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Ukrán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
I. 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) és az elért összpontszámot.  
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Ukrán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

Javítási kulcs az olvasott szöveg értése feladatsorhoz 
Завдання 1.  
Текст про жирафа. 

1. + 
2. + 
3. - 
4. - 
5. + 
6. - 
7. - 
8. - 
9. + 
10. + 
11. + 

 
Завдання 2.  
Традиції та звичаї китайського чаювання. 
 

12. Тисячолітню. 
13. Дозвілля. 
14. На пікнік. 
15. Мистецтву чайної церемонії. 
16. Різним. 
17. Безліч. 
18. Зеленому. 
19. 9/дев`ять. 
20. Від віку, (захворювання, смаку) людини. 
21. Юнакам і дівчаткам/ Людині, яка займається розумовою працею. 
22. Чорний. 

 
Завдання 3.  
Текст про рок-групу «Роллінг Стоунз» 

 
23. класичні 
24. турне 
25. рік 
26. Бостоні 
27. 2006 
28. сидячих місць 
29. конкурсах/конкурсі (фан-клубів) 
30. інтернеті/(офіційному) сайті групи 
31. готовий 
32. журналістів 
33. сорок/40 
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Ukrán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

II. 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. 
A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása az értékelési útmutató 

végén 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. 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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Ukrán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

Javítási kulcs a nyelvhelyesség feladatsorhoz 
 
 
Завдання 1. 
 

1. вiд 
2. з 
3. До 
4. У/З 
5. за 
6. в 
7. через 
8. зi/ пiд 
9. на 
10. в 

 
Завдання 2. 

11.нашому 
12. ставаймо 
13. танку 
14. віночки 
15. листочків 
16. кружляєм 
17. зробили 
18. всіх 
 

Завдання 3.  
19. заздри 
20. Жалій 
21. обіцяй 
22. попроси 
23. Говори 
24. видавай  
25. Будь 
26. вітайся 
27. скажи 
28. капризуй 
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Ukrán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

Pontszámítási táblázat a nyelvhelyesség feladatsor vizsgapontjainak 
kiszámításához 

 
 
 

Pont Vizsgapont 

1 1 

2 1 

3 2 

4 3 

5 3 

6 4 

7 5 

8 5 

9 6 

10 7 

11 7 

12 8 

13 9 

14 9 

15 10 

16 11 

17 11 

18 12 

19 13 

20 13 

21 14 

22 15 

23 15 

24 16 

25 17 

26 17 

27 18 

28 18 
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Ukrán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
III. 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 elfogad-
hatóságának. 

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. 

A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása az értékelési útmutató 
végén 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. 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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Ukrán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
Javítási kulcs a hallott szöveg értése feladatsorhoz 

 
 
Завдання 1.  
Лист Андрійка. 

1. 6/шостому. 
2. Угорську. 
3. В Ужгороді. 
4. Англійську та німецьку. 
5. 10/десять учнів. 
6. В Угорщині. 
7. На Балатоні. 
8. Щоб листуватися угорською (мовою). 
9. З Україною. 

 
Любий друже! 

 
 

Мене звуть Андрій Симоненко. Я – українець. Живу з мамою, батьком та 
маленьким братиком Васильком у Чернівцях. Вчуся в школі, у шостому класі.  

Нещодавно в нашу школу приїхав працювати викладач, який володіє угорською 
мовою. Віктор Семенович перед тим, як приїхати до нас у Чернівці, жив та викладав 
угорську мову в Ужгороді. Тому зараз у нас у школі з`явилася можливість вивчати не 
тільки англійську та німецьку iноземні мови, а й угорську. І десять учнів з нашого 
класу вирішили вивчати саме угорську мову. 

Минулого року ми з родиною влітку відпочивали в Угорщині: були в Будапешті 
та на Балатоні. Ми добре себе почували, країна нам дуже сподобалася, але мову ми 
зовсім не розуміли. І от я також вирішив вивчати цю дивовижну мову. 

Я шукаю друзів в Угорщині, з якими зможу листуватися угорською мовою. А 
може тебе, мій майбутній угорський друже, цікавить Україна? З радістю познайомлю 
тебе з моєю країною. 
 
 
       Твій друг 
          Андрійко 
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Ukrán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
Завдання 2.  
Найвизначніші події ХХ століття. 
 
 

                                                          
 

 
 

 
Найвизначніші події ХХ століття 

 
1900-й рік. Австрійський учений Зіґмунд Фройд розробив техніку психоаналізу. 
Вперше людина дізналася про те, що її поведінкою керує не тільки свідомість, але й 
підсвідомість.  
 
