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Lengyel nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
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 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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Lengyel nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
Általános útmutató 
 
1. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 33 pont. 
 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 30 pont. 
 

 
Átszámítási táblázat 

 
 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 

30 33  15 17 

29 32  14 15 

28 31  13 14 

27 30  12 13 

26 29  11 12 

25 28  10 11 

24 26   9 10 

23 25   8  9 

22 24   7  8 

21 23   6  7 

20 22   5  6 

19 21   4  4 

18 20   3  3 

17 19   2  2 

16 18   1  1 
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Lengyel nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
Általános útmutató 
 

1. Az elérhető maximális vizsgapontszám 33 pont. 
2. A pontozás számítása: 30 feladatpont = 33 vizsgapont 
 

Részletes útmutató 
 
 
1. feladat 
 

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

 
 
2. feladat 

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

 
 
3. feladat 
 

0. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 
G F H K I E L B A D C 

 
 
4. feladat 
 

0. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
A B C C B A B C 
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Lengyel nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
II. NYELVHELYESSÉG 

 
 

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

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

helyesség javítási 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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Lengyel nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
Általános útmutató 
 

1. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 18 pont. 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 28 pont. 
 

Részletes útmutató 
 
 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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Lengyel nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
1.feladat 

 

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

0. pierwszy bal 
1. każdej dziewczyny 
2. dorosłego życia 
3. początku szkoły 
4. zgrabne nogi 
5. sukienkę koktajlową 
6. dziewczynom niskim 
7. Intensywny kolor 
8. pierwszej chwili 
9. salę balową 
10. królową balu 

 
 
2.feladat 
 

0. kupujemy 
11. mogą 
12. leży 
13. jedziesz 
14. robisz 
15. zostają 
16. żyją 

 
 
3.feladat 
 

0. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 
pod nad za do na w z 

 
 
4.feladat 
 

0. modernistycznym 
23. najnowszej 
24. męskich 
25. zaawansowana 
26. skórzany 
27. żółtego 
28. szafirowym 
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Lengyel nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
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 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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Lengyel nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

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

 
Átszámítási táblázat 

 
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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Lengyel nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
 

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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Lengyel nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
Részletes útmutató 
A feladatok megoldása és a hanghordozón elhangzó szövegek 
I. 

 
 
 
 

 
 

I. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. 

0. 18. 19. 20. 21. 22. 

A B A B A B 
 

 

0. + 

1. + 

2. - 

3. - 

4. + 

5. + 

6. - 

7. + 

0. Spóźniłam się 

8. jazdy 

9. przystanku 

10. wakacji 

11. lipiec 

12. Balaton 

13. plaży 

14. Woda 

15. zakupy 

16. dzień 

17. Węgierskiej 
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Lengyel nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
I. feladat 
 
- Tatusiu, chcę jechać do przedszkola autobusem? 
- Dlaczego chcesz jechać autobusem do przedszkola? 
- Bo inne dzieci jeżdżą autobusem i ja też chcę? 
- Nie lubisz jeździć samochodem? 
- Lubię, ale to takie nudne! 
- Dobrze, córeczko pojedziemy dziś autobusem. Choć, musimy iść na przystanek? 
- Daleko? 
- Nie! Pójdziemy obok tego żółtego bloku, potem skręcimy w prawo i już będziemy na 
przystanku. 
- No to chodźmy tatusiu! 
- Córeczko, nie jest ci zimno? 
- Nie. Mam ciepłą kurtkę, czapkę, szalik, rękawiczki. Nie jest mi zimno. 
- Tatusiu, a dlaczego ty nie masz czapki? 
- Zapomniałem zabrać. 
Córeczko, już jesteśmy na przystanku. Musimy kupić bilety. 
- Ja kupię, dobrze tatusiu? 
- Dobrze. A wiesz jakie? 
- Tak. Jeden duży bilet dla ciebie i jeden mały bilet dla mnie. 
- Córeczko, może kupisz jeden bilet ulgowy dla siebie i jeden normalny dla mnie, co? 
- Dobrze tatusiu, dla ciebie bilet normalny, a dla mnie bilet ulgowy. Czy dobrze 
zapamiętałam? 
- Tak. 
Córeczko, chodź wsiadamy do autobusu. Proszę, chodź! 
- Tatusiu, a czy to szóstka? 
- Tak córeczko, to szóstka. 
- Ale fajnie! 
- Chcę skasować bilety. 
- Proszę, kasownik jest na górze. Podniosę cię, byś mogła skasować bilety. 
- O już skasowałam! Zobacz tatusiu ile dziurek mają teraz bilety. 
- Policz ile dziurek ma teraz twój bilet? 
- Pięć! Tatusiu, pięć! Już policzyłam. 
- Dobrze, bardzo dobrze policzyłaś córeczko. 
- Tatusiu patrz, tam jest pani, która sprawdza bilety! 
- Gdzie, córeczko? 
- Tam! Ma granatowe spodnie, białą bluzkę, granatową marynarkę i wciąż mówi: 
„bilety do kontroli, proszę”, „bilety do kontroli, proszę”. 
- Teraz widzę, córeczko! 
Daj nasze bilety, gdy pani tu przyjdzie. 
- Nie dam! 
- Dlaczego nie dasz? 
- Bo ta pani je rozdziera na pół. Nie chcę mieć pół biletu, chcę mieć cały bilet! 
- Córeczko, proszę daj pani bilet. Jak wysiądziemy z autobusu, to kupię ci nowy, cały bilet, 
dobrze? 
- No dobrze tatusiu, ale kupisz dwa nowe bilety: jeden dla mnie, a drugi dla siebie, tak? 
- Tak córeczko, kupię dwa bilety! 
 

