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Lengyel nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
 

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 fogadható el, 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  

fogadható el, 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) és az elért összpontszámot. 
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Az elérhető maximális pontszám: 33. 
 
Részletes útmutató 
 

1. feladat 
 

0. - 
1. + 
2. + 
3. - 
4. - 
5. - 

 
 

2. feladat 
 

0. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
B G D H E A I F C 

 
 

3. feladat 
 

0. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 
E C H F K I D M G B L J N A 

 
 

4. feladat 
 

0. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 
A C A B B C C A 
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Nyelvhelyesség 
 

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

a vizsgázó, a válasz akkor sem fogadható el, ha tartalmazza a helyes megoldást. 
Az összetevőben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a következő oldalon 

található útmutató 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  

fogadható el, 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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1. Az elérhető maximális vizsgapontszám 18 pont. 
2. A pontozás számítása: 28 feladatpont = 18 vizsgapont 
 
 
A feladatpontok átszámítása vizsgapontokra: 
 
 

Feladatpont Vizsgapont
27-28 18 
25-26 17 
23-24 16 
22 15 
20-21 14 
19 13 
17-18 12 
16 11 
14-15 10 
13 9 
11-12 8 
10 7 
8-9 6 
7 5 
5-6 4 
4 3 
3 2 
2 1 
1 0 
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1. feladat 
 

Csak akkor fogadható el jónak a megoldás, ha mind a két végződés jó. 
 

0. uroczystą kolację 
1. złote frytki 
2. małego kurczaka 
3. zieloną sałatę 
4. czerwone wino 
5. kotlet schabowy 
6. gotowane ziemniaki 
7. białą kapustę 
8. wodę mineralną 
9. galaretkę truskawkową 
10. gorącą czekoladę 

 
 

2. feladat 
 

0. jest 
11. ma 
12. mieszka 
13. studiuje 
14. Interesuje się 
15. Uczy się 
16. lubi 

 
 

3. feladat 
 

0. B 
17. D 
18. A 
19. C 
20. B 
21. A 
22. D 

 
 

4. feladat 
 

0. na 
23. nad 
24. w 
25. w 
26. do 
27. z 
28. do 
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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 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. 

Az összetevőben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása  a következő oldalon 
található útmutató 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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1. Az elérhető maximális vizsgapontszám 33 pont. 
2. A pontozás számítása: 22 feladatpont = 33 vizsgapont 

 
 

A feladatpontok átszámítása pontokra: 
 
 

Feladatpont-
szám 

Vizsgapont-
szám 

 Feladatpont-
szám 

Vizsgapont-
szám 

22 33  11 16 
21 31  10 15 
20 30  9 13 
19 28  8 12 
18 27  7 10 
17 25  6 9 
16 24  5 7 
15 22  4 6 
14 21  3 4 
13 19  2 3 
12 18  1 1 
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1. feladat 

 
0. podróży 
1. wakacje 
2. Dlaczego 
3. pracuję 
4. studiować 
5. węgierską 
6. chcę 
7. Londynie 
8. dzieckiem 
9. Włoch 
10. zimno 

 
 
 

2. feladat 
 

0. - 
11. - 
12. + 
13. + 
14. - 
15. + 
16. - 
17. + 

 
 
 

3. feladat 
 

0. 18. 19. 20. 21. 22. 
A B A B A B 
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A hangzó anyag szövegei: 
 
Dzień dobry. 
Teraz sprawdzimy jak rozumiesz język polski ze słuchu. 
 
Egzamin składa się z trzech zadań. 
Każdy tekst usłyszysz dwa razy. 
Zadania do tekstu znajdziesz w otrzymanym zestawie. 
Zadania możesz wykonać w czasie pierwszego i drugiego czytania tekstu, a także po 
zakończeniu czytania. 
 
Każde zadanie zaczyna się i kończy muzyką. 
Zadanie usłyszysz po muzyce. 
Potem będziesz miał czas, aby zapoznać się z zadaniem. 
 
Potem posłuchasz tekstu po raz pierwszy. 
Następnie znowu będziesz miał czas, aby jeszcze raz przejrzeć tekst. 
 
