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Holland nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

I. Olvasott 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 az olvasott szöveg értése javítási 
útmutató után található átszámítási táblázat alapján történik. 

Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő kérdésekhez tartozó 
szürke négyzetekbe, 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, a harmadik és az ötödik kérdésre helyes a válasz, másodikra nem  

fogadható el a válasz, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (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 az átszámítási táblázat segítségével megállapított 
vizsgapontokat. 
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Javítási útmutató az olvasott szöveg értése feladatsorhoz 
 
 

1. feladat 
 

1 (is) zakenvrouw / runt een zakenreisbureau 

2 61 

3 36 

4 2 

5 3 

6 rustig / nuchter 

7 temperamentvol 

8 (zal) van het leven genieten / leuke dingen met haar kleinkinderen doen / (samen 
met haar man) gaan reizen 

9 heeft haar baan als receptioniste weer opgepakt / is weer begonnen te werken 
 
 

2. feladat 
 

10 11 12 13 14 15 16 

C H A D E B F 

 
 

3. feladat 
 
                          Waar     Onwaar                      Waar     Onwaar                      Waar     Onwaar 

17 x    20 x   22   x 

           

18   x  21 x   23   x 

           

19 x  x        

 
 

4. feladat 
 

24 2007 28 zich voorbereiden op de tour door Japan / de tour door Japan 
voorbereiden / interviews geven / repeteren / fitnessen / aan 
nieuwe nummers werken / familie of vrienden bezoeken 25 in Leiden  

26 om 20 uur 29 4 

27 op de vierde 30 vakantie vieren / met vakantie gaan 
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Általános értékelési útmutató 
 
Az elérhető maximális vizsgapontszám: 33 pont. 
Az elérhető maximális feladatpontszám: 30 pont. 

  
Részletes értékelési útmutató 
 
Átszámítási táblázat az olvasott szöveg értése feladatsor vizsgapontjainak kiszámításához 
 
 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 

1 1  16 18 

2 2  17 19 

3 3  18 20 

4 4  19 21 

5 6  20 22 

6 7  21 23 

7 8  22 24 

8 9  23 25 

9 10  24 26 

10 11  25 28 

11 12  26 29 

12 13  27 30 

13 14  28 31 

14 15  29 32 

15 17  30 33 

 
 



 

írásbeli vizsga 0912 5 / 16 2010. május 25. 

Holland nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

II. Nyelvhelyesség 
 

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

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

Az összetevőben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a nyelvhelyesség javítási 
útmutató után található átszámítási táblázat alapján történik. 

Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő kérdésekhez tartozó 
szürke négyzetekbe, 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, a harmadik és az ötödik kérdésre helyes a válasz, másodikra nem  

fogadható el a válasz, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (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 az átszámítási táblázat segítségével megállapított 
vizsgapontokat. 
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Javítási útmutató a nyelvhelyesség feladatsorhoz 
 
 
 

1. feladat 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

H M N I F A G B D K 

 
 
 

2. feladat 

 
11 - ik drie weken oud was 
12 - ik nu nog steeds woon 
13 - in Griekenland te wonen 
14 - vind het Griekse eten erg lekker 
15 - het hier niet zo veel regent als in Nederland 
16 - 

- 
- 

buiten kunnen we niet makkelijk spelen 
we kunnen niet makkelijk buiten spelen 
we kunnen buiten niet makkelijk spelen 

17 - 
- 
- 
- 

er is veel verkeer en lawaai 
er is veel lawaai en verkeer 
er is lawaai en veel verkeer 
er is verkeer en veel lawaai 

18 - als papa een vrije dag heeft 
 
 
 

3. feladat 
 

19 duurder 22 rijkste 25 hogere 28 sneller 

20 meer 23 gemakkelijke 26 laatste 29 tevreden 

21 grootste / grote 24 groter 27 zwakker 30 minder 
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Általános értékelési útmutató 
 
Az elérhető maximális vizsgapontszám: 18 pont. 
Az elérhető maximális feladatpontszám: 30 pont. 

 
 

Részletes értékelési útmutató 
 
Átszámítási táblázat a nyelvhelyesség feladatsor vizsgapontjainak kiszámításához 
 
 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 

1 1  16 10 

2 1  17 10 

3 2  18 11 

4 2  19 11 

5 3  20 12 

6 4  21 13 

7 4  22 13 

8 5  23 14 

9 5  24 14 

10 6  25 15 

11 7  26 16 

12 7  27 16 

13 8  28 17 

14 8  29 17 

15 9  30 18 
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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 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 hallott szöveg értése javítási 
útmutató után található átszámítási táblázat alapján történik. 

Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő kérdésekhez tartozó 
szürke négyzetekbe, 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, a harmadik és az ötödik kérdésre helyes a válasz, másodikra nem  

fogadható el a válasz, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (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 az átszámítási táblázat segítségével megállapított 
vizsgapontokat. 
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Az 1. elhangzott szöveg 

 
Met Sandra van Diemen. 
Hallo, meisje. Met je vader. Hoe gaat het? 
Hoi, papa. Met mij gaat het prima, hoor! En met jou? 
Goed, dank je. Wat ik vragen wou, heb je zin om zaterdagmorgen mee te gaan naar de zwarte markt in 
Beverwijk? 
Nou, dat lijkt me leuk. Maar, ’s morgens … nee. Dan kan ik niet. Ik heb een afspraak met Anneke en 
Marta. 
O ja? Wat gaan jullie doen? 
Koffie drinken en kletsen, natuurlijk. Maar zaterdagmiddag kan ik wel. 
Hmm. Dat wordt een beetje laat. Zullen we anders vrijdag gaan? Vroeg in de middag? 
Ehm. Ja. Dat is goed. 
Oké. Dan kom ik je vrijdag om een uur of drie ophalen. 
 
Naar onbekende bron 
 
 
Javítási útmutató a hallott szöveg értése 1. feladathoz 

1 jou 
2 zin 
3 leuk 
4 afspraak 
5 natuurlijk 
6 Zullen 
7 vrijdag 

 
 
 
A 2. elhangzott szöveg 

Onlangs vierde McDonalds in Budapest haar 20e verjaardag: In 1988 opende het bedrijf de deuren van 
haar eerste Hongaarse filiaal in de Régi Posta utca. Kostte een Big Mac in 1988 nog 43 forint, vandaag 
kost die 650 forint. Als verjaardagsstunt kostte enkele weken geleden de Big Mac wéér 43 forint, net 
als 20 jaar geleden. 
 
De Brabantse gemeente Uden is uitverkozen tot groenste stad van Europa. Dat is bekendgemaakt op 
een EU-bijeenkomst in de Kroatische stad Split. De internationale jury van Entente Florale zei erg 
onder de indruk te zijn van het openbaar groen in Uden, dat vorig jaar in Nederland al 'groenste 
gemeente' was. 
 
Het theaterfestival Noorderzon in Groningen heeft dit jaar 125.000 bezoekers getrokken. De afgelopen 
elf dagen waren op verscheidene lokaties in de Groningse binnenstad concerten, theatervoorstellingen 
en andere optredens te zien. Een groot deel van het programma was gratis. 
 
In de Randstad moeten de komende dertig jaar een half miljoen woningen worden gebouwd. Om het 
gebied leefbaar en groen te houden, moet dat vooral hoogbouw zijn. In het plan staat ook dat er vijf 
grote parken moeten komen, waar inwoners van stedelijke gebieden zich kunnen ontspannen. Verder 
moet het openbaar vervoer en het wegennet in de Randstad worden verbeterd.  
 
Kinderen in het basisonderwijs fietsen steeds slechter. Dat concludeert Veilig Verkeer Nederland na 
onderzoek op 1300 basisscholen. Veilig Verkeer Nederland vindt dat kinderen goed fietsen vooral in 
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de praktijk moeten leren. Ze moeten op de fiets naar school en niet in de auto van de ouders, zegt de 
organisatie. 
 
De zon scheen geregeld, maar er was ook bewolking. Het bleef vrijwel overal droog, bij 19 graden in 
het Waddengebied tot 23 in het zuiden. Donderdag eerst flink wat zon; in de middag kans op een 
stevige regen- of onweersbui. Maximum dan rond 25 graden. 
 