Tekst z własnego archiwum (Dorota Fater) 
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II. feladat 
 

- Dzień dobry panie profesorze. 

- Dzień dobry Alu. 

- Spóźniłam się, bo padał śnieg zimą i jak co roku zaskoczył drogowców! 

- Jak to zaskoczył? 

- Panie profesorze, chodzi mi o to, że służby odpowiedzialne za czyszczenie ulic, powinny 

działać lepiej. Wówczas drogi byłyby odśnieżone i autobusy miejskie mogłyby jeździć 

zgodnie z rozkładem jazdy. 

- Długo czekałaś na przystanku. 

- Ponad trzydzieści minut! Okropnie zmarzłam. I musiałam pójść do baru, napić się gorącej 

herbaty z sokiem malinowym. 

- Dobrze, możesz zająć miejsce w ławce, obok Kasi. 

   Proszę zapisać temat lekcji. Tematem dzisiejszej lekcji będą „Wspomnienia z wakacji”! 

- Panie profesorze to ja chcę opowiedzieć! 

- Bardzo proszę Alu. 

- Był lipiec. Był upał. Było 40 stopni, a ja wraz z moimi rodzicami jechałam nad Balaton. Panie 

profesorze, a oni wiedzą co to Balaton? 

- Nie wiem, ale możesz im powiedzieć przecież. 

- Balaton to duże jezioro, które jest na Węgrzech. 

- Bardzo dobrze, opowiadaj dalej. 

- Zatrzymaliśmy się na południowej stronie jeziora. Mieszkaliśmy w pięknym węgierskim 

domku. Posiłki jedliśmy na dworze, na świeżym powietrzu. Większość czasu spędzaliśmy na 

plaży, opalając się i kąpiąc. Woda w Balatonie była bardzo ciepła, miała dwadzieścia stopni. Co 

trzy dni, z rodzicami, zwiedzałam wioski i kurorty - miasta znajdujące się na Balatonem. 

- A Twoi rodzice nie znają węgierskiego? 

- Niestety nie. Tata umie zrobić zakupy po węgiersku, a mama bardzo ładnie potrafi powiedzieć 

„dzień dobry”. 

- A ty co potrafisz powiedzieć po węgiersku? 

- Dzień dobry, dziękuję, do widzenia, proszę i „jestem Polką, mam na imię Ala”. Panie 

profesorze, ale ja będę się uczyć węgierskiego na kursie językowym 

 w Instytucie Kultury Węgierskiej w Warszawie. 

- No dobrze Alu, dziękuję. Bardzo ładnie opowiadałaś o swoich wakacjach. Do widzenia. 

- Do widzenia panie profesorze. 
 

Tekst z własnego archiwum (Dorota Fater) 
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III. feladat 
 

K Cześć! 
M Cześć Ewo! 
K Janku, ile to już lat? 
M No, ze dwadzieścia! 
K Jej, jak ten czas szybko leci! 

