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I. Olvasott szöveg értése 
 

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

Ha több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem fogadható el, ha tartalmazza a 
helyes megoldást. 

 Az összetevő/vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása az olvasott 
szöveg értése javítási  útmutató utolsó oldalán található táblázat alapján történik. 

Javításkor  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 fogadható el a válasz 
• Ha 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  

fogadható el a válasz, 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. 

4 
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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Általános útmutató 
 

1. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 33 pont. 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 25 pont 
 

Részletes útmutató 
1. feladat  
 1. A/ udomaćivanje 
 2. lisica i mali princ 
 3. na glazbu/glazbom 
 4. Zlaćana polja i šumor vjetra u žitu koja bi je podsjećala na princa. 
 5. A/  Bez riječi ga je slušala. 
 6. B/  Jer ne troše vrijeme da ih upoznaju. 

7. „Ljudi više nemaju vremena bilo što upoznavati. Oni u trgovca kupuju već gotove 
stvari. Ali, kako nema trgovaca prijateljima, ljudi više nemaju prijatelja.” 

  2. feladat 
 
 
 
 
 
 

  Točno Netočno 
15. Za ukrasne papirnate predmete ne moramo štedjeti 

jer nisu skupi. 
x  

16. Papirnati šeširi nose se na modnim revijama. x  
17. Papir je prozračan pa se od njega jedino ne mogu 

napraviti zidovi. 
 x 

 
 

  Točno Netočno 
18. U jurnjavi se jednostavno moramo ljutiti.  x 
19. Tko se ujutro ljuti na sebe, poslijepodne se ljuti na 

cijeli svijet, kaže izreka. 
x  

20. Veselje može pridonijeti zadovoljstvu i uspjehu. x  
 

  Točno Netočno 
8. Lisica je bila radosna što ju je mali princ 

pripitomio. 
x  

9. Lisica je mislila da nema nikakve koristi što je 
pripitomljena. 

 x 

10. Mali princ i lisica su se samo gledali tijekom 
sprijateljivanja.  

x  

11. Lisica je zbog prinčevih vlasi voljela kako se 
pšenica njiše u vjetru. 

x  

  Točno Netočno 
12. Opasno je penjati se na hrvatske planine.  x 
13. U primorsku regiju najljepše je ići zimi.  x 
14. Panonska regija ima toplice i rijeke. x  
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3. feladat 
 
 21. Ljetovanje u svjetioniku 
 22. Seoski turizam 
 23. Sportski turizam  
 24. Srednjovjekovni istarski gradići  
 25. Hrvatski dvorci i utvrde  
 
Minden tartalmilag megfelelő válasz elfogadható. 
 

A feladatpontok átszámítása vizsgapontokra: 
 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez a pontszám lesz a 
dolgozatpont (legfeljebb 25 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy 
az elért dolgozatpontok hány vizsgapontot érnek. 
 
 

 
 
 

 
 

Feladatpont Vizsgapont 
12 16 
11 15 
10 13 
9 12 
8 11 
7 9 
6 8 
5 7 
4 5 
3 4 
2 3 
1 1 
0 0 

Feladatpont Vizsgapont 
25 33 
24 32 
23 30 
22 29 
21 28 
20 26 
19 25 
18 24 
17 22 
16 21 
15 20 
14 18 
13 17 
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II. Nyelvhelyesség 
 

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

vizsgázó, a válasz akkor sem fogadható el, ha tartalmazza a helyes megoldást. 
Az összetevő/vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a 

nyelvhelyesség javítási útmutató utolsó oldalán található útmutató alapján történik. 
Javításkor 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 fogadható  el a válasz 
• Ha 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  

fogadható el a válasz, 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. 

4 
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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Általános útmutató 
1. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 18 pont. 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 25 pont. 
 

Részletes útmutató 
1. feladat 

1. sobu 
2. zrakoplovom 
3. hotel 
4. autobusu  
5. ideju 

 
2. feladat 

6. na 
7. u 
8. od 
9. o 
10. za 
11. s  
12. za 
13. od 

 
3. feladat 
 14. –je 

15. –je 
16. –je 
17. –ije 
18. –ije 
19. – je 

 
4. feladat 
 20 primorsko – goranskog lonca 
 21. goransku kuhinju 

22. zemljopisnim uvjetima 
23. začinskom bilju 
24. šumskom voću 
25. izuzetne salame 
 

 A feladatpontok átszámítása vizsgapontokra: 
Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 

25 18  12 8 
24 17  11 8 
23 16  10 7 
22 15  9 6 
21 14  8 6 
20 14  7 5 
19 13  6 4 
18 12  5 3 
17 12  4 3 
16 11  3 2 
15 10  2 1 
14 10  1 1 
13 9  0 0 
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III. Hallott szöveg értése 

 
. 
A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a 

helyesírási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét 
akadályozzák. 