Potem posłuchasz tekstu po raz drugi. 
Znowu będziesz miał czas, aby sprawdzić, czy dobrze wykonałeś zadanie. 
 
Egzamin będzie trwał trzydzieści minut. 
Życzymy powodzenia! 
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1. feladat 
 

- Cześć Ola. 
- Cześć Marek. 
- Dokąd idziesz. 
- Do biura podróży. Chcę wyjechać na wakacje. 
- Gdzie chcesz pojechać? 
- No właśnie tego jeszcze nie wiem. Idę do biura podróży, chcę przejrzeć ofertę. Może 
będą jakieś wakacyjne promocje. 
- Och…wakacje. Ja w tym roku nigdzie nie pojadę. 
- Dlaczego? 
- Przez całe wakacje pracuję. 
- Co robisz? 
- Pracuję na poczcie. Teraz jestem listonoszem. Od października będę studiować język 
węgierski w Budapeszcie. 
- Będziesz mieszkać w Budapeszcie i będziesz studiować filologię węgierską? 
- Tak właśnie. Będę studiować język węgierski na tamtejszym uniwersytecie. 
- Ach… ale będziesz miał wspaniałe życie! 
- Tak myślisz.? 
- Oczywiście. 
- Ja też chcę mieszkać w Budapeszcie. 
- Przecież możesz, każdy może. 
- Zdałam w tym roku maturę i teraz chcę odpocząć. Myślałam o wyjeździe  
nad Morze Bałtyckie, ale sama nie wiem… 
- W biurze podróży pomogą ci wybrać coś atrakcyjnego. 
- Nigdy nie byłam w Anglii? Byłeś tam? 
- Tak. Byłem w Londynie dwa razy. Było wspaniale. To bardzo duże  
i interesujące miasto. Tylko bardzo drogie! Pamiętaj o tym. 
- A byłeś w Berlinie? 
- Niestety nie. Byłem w Niemczech, ale byłem wtedy małym dzieckiem i nic nie 
pamiętam, oprócz dużego, szybkiego, białego pociągu… 
- Może do Rzymu, do Włoch pojechać? 
- Dobry pomysł. 
- Byłeś w Rzymie? 
- Tak. 
- I podobało ci się? 
- Byłem w Rzymie zimą, było zimno. Następnym razem pojadę tam latem. 
- Hmmmm…No i dalej nie wiem gdzie pojechać?! Pójdę już do tego biura podróży, 
może tam ktoś mi pomoże. 
- Do widzenia Olu. Wesołych wakacji! 
- Dziękuję. Do widzenia Marku. Powodzenia na studiach w Budapeszcie. 
- Bardzo dziękuję. 
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2. feladat 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Cześć Zuza. 
- Cześć Jarek. Co słychać? 
- Dziękuję świetnie. Miesiąc temu kupiłem mieszkanie. 
- Mieszkanie? 
- No tak, mieszkanie, a właściwie mały apartament. 
- W centrum Krakowa? 
- Tak, tu zaraz niedaleko. Chcesz zobaczyć? 
- O tak, bardzo chętnie. 
- Zatem chodźmy. 
 
- Jarek ile pokoi ma to mieszkanie? 
- Trzy. Ma też kuchnię, łazienkę i osobną toaletę. 
- Mogę tu wejść? 
- Tak. Bardzo proszę. Tu jest mój salon. 
- O jaka piękna, zielona sofa. Są też dwa czerwone fotele i jest mały, śliczny stolik. 
- Tu będzie stał telewizor i wieża HI-FI, a tam stół i cztery krzesła. 
- O…to doskonały pomysł. Jaki kolorowy dywan. Bardzo mi się podoba. 
- Podoba ci się? Cieszę się. Może teraz pójdziemy do kuchni? 
- Ooo…Kuchnia jest duża i bardzo jasna. Kupiłeś też nowe meble. 
- Tak, stare meble niestety nie były dobre. 
- Te nowe są bardzo nowoczesne. Lubisz nowoczesne meble? 
- Tak. 
- Te żółte ściany w kuchni są bardzo ładne. I jaka duża, srebrna lodówka! 
- Podoba ci się? 
- Oczywiście. 
- A tam stoi kuchenka mikrofalowa, też jest srebrna. 
- Jarku, fantastyczna kuchnia! 
- Teraz pokażę ci moje biuro. Jest w nim biurko, komputer i są książki. 
- O…jest też telefon i fax. A tam co jest? 
- Sypialnia. Ale jest pusta. Nic tam nie ma. Nie kupiłem jeszcze łóżka. Nie mam 
szafy. Nawet lampy tam nie ma. 
- Hmm… 
- Tam jest łazienka. 
- Mogę zobaczyć? 
- Tak. Bardzo proszę. 
- O…łazienka jest błękitna. Mała, ale miła. Wszystko w niej jest nowe. 
- Tak. Wszystko jest nowe: wanna, prysznic, umywalka i krany. 
- Jarku, masz bardzo ładne mieszkanie. 
- Dziękuję bardzo. Zuza, a może napijesz się herbaty? 
- Dziękuję, ale nie mogę zostać dłużej. Muszę iść do dentysty. Nie mogę się spóźnić. 
- Rozumiem. Odprowadzę cię do drzwi. 
- Cześć. 
- Cześć Zuza. 
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3. feladat

