat több 
helyen jelentősen meg-
nehezíti a szöveg 
megértését. 

 

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

A szöveg kevés 
nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) 
hibát tartalmaz, 
amelyek azonban 
nem befolyásolják a 
megértést. 

A szöveg több nyelvi  
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát tartalmaz, 
amelyek azonban a megértést 
nem befolyásolják, VAGY 
csak néhány nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) hibát 
tartalmaz, amelyek azonban 
nehezítik a megértést. 

A szövegben sok olyan  
nyelvi (mondattani, alaktani, 
helyesírási) hiba van, ame-
lyek a megértést jelentősen 
megnehezítik, valamint sok, 
a megértést nem befolyásoló 
nyelvi (mondattani, alaktani, 
helyesírási) hiba is előfordul 
benne. 

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

 

Íráskép 
1 pont 0 pont 

Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és 
javítások. 

Olvashatatlan kézírás és/vagy áttekinthetetlen törlések és 
javítások. 
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