1905-й рік. Славнозвісний німецький учений Альберт Ейнштейн створив загальну 
теорію відносності. Ця теорія повністю змінила наукове уявлення про простір і час.  
 
1913 рік. На заводах американського автомобільного магната Генрі Форда запрацював 
перший у світі конвеєр. Почалося масове виробництво автомoбіля «Форд» моделі Т. 
 
1928 рік. Англійський мікробіолог Олександр Флемінґ винайшов пеніцилін, 
ефективний антибіотик, яким медицина користується і сьогодні. Але масового 
використання цей антибіотик набув тільки через 20 років. 
 
1946 рік. Винайдено перший у світі комп'ютер ЕНІАК. На сьогодні кількість проданих 
комп'ютерів у світі вже зрівнялась із продажем телевізорів і досягла 150 мільйонів на 
рік.  
 
1981 рік. Вчені дізналися про існування страшної хвороби - СНІДу. Розпочалися 
багатомільярдні за вартістю дослідження по винайденню ефективних ліків проти цієї 
хвороби.  
 
1997 рік. Англійські вчені клонують вівцю Доллі. Вперше в світі  з'являються дві 
абсолютно однакові живі істоти. Ведуться серйозні дискусії про неприйнятність 
клонування людини. Питання про клонування людських органів залишається 
невирішеним. 

1900 
1905 
1913 
1928 
1946 
1981 
1997 

Клонування Доллі (10) 
Пеніцилін (11) 
Психоаналіз (0) 
СНІД (12) 
Перший комп`ютер (13) 
Автомобіль «Форд» (14) 
Теорія відносності (15) 
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Завдання 3.  
Текст про стрибаючі плоскі камінці.  

16. - 
17. + 
18. + 
19. + 
20. + 
21. - 
22. - 
 

 

Розкрито таємницю стрибаючих по воді камінчиків 
Хто з вас в дитинстві не кидав плоскі камінчики на березі річки або озера для 

того, щоб подивитись, скільки разів камінець “стрибне” по воді? Так ось послухайте, на 
які цікаві питання дає відповідь наука. 

Французьким фізикам вдалося розгадати загадку століття: чому вміло кинутий 
плоский камінчик “стрибає” по поверхні води? Фахівці з університету французького 
міста Ліон довели, що секрет полягає у тому, як рухається кисть руки людини та з якою 
силою камінчик кидають.  

Висновки фахівців підтвердили також переможці чемпіонатів світу з кидання 
плоских камінчиків, адже кидання камінчиків стало таким видом спорта, з якого 
організовують навіть чемпіонати світу. 

Рекорд був встановлений у Техасі у 1992 році, коли камінь, запущений 
Джердоном Колманом Маги, “підстрибнув” 38 разів. З’ясувалося, що чим сильніше 
розкручений камінь, тим більше у нього шансів залишатися та стрибати на поверхні 
води. 
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Pontszámítási táblázat a hallott szöveg értése feladatsor vizsgapontjainak 
kiszámításához 

 
 

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

A javításhoz használandó értékelési szempontok a következő oldalakon találhatóak. 
 
A feladatok 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. 
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Értékelési szempontok az 1. feladathoz 
 

 Az 1. 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 1. feladathoz 

 

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

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

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

A vizsgázó részben valósí-
totta 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 20 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 tökéletesen 
érthető és követhető. 

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

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

A szöveg a nyelvi (mondat-
tani, 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. 
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Ukrán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

Értékelési szempontok a 2. feladathoz (2.A és 2.B variáció közül választott feladat) 

 A 2. 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. 

• 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.  
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Ukrán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

Értékelési skála a 2. feladathoz 
 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 

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

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

A vizsgázó többnyire megvaló-
sította 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 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 valósította 
meg a kommunikációs 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 megfele-
lő, az olvasóban nem a szerző 
szándékának megfelelő benyomást 
kelt. 

Szövegalkotás 
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg felépítése, az irányító 
szempontok elrendezése logikus. 
A gondolati tagolás megfelelő, 
elkülönül a bevezetés és a 
befejezés. 
A szöveg a gondolati tagolást 
követő bekezdésekből áll. 
A mondatok szervesen 
kapcsolódnak egymáshoz. 

A szöveg felépítése, az irányító 
szempontok elrendezése többnyire 
logikus. 
A vizsgázó törekszik a gondolati 
tagolásra, elkülöníti legalább a be-
vezetést 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. 

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 
elfogadható. Sok a szóismétlés. 
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 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, 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. 

 

Íráskép 
1 pont 0 pont 

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