- Dzień dobry. 
- Dzień dobry. 
- Poproszę bilet studencki na pociąg ekspresowy z Warszawy Centralnej  
do Krakowa Głównego. 
- Na kiedy? 
- Na dziś. 
- Na którą godzinę? 
- Na siedemnastą dwadzieścia. 
- Poproszę pana legitymację studencką. 
- Bardzo proszę. 
- Którą klasą chce pan podróżować? 
- Drugą. 
- W wagonie dla palących czy niepalących. 
- Dla niepalących. 
- Bardzo proszę. To pociąg ekspresowy, musi pan mieć miejscówkę. 
- Tak wiem. 
- Życzy pan sobie miejsce przy oknie? 
- Tak. 
- Bilet i miejscówka kosztują razem 50 złotych. 
- Proszę bardzo. 
- Dziękuję. Mamy promocję na bilet powrotny. Jeśli będzie pan wracał w 
ciągu najbliższych dziesięciu dni, pana bilet powrotny będzie kosztował tylko  
10 złotych, razem z miejscówką. 
- Dziękuję bardzo za te informacje, ale nie będę wracał do Warszawy w ciągu 
najbliższych dziesięciu dni. Jutro rano wyjeżdżam do Budapesztu, na roczne 
stypendium.  
- Zatem życzę przyjemnej podróży i zapraszam ponownie do Warszawy. 
- Do widzenia. 
- Do widzenia. 
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IV. Íráskészség 
I. 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 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 
 

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  
(50 szó). 

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. 
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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, 
alaktani, helyesírási) 
hibák ellenére 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. 

 

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

Olvashatatlan kézírás. 

 
II. feladat az 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.  

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.).  
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• 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.    

 
Értékelési skála 

 

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 kommu-
nikációs célokat. 
Az irányító szempontok 
közül egyet vagy kettőt 
megfelelően dolgozott ki, 
a többit csak részben, il-
letve egy irányító szem-
pontot megfelelően, az 
összes többit csak rész-
ben.  

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 irányí-
tó szempontot csak 
részben. 

A vizsgázó 
nem valósította 
meg a kommu-
nikációs 
célokat. Az 
irányító szem-
pontok közül 
egyet sem 
dolgozott ki 
megfelelően, 
csak néhányat 
részben, és van 
olyan is, 
amelyet egyál-
talán 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 szán-
dékának megfelelő benyomást 
kelt. 

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

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

 



 

írásbeli vizsga 0802 17 / 17 2008. május 23. 

Lengyel nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

3. Szövegalkotás 
4 pont 3–2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, 
az irányító 
szempontok elren-
dezése logikus. 
A gondolati tagolás 
megfelelő, 
elkülönül a beveze-
tés 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 áttekinthetetlen, 
összefüggéstelen 
mondatokból áll. 
A szöveg annyira 
rövid, hogy szöveg-
ként nem értékelhető.

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 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 
szempontjából el-
fogadható szókincs 
jellemzi. Sok a szóismét-
lés. Többször nem 
megfelelő a szóhasználat, 
ami néhány helyen 
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 
megnehezíti 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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