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Az idegen nyelvi vizsga értékelésének egységes 
alapelvei 

 
 

• Az egyes összetevők értékelése egymástól független. 
• Minden összetevőben csak a célzottan mért készség értékelendő. 
• Az Olvasott szöveg értése, a Hallott szöveg értése és a Nyelvhelyesség összetevők 

értékelési útmutatói tartalmazzák a lehetséges elfogadható válaszokat. 
• Az Olvasott szöveg értése és a Hallott szöveg értése összetevők feladatai kizárólag 

tartalmi szempontok szerint értékelendők, azaz a nyelvtani és helyesírási hibákat csak 
akkor kell figyelembe venni, ha azok a válasz megértését akadályozzák. 

• Az Íráskészség összetevő értékelése a megadott szempontok alapján történik. 
 
Az egyes összetevőkben szerzett pontok vizsgaponttá alakítása szintén ezen útmutató alapján 
történik. 
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Javítási kulcs 
 
 

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 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. 5. 

1 0 1  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 (a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetben) 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. 
5 

Elért 
3 

 
A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az 

egyes feladatok eredményeit), az elért összpontszámot. 
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TEHTÄVÄ 1 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
E H B F L K G J D I A 

 
 
 
TEHTÄVÄ 2 
 

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 
C B E H A D F 

 
 
 
TEHTÄVÄ 3 
 
 

 
 
 
TEHTÄVÄ 4 
 
 
 

 

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 
V V O V O O V 

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 
H G I D B F E C 
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II. ÖSSZETEVŐ: NYELVHELYESSÉG 

 
A javítási útmutató tartalmazza az összes elfogadható választ.  
Nem elfogadható a helyesírási hibát tartalmazó válasz. Amennyiben több választ írt be a 

vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha tartalmazza a helyes megoldást. 
Ezen összetevőben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a megoldások után 

található 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. 5. 

1 0 1  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 (a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetben) 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: 
 

Мax. 
5 

Elért 
3 

 
 

A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az egyes 
feladatok eredményeit), az elért összpontszámot, illetve a mellékelt táblázat segítségével 
megállapított vizsgapontokat. 
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TEHTÄVÄ 1 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
B D B D A D B 

 
 
TEHTÄVÄ 2 
 
(8) kuuluvat  
(9) joukkoon 
(10) karhua 
(11) pentua 
(12) talvena 
(13) kylpeä 
(14) kaivamisesta 
 
TEHTÄVÄ 3 
 
(15) kairasi 
(16) puhdisti 
(17) otti 
(18) huomanneet 
(19) rupesivat 
(20) nielaissut 
(21) jäi 
 
 
TEHTÄVÄ 4 
 
(22) lähtisitkö 
(23) jäisitkö 
(24) iloitsisin 
(25) ajaisin 
(26) laiskottelisi 
(27) hakkaisin 
(28) saunoisin 
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Feladatpontok vizsgapontokká való átszámítása 
 
 
 

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 lehet-
séges válaszokat, illetve azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a jó válasznak tartalmaznia 
kell. 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 fogadható el, ha 
tartalmazza a helyes megoldást. 

Ezen összetevőben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a megoldások után 
található 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. 5. 

1 0 1  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 (a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetben) 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. 

5 
Elért 

3 
 
 
A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az 

egyes feladatok eredményeit), az elért összpontszámot, illetve a mellékelt táblázat 
segítségével megállapított vizsgapontokat. 
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TEHTÄVÄ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suomessa hoidetaan ympäristöä hyvin 
 
Suomi on tullut ykköseksi vertailussa, jossa tarkasteltiin ympäristöasioiden hoitoa. Meillä 
vedet ja ilma ovat puhtaita, ja uutta tekniikkaa osataan käyttää luonnon hyväksi. Myös 
suomalaisia virkamiehiä kehutaan, he ymmärtävät ympäristöongelmia ja osaavat hoitaa niitä 
hyvin. 

Suomea kehutaan myös siitä, että täällä on osattu hoitaa luonnon monimuotoisuutta. 
Tällä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että luonnossa on säilytetty paljon erilaisia metsätyyppejä. 
Vertailun on tehnyt Maailman talousfoorumi WEF, ja tietoja kerättiin 146 maasta. Toiseksi 
vertailussa sijoittui Norja ja kolmanneksi Uruguay Etelä-Amerikasta.  

Huonoimmin ympäristöasiat on hoidettu Pohjois-Koreassa. Heikot pisteet saivat myös 
Haiti, Taiwan, Irak ja Kuwait.  