Aż trudno uwierzyć, że 20 lat minęło od naszej matury. 
M Co pamiętasz z tamtych czasów? 
K Bardzo wiele. Na przykład prof. Górskiego. 
M Prof. Górskiego? 
K No, Dziadka! Dyrektora naszej szkoły. 
M A, Dziadka! 

Pamiętam! Przezywaliśmy go tak, bo był najstarszą osobą w szkole. Miał wtedy 40 lat! 
K Sami dziś mamy tyle, ale wcale nie czujemy się starzy! 
M Tak, tak! Wręcz przeciwnie! 
K Jak się jest młodym, ma 20 lat, to każdy czterdziestolatek jest dla Ciebie dziadkiem! 
M No cóż, młodość i młodzi rządzą się swoimi prawami. 

Ewo, może wypijemy razem kawę i powspominamy stare dzieje? 
K Chętnie, Chodźmy do kawiarni „Zielony smok”. 
M Kiedy byłaś tam ostatnio? 
K Dwadzieścia lat temu. 
M Na balu maturalnym? 
K Tak. I bawiłam się świetnie. 
M Miałaś czarną, długą suknię, sznur pereł i czerwone buty na wysokim obcasie. 
K Pamiętasz?!!! 
M Tak. Byłaś najpiękniejszą dziewczyną w naszej klasie. 
K Dziękuję. Miłe to co mówisz, ale chyba przesadzasz? 
M Nie, nie! Nie przesadzam! Podobałaś mi się. Bardzo mi się podobałaś. 
K A dlaczego nie powiedziałeś mi tego 20 lat temu? 
M No wiesz, byłaś dziewczyną Marka. 
K To prawda. Chodziłam wtedy z Markiem, ale trzy miesiące później on wyjechał na studia do Ameryki i tam 

został. 
M A ty co studiowałaś? 
K Hungarystykę na Uniwersytecie Warszawskim. 
M Ja filozofię, też na Warszawskim. 
K Jak to możliwe, że się nie spotkaliśmy wcześniej, podczas studiów? 
M No właśnie nie wiem! Warszawa to takie duże miasto. 
K Czym się teraz zajmujesz? 
M Wykładam Historię filozofii na Uniwersytecie Łódzkim. 
K Jesteś profesorem? 
M Nie, nie. Jeszcze nie. Na razie jestem doktorem habilitowanym. A ty? 
K A ja? A ja pracuję w biznesie. 
M A co robisz? 
K Jestem dyrektorem regionalnym jednej z tanich linii lotniczych. 
M A lubisz swoją pracę? 
K Tak. A ty swoją? 
M Tak, nawet bardzo. 
K Mieszkasz w Łodzi? 
M Nie, w Warszawie i trzy razy w tygodniu jeżdżę pociągiem do Łodzi na zajęcia. 
K Ja mam dom w Warszawie, ale centrala mojej firmy znajduje się w Budapeszcie, więc więcej czasu tam 

spędzam. 
M Jaki jest Budapeszt? 
K Piękny! Magiczny! Sam musisz zobaczyć. Lecę tam jutro, chcesz lecieć ze mną? 
M Na ile dni? 
K Na trzy. 
M To lecę! 
K Zaraz zarezerwuję ci miejsce w samolocie i pokój w hotelu. Bądź jutro na warszawskim lotnisku Okęcie, o 

10 rano. Spotkamy się w hali odlotów. 
M Dziękuję. Na pewno będę! Do zobaczenia jutro!
 
Tekst z własnego archiwum (Dorota Fater) 
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IV. ÍRÁSKÉSZSÉG 

 
I. feladat 

Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 

Értékelési szempontok 
Maximális 
pontszám 

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 5 

Érthetőség, nyelvi megformálás 5 

Íráskép 1 

Összesen 11 
 

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 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, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
II. feladat az A) és B) variáció közül választott feladat 
 
 

Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 
  

Értékelési szempontok 
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 
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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 kommu-
nikációs célokat.  
Az irányító 
szempontokat 
megfelelően dolgozta ki. 
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 célo-
kat. Az irányító 
szempontok 
közül egyet 
sem dolgozott 
ki megfelelően, 
csak néhányat 
részben, és van 
olyan is, ame-
lyet egyáltalán 
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 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. 
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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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