Bron: internet nieuws 
 
 
Javítási útmutató a hallott szöveg értése 2. feladathoz 

8 A 

9 A 

10 B 

11 A 

12 B 
 
 
 
A 3. elhangzott szöveg  

Dames en heren, goedemorgen. In ons radioprogramma van vandaag praten we met Thomas de Jong. 
Thomas is 38 en werkt in een grote schoenenzaak. Ik praat met hem over de televisie. Over vragen als: 
hoe vaak kijk je, wat vind je mooi, kijk je nu meer dan vroeger... Ja, om met die laatste vraag te 
beginnen: kijk je nu meer dan vroeger? 
O nee, vroeger keek ik veel meer dan tegenwoordig. Ik zit wel heel vaak voor de televisie, maar ik kijk 
niet echt meer. Vroeger bijvoorbeeld keek ik zeker een keer per week naar een film. Naar de hele film, 
van het begin tot het einde. Dat doe ik bijna nooit meer. Tegenwoordig ga ik na een half uur al een 
ander programma zoeken. Vroeger had je vaak van die mooie programma's... daar bleef ik voor thuis. 
En als ik naar zo'n programma zat te kijken en ik werd gebeld, dan was ik kwaad. Maar die 
programma's heb je nu niet meer. Er is nu niets meer dat ik echt absoluut wil zien. Dus als ik nu thuis 
naar een programma zit te kijken en de telefoon gaat, vind ik dat niet erg. 
Naar welke programma’s kijk je? 
Ik kijk iedere avond naar het nieuws, naar het journaal. Ik wil weten wat er in de wereld gebeurt. Als 
mensen bij ons in de winkel ergens over beginnen, over een groot ongeluk bijvoorbeeld of over 
oorlog, dan vind ik het vervelend als ik daar niet over kan meepraten. 
En de sport? Het voetbal? 
Ja, daar kijk ik ook naar. Maar er is ook verschil met vroeger. Vroeger miste ik op de t.v. geen enkele 
wedstrijd. Maar tegenwoordig zijn er gewoon veel te veel wedstrijden. Als je die allemaal wil zien, zit 
je de helft van je vrije tijd naar voetbal te kijken. Dat wil ik niet. Als ik vrij ben, wil ik ook graag naar 
buiten, om te wandelen of te fietsen. Niet altijd dat voetballen.  
Dat komt door het groot antal televisiestations, denk ik. 
Ja. We hebben er een stuk of 40 geloof ik. En wat krijg je met 40 t.v.-stations? Twee minuten kijken 
naar Nederland, twee minuten naar Vlaanderen, twee minuten naar Engeland. Dan even een 
popstation, dan een stukje sport, dan weer wat anders, enzovoort enzovoort. 
Zappen noemen ze dat.  
Ja, zappen. Zal ik je eens wat vertellen? Hoe meer stations, hoe meer televisie, hoe minder er gekeken 
wordt. Ook door mij.  
Thomas, dank je wel voor het gesprek.  

 
Naar  www.brusselsonderwijspunt.be 
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Javítási útmutató a hallott szöveg értése 3. feladathoz 
 
                          Waar     Onwaar                      Waar     Onwaar                      Waar     Onwaar 

13   x  16 x   19 x   

           

14   x  17 x   20 x   

           

15   x  18   x 21   x 
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Általános értékelési útmutató 
 
Az elérhető maximális vizsgapontszám: 33 pont. 
Az elérhető maximális feladatpontszám: 21 pont. 

  
Részletes értékelési útmutató 
 
Átszámítási táblázat a hallott szöveg értése feladatsor vizsgapontjainak kiszámításához 
 
 

Feladatpont Vizsgapont 

1 2 

2 3 

3 5 

4 6 

5 8 

6 9 

7 11 

8 13 

9 14 

10 16 

11 17 

12 19 

13 20 

14 22 

15 24 

16 25 

17 27 

18 28 

19 30 

20 31 

21 33 
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IV. Íráskészség 
 

Értékelési szempontok az 1. feladathoz 

 Értékelési szempont Maximális 
pontszám 

 A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 5 

 Érthetőség, nyelvi megformálás 5 

 Íráskép 1 

 Összesen 11 
 
Amennyiben a dolgozat  A feladat teljesítése és 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. 
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Értékelési skála az 1. feladathoz 
 
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 dolgozta 
ki a feladat minden 
részletét, és elérte a 
minimális szöveg-
hosszúságot (50 szó). 

A vizsgázó nagyrészt meg-
valósította a kommuniká-
ciós célt; egy-két részlettől 
eltekintve általában megfe-
lelően dolgozta ki a felada-
tot, és legalább 50 szó 
hosszúságú szöveget 
hozott létre.  

A vizsgázó részben való-
sította meg a kommuni-
kációs célt; félreértette, 
illetve nem megfelelően 
dolgozta ki a feladat bi-
zonyos részeit, a létre-
hozott szöveg 50 szónál 
rövidebb. 

A vizsgázó nem való-
sította meg a kommu-
nikációs célt; 
félreértette, illetve 
nem megfelelően dol-
gozta 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 tökéletesen 
érthető és követhető. 