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että ympäristön tila ei ole kokonaan rahasta kiinni. 
Köyhässä maassa ympäristöä saatetaan hoitaa hyvin ja toisaalta rikkaassa maassa ympäristön 
tila voi olla huonolla tolalla. 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
O O V O V 
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TEHTÄVÄ 2 
 
 
 

 
 
 

 
 
– Äiti, en halua mennä Pirjo-tädin luokse. 
– Ai, mitä varten? 
– No kun hänellä on niin kamalasti kaikenlaisia sääntöjä. 
– Minkälaisia sääntöjä? 
– Mihinkään huoneeseen ei saa mennä jalkoja pyyhkimättä ja mitään ei saa tehdä pesemättä 

ensin käsiä ja televisiota pitää katsoa puhumatta sanaakaan ja omenoita ei saa syödä 
kuorimatta ja… sellaisia sääntöjä. 

– Vai niin. Mutta eivätkö nuo ole ihan hyviä sääntöjä? Jalkojen pyyhkiminen ja käsien 
peseminen ovat hyviä tapoja, ja tietysti Pirjo-täti haluaa katsoa televisiota rauhassa. Ja 
omenat… 

– No joo, mutta kun Pirjo-täti komentaa ja kieltää koko ajan, niin minua alkaa hermostuttaa. 
Se vahtii koko ajan, mitä minä teen. 

– Jaa-a, onhan se tietysti kiusallista. Pitäisiköhän minun puhua hänen kanssaan? 
– En tiedä…. Enkö voisi mennä Jukan kotiin? 
– Ei se nyt käy, kun Jukan äidillä on pieni vauva ja hän on väsynyt. Lupaan sinulle, että yritän 

puhua Pirjo-tädin kanssa. 
– No okei… Se tuo ainakin iltaisin sänkyyn jotain hyvää. Rusinoita tai pähkinöitä tai jotakin 

sellaista. Hyvää yötä. 
– Hyvää yötä ja kauniita unia.  

6. 7. 8. 9. 10. 
C A A B C 



Finn nyelv — középszint   Javítási-értékelési útmutató 

írásbeli vizsga 0802  11 / 18 2008. május 23. 

TEHTÄVÄ 3 
 
(11) Lappeenrannassa 
(12) tavallisten ihmisten (käyttämä) juhlapuku / tavallinen juhlapuku 
(13) (vuonna) 1885 
(14) Aleksanteri III. 
(15) (soutu)veneen 
(16) (Suomen eri) maakuntia 
(17) (vuonna) 1979 
(18) muoti / muodin muuttuminen 
(19) (esimerkiksi) (presidentinlinnan) vastaanotolla / juhlissa / juhlatilaisuuksissa / 
juhlapukuina eri tilaisuuksissa 
(20) (esimerkiksi) kansanmusiikin soittajat ja kansantanssijat / kansanmusiikin soittajat / 
kansantanssijat 
 
 
 
Kansallispuku on ollut käytössä jo 120 vuotta 
 
Viime viikolla juhlittiin suomalaista kansallispukua. Kansallispuvun katsotaan syntyneen, kun 
naisjoukko esiintyi uusissa juhlapuvuissa 120 vuotta sitten. Pukujen historiaan liittyvä 
päätapahtuma järjestettiin Lappeenrannassa 11. elokuuta. Juhlapäivää vietettiin nyt 
ensimmäistä kertaa. Toive kuitenkin on, että tapahtumasta tulisi jokavuotinen perinne. 

Kansallispuku on eri asia kuin kansanpuku. Kansallispuvut perustuvat 
kansanpukuihin. Kansanpuvuksi nimitettiin ennen tavallisten ihmisten käyttämää juhlapukua. 
Kansallispuvut perustuvat 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun kansanpukuihin. 

Ensimmäiset kansallispuvut valmistettiin siis vuonna 1885. Suomen suurruhtinas,  
keisari Aleksanteri III ja keisarinna Maria Feodorovna olivat silloin vierailulla Suomessa. 
Suomalaiset naisjärjestöt lahjoittivat tuolloin keisarinnalle soutuveneen. Sen soutivat 
juhlapaikalle uusiin kansallispukuihin puetut nuoret naiset, joiden puvut edustivat eri 
maakuntia. Vierailu ja kansallispukuisten neitojen esiintyminen herätti laajalti huomiota. 
Kyseistä päivää voikin kutsua kansallispuvun syntymäpäiväksi. 

Kansallispukujen alkuperäistä ilmettä vaalii Suomen kansallispukuneuvosto. Se aloitti 
toimintansa vuonna 1979, ja työn tuloksena on syntynyt lähes sadan pukumallin kokoelma. 
Mallipukujen esikuvina ovat kansanomaiset, juhlakäyttöön tarkoitetut puvut ja pukujen osat.  

Kansallispuvut ovat kokeneet historiansa aikana monenlaisia vaiheita. Muodin 
muuttuminen on tuonut muutoksia kansallispukuihin. Puvuista on syntynyt toisistaan 
poikkeavia versioita.  

Kansallispukuja käytetään myös nykyisin juhlapukuina. Joka vuosi esimerkiksi 
presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolla on muutama ihminen pukeutunut kansallispukuun. 
Kansallispukuja näkee usein myös kansanmusiikin soittajien ja kansantanssijoiden päällä. 
 