Ha több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem fogadható el, ha tartalmazza a 
helyes megoldást. 

Az összetevő/vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a hallott 
szöveg értése javítási útmutató utolsó oldalán   található útmutató alapján történik. 

Javításkor 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 fogadható el a  válasz 
• Ha 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 fogadható 

el a válasz, 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. 
4 

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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Általános útmutató 
 

1. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 33 pont. 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 22 pont. 
  

Részletes útmutató 
 
1. feladat 
Minden tartalmilag megfelelő válasz elfogadható. Az olyan nyelvi hibát, amely a megértést 
nem akadályozza, nem kell hibának tekinteni (pl. helyesírás, nyelvtani hiba). 
 
2. feladat 
  Točno Netočno 
7. Nošenje nakita od koralja je trend. x  
8.  Koralji su uvijek bili osnovni materijal za nakite. x  
9.  Uz koralje se vezuju razna vjerovanja. x  
10. U današnjem horoskopu koralji su navedeni kao 

idealna zaštita za osobe rođene u znaku Ovna i 
Vage. 

x  

11. Nakite od koralja su počeli izrađivati već u antičko 
doba. 

 x 

12.  Sveti Nikola je zaštitnik pomoraca. x  
13. Obrađivanje koralja je uvijek bio lak posao.  x 
14. Koralji su biljke. x  
15. Za izradu nakita se upotrebljava sva vrsta koralja.  x 
16. Crvenu boju koralja daje kostur polipa. x  
17. Crveni koralj je životinja koja živi u moru i raste na 

stijenama gdje nema mnogo svjetla. 
x  

18. Jadransko more je bogato crvenim koraljima. x  
19. Koralj godišnje može narasti i do dvadeset 

centimetara.  
 x 

20 Danas koralje obrađuju dijamantnim pilama. x  
21. Koralje su ljudi uvijek nosili. Ponekad kao nakit, a 

ponekad je služio za zaštitu. 
x  

22. Najviše koralja ima oko otoka Krka.  x 
 
A hanghordozón elhangzó szövegek: 
 
1. szöveg 
Zagreb je grad koji pulsira 
 
Klaus  Bauer je u Zagrebu od 2001. godine. On se u hrvatskoj metropoli osjeća kao kod kuće. 
Upoznao je Zagreb. Ima svoja omiljena mjesta i dobar kontakt s ljudima. Rođen je u 
Salzburgu. Ima 47 godina, u austrijskom dnevnom listu“Kleine Zeitung“ radio je 18 godina. 
Kad je novinska kuća iz Graza kupila jedne zagrebačke novine, dobio je posao u Zagrebu. 
Novinar: Je li Vam ponekad žao što živite u Zagrebu, a ne u svojoj domovini? 
Klaus: Ne, nikada. Zadovoljan sam poslom u zagrebačkim novinama. Drago mi je što sam u 
Zagrebu, a zadovoljna je i moja obitelj. 
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Novinar: Jeste li prije bili u Zagrebu? 
Klaus: Da, jedanput, 1990. godine, ali vrlo kratko i samo poslovno.  
Novinar: Kakvi su Vaši dojmovi o gradu i o Zagrepčanima? 
Klaus: Zagreb mi se jako sviđa. On je po arhitekturi mješavina Graza, Venecije i Trsta. Grad 
Zagreb ima jako dugu povijest i tradiciju, ali je ujedno i mlad grad, grad koji pulsira. Ljudi su 
noću vani, na ulicama i trgovima, na Trgu bana Jelačića, u Tkalčevićevoj. 
Novinar: Imate li vremena za šetnje gradom? 
Klaus: Imam. Vikendom često šetam i uživam u gradu. 
 
Novinar: Kako Vam se sviđa hrvatska kuhinja. 
Klaus: Kuhinja mi se sviđa zato što je raznolika. Volim riblje specijalitete, ali i janjetinu. 
Novinar: Uz dobro jelo ide i dobro vino. Kako Vam se sviđaju hrvatska vina?  
Klaus: Više volim austrijska vina, ali mi se i ovdje sviđaju neka. 
 