A szöveg a nyelvi (mon-
dattani, alaktani, helyes-
írási) hibák ellenére az ol-
vasó számára nagyjából 
érthető és követhető. 

A szöveg a nyelvi (mon-
dattani, alaktani, helyes-
írási) hibák következté-
ben nehezen érthető és 
követhető, illetve félre-
érthető. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alak-
tani, 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 2. feladathoz (az A) és B) variáció közül választott feladat) 

 Értékelési szempont Maximális 
pontszám 

 A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 5 

 Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2 

 Szövegalkotás 4 

 Szókincs, kifejezésmód 5 

 Nyelvhelyesség, helyesírás 5 

 Íráskép 1 

 Összesen 22 
 
Amennyiben a dolgozat a Feladat teljesítése, a megadott szempontok követése szempont alapján  
0 pont, akkor az összpontszám is 0 pont. 
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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 kommuniká-
ciós célt; hány irányító szempontra tért ki, és milyen mélységben tárgyalta azokat. 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; 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 visszauta-
lás 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 megfelel-e a középszintű 
követelményeknek. 

 
• 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 a 2. feladathoz 
 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökélete-
sen megvalósította a 
kommunikációs 
célokat. Az irányító 
szempontokat meg-
felelően dolgozta ki. 
A szöveg a meg-
adott hosszúságú 
(15% eltérés lehet-
séges).  

A vizsgázó többnyire meg-
valósította a kommuniká-
ciós 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 szem-
pontot 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. 
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Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 
2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg a szövegfajtának, valamint a 
szerző és az olvasó közötti viszonynak 
megfelelő hangnemben íródott, az ol-
vasóban a szerző szándékának megfe-
lelő benyomást kelt. 

A szöveg hangneme követke-
zetlenséget mutat, az olvasóban 
nem mindig a szerző szándéká-
nak megfelelő benyomást kelt. 

A szöveg hangneme nem 
megfelelő, 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 elren-
dezése logikus. 
A gondolati tagolás meg-
felelő, elkülönül a beve-
zetés és a befejezés. 
A szöveg a gondolati ta-
golást követő bekezdések-
ből áll. A mondatok szer-
vesen kapcsolódnak egy-
máshoz. 

A szöveg felépítése, az irányító 
szempontok elrendezése több-
nyire logikus. 
A vizsgázó törekszik a gondo-
lati tagolásra, elkülöníti leg-
alább a bevezetést vagy a befe-
jezést (2 pont), bekezdéseket 
alkalmaz (3 pont). 
A mondatok általában szerve-
sen kapcsolódnak egymáshoz. 

A mondanivaló nem 
mindenütt logikus 
elrendezésű. A vizs-
gázó nem törekszik 
a gondolati tagolás-
ra, hiányzik a beve-
zetés és a befejezés. 
A mondatok több 
helyen nem kapcso-
lódnak egymáshoz. 

A szöveg tago-
latlan és átte-
kinthetetlen, 
összefüggéstelen 
mondatokból áll. 
A szöveg annyi-
ra rövid, hogy 
szövegként nem 
értékelhető. 

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

A szöveget a 
témának és a 
közlési szán-
déknak meg-
felelő, válto-
zatos, 
viszonylag bő 
szókincs jel-
lemzi. 

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 válto-
zatos, helyenként egyszerű, 
de még a téma és a közlési 
szándék szempontjából el-
fogadható szókincs jellemzi. 
Sok a szóismétlés. Többször 
nem megfelelő a szóhasz-
nálat, ami néhány helyen 
jelentősen megnehezíti a 
mondanivaló megértését. 

A szövegben felhasznált 
szókincs nagyon egy-
szerű, nem a témának és 
a közlési szándéknak 
megfelelő. A nem meg-
felelő szóhasználat több 
helyen jelentősen meg-
nehezíti a szöveg megér-
tését. 

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

A szöveg kevés 
nyelvi (mondat-
tani, alaktani, 
helyesírási) hibát 
tartalmaz, ame-
lyek azonban nem 
befolyásolják a 
megértést. 

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

A szövegben sok olyan nyelvi 
(mondattani, alaktani, helyes-
írási) hiba van, amelyek a meg-
értést jelentősen megnehezítik, 
valamint sok, a megértést nem 
befolyásoló nyelvi (mondat-
tani, alaktani, helyesírási) hiba 
is előfordul benne. 

A szöveg a 
nyelvi (mon-
dattani, alak-
tani, helyes-
írási) 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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