 
 
 
 
 
 



Finn nyelv — középszint   Javítási-értékelési útmutató 

írásbeli vizsga 0802  12 / 18 2008. május 23. 

 
Feladatpontok átszámítása vizsgapontokká 

 
 
 
 

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 
  

1. feladat 

Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 

Értékelési szempontok Pontszám 
A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 5 pont 
Érthetőség, nyelvi megformálás 5 pont 
Íráskép 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. 

 

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, ha a szöveg hosszabb 50-80 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. 
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Értékelési skála az 1. feladathoz 

 

1. A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó 
tökéletesen 
megvalósította a 
kommunikációs 
célt; megfelelően 
dolgozta ki a 
feladat minden 
részletét, és elérte 
a minimális szö-
vegmennyiséget. 

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

A vizsgázó részben 
valósította meg a 
kommunikációs célt; 
félreértette, illetve 
nem megfelelően 
dolgozta ki a feladat 
bizonyos részeit, a 
létrehozott szöveg 50 
szónál rövidebb. 

A vizsgázó nem 
valósította meg a 
kommunikációs célt; 
félreértette, illetve 
nem megfelelően 
dolgozta ki a 
feladatot, a szöveg 
25 szónál rövidebb. 

 

2. Érthetőség; nyelvi megformálás 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A szöveg, egy-két 
kisebb pontatlan-
ság ellenére, az 
olvasó számára 
tökéletesen ért-
hető és követhető. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alak-
tani, helyesírási) 
hibák ellenére az 
olvasó számára 
nagyjából érthető és 
követhető. 

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

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

 

3. Íráskép 

1 pont 0 pont 
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és 
javítások. 

Olvashatatlan kézírás. 
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2. feladat (A és B variáció közül választott feladat) 

 

Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 

 

Értékelési szempontok Pontszám 
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 feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” szempont 
alapján  
0 pont, az összpontszám is 0 pont.  
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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 mélységben tárgyalta 
azokat. 

Nem kell levonni pontot, ha a szöveg hosszabb 100-120 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; az olvasóban a szerző szándékának 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; 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;  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; az esetlegesen előforduló 
nyelvi (mondattani, alaktani, helyesírási) hibák mennyiben akadályozzák az olvasót abban, 
hogy a szöveget 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.    

 

 



Finn nyelv — középszint   Javítási-értékelési útmutató 

írásbeli vizsga 0802  17 / 18 2008. május 23. 

Értékelési skála a 2. (A,B) feladathoz 
1. A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó 
tökéletesen 
megvalósította a 
kommunikációs 
célokat.  
Az irányító 
szempontokat 
megfelelően 
kidolgozta. A szöveg 
megadott hosszúságú 
(15% eltérés 
lehetséges).  

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a 
kommunikációs 
célokat. 
Az irányító 
szempontok közül 
egyet vagy kettőt meg-
felelően dolgozott ki, a 
többit csak részben, il-
letve egy irányító 
szempontot megfele-
lően, az összes többit 
csak részben.  

A vizsgázó részben 
valósította meg a 
kommunikációs 
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 valósítot-
ta meg a kom-
munikációs 
célokat. Az 
irányító szem-
pontok közül 
egyet sem 
dolgozott ki 
megfelelően, 
csak néhányat 
részben, 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 olvasóban a 
szerző szándékának 
megfelelő benyomást kelt. 

A szöveg hangneme 
következetlenséget mutat, az 
olvasóban nem mindig a szer-
ző szándékának megfelelő be-
nyomást kelt. 

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

3. Szövegalkotás 
4 pont 3–2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg 
felépítése, az irá-
nyító szempontok 
elrendezése 
logikus. 
A gondolati 
tagolás megfelelő, 
elkülönül a 
bevezetés és a 
befejezés. 
A szöveg a 
gondolati tagolást 
követő bekezdé-
sekből áll. 
A mondatok 
szervesen 
kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A szöveg felépítése, az 
irányító 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 átte-
kinthetetlen, össze-
függéstelen monda-
tokból 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 
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 
szóismétlés. Néhol nem 
megfelelő a szóhasz-
nálat, ez azonban nem 
vagy csak kis mértékben 
nehezíti a megértést. 

A szöveget kevésbé 
változatos, helyenként 
egyszerű, de még a 
téma és a közlési 
szándék szempontjából 
elfogadható szókincs 
jellemzi. Sok a szóis-
métlés. Többször nem 
megfelelő a szóhasz-
nálat, ami néhány he-
lyen jelentősen meg-
nehezíti 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 megér-
tését. 

 
5. 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, 
amelyek 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. 
 

6. Íráskép 
1 pont 0 pont 
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és 
javítások. 

Olvashatatlan kézírás. 
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