2. szöveg 
 
Koralji u modi i nakitu 
 
Nakit od crvenih koralja bit će ovo ljeto neizostavan ukras za sve žene koje prate trendove. 
No, u antičko doba, otkad postoje prvi zapisi o koraljima, oni su imali posve drugu svrhu: 
koraljne grančice koje bi se slučajno uplele u ribarske mreže stari su Rimljani nosili nanizane 
oko vrata za – zaštitu od zla. Vjerovalo se da crveni koralji čuvaju trudnice i nerođenu djecu, 
štite od zaraza i crne magije, jačaju krv, zemlji osiguravaju plodnost, a brodove čuvaju od 
potapanja. Imali su veliku važnost i u kulturi Istoka, a o tome svjedoči podatak da su upravo 
koralji bili jedno od sedam blaga koje se spominju u starim budističkim spisima. U današnjem 
horoskopu koralji su navedeni kao idealna zaštita za osobe rođene u znaku Ovna i Vage. 
 No, unatoč tome što su još od antičkog doba bili na cijeni, ronioci su koralje zbog 
izrade nakita počeli vaditi tek u 13. stoljeću. Ronilo se na velikim dubinama, uz primitivnu 
opremu i uz veliki rizik, pa je stoga koraljara bilo vrlo malo. Bili su iznimno cijenjeni, baš kao 
crveno blago koje su donosili s morskog dna.  

Koralji su se vadili uz pomoć inžinja, primitivnih alatki koje su funkcionirale po 
principu mreža potezača. Na povratku u Zlarin, koraljari su donosili zavjetni dar svetom 
Nikoli, zaštitniku pomoraca, a to je u pravilu bila najveća grana koralja koju su izronili. 
Finalni sjaj 
Nakon toga, slijedio je mukotrpan posao obrade koralja. Grančice su se rezale, a svaki 
komadić se ručno brusio dok se ne bi dobio oblik kuglice. Nakon brušenja, kuglice su se 
stavljale u vrećice s prahom od kamena plovućca i 5-6 sati neprestano prevrtale kako bi se 
uklonili tragovi brušenja. Kuglice se potom stavljalo u tekući sapun pomiješan praškom 
zvanim jelenji rog, koji im je davao finalni sjaj. 
Naravno, taj je postupak obrade koralja, baš kao i lov uz pomoć inžinja, davno napušten. 
Danas se koralj obrađuje dijamantnim pilama i bušilicama s dijamantnim iglama, a za 
poliranje se koristi specijalni pijesak. 
 Inače, u Jadranu živi čak 56 vrsta koralja, no jedino se crveni koralj, tzv. corallium 
rubrum, koristi za izradu nakita. Mnogi ne znaju da je on, bez obzira na to što oblikom 
grančice podsjeća na biljku, zapravo – životinja (kao i ostali koralji). Naime, ono što mi 
nazivamo koraljem, zapravo je skelet koraljnog polipa, životinjice s puno malih bijelih ticala 
koja mu služe za hvatanje hrane. Koralji se hrane planktonima, ali i malim ribama te 
mekušcima. Kako je skelet crven, a ticala bijela, svježe ubrani koralj ljudsko oko vidi kao 
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narančast. Prepoznatljivu crvenu boju dobiva tek nakon što se otkinute grane ostave sat 
vremena u otopini klora koji „izgrize“ njegov vanjski dio. 
Crveni koralj živi na dubini od 20 do 200 metara, no ronioci ga najčešće vade s 80 metara. 
Raste kao stabljika, „krošnjom“ okrenutom prema dolje na sjenovitim stranama podvodnih 
stijena i na mjestima gdje su jake podvodne struje. Godišnje naraste, ovisno o uvjetima i 
hrani, od dva do deset centimetara, a najbogatija nalazišta na Jadranu su oko Kornata, Visa, 
Lastova, Biševa i Mljeta.  

(Drvo znanja) 
 
 
 
A feladatpontok átszámítása vizsgapontokra: 
 
 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 

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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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 
 

Ha 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 
szövegmennyiséget  
(50 szó). 

A vizsgázó nagyrészt 
megvalósította a kom-
munikációs 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 valósí-
totta meg a kommuni-
kációs 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 pontatlanság 
ellenére, az olvasó 
számára tökéletesen 
érthető és követhe-
tő. 

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 kö-
vetkeztében 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 

 
Ha 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 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.    

 
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. 
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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. 

 

 
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. 
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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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