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Héber nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató

 
 
 
 

Olvasott szöveg értése 
  
 

Ha többféle válasz is adható, akkor 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. 
A kérdések esetén a szó szerinti válasz és a saját szavakkal megfogalmazott válasz is elfogadható. 
Amennyiben több választ írt be a vizsgázó, akkor sem fogadható el, ha tartalmazza a helyes megoldást 
is. 

 
Az egyes feladatokban az itemeket  (kérdéseket), egyenként is minősíteni kell. 
 Minden feladathoz tartozó (a lap alján) szürke négyzetekbe, kérjük, írja be a  
következő kódokat: 

 
 1=jó válasz 

 0=nem elfogadható válasz 
Amennyiben nincs válasz, a kockát 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 (szintén a lap alján található szürke kockasor végén) két külön oszlop található. 
Az egyikbe az elérhető maximális pontszámot, a másikba a diák által elért pontszámot kell beírni. 

 
Például: 

 

5 3

 
 
A feladat 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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  תרגיל ראשון

  
  
  השחורים והצהובים, בקרב הלבנים: על העובדה שתופעת ההשמנה קיימת בכל שכבות הציבור האמריקני .1
  
  
  . האכילהיאופ .2
  .סוג המזון .3
  .כמויות האוכל .4
  .רמת הפעילות הגופנית .5
  
  
  .לא מתעמליםהם  .6
  .הם מתבטלים מול הטלוויזיה .7
   .טכנולוגיות המזון מתקדמות .8
  
  
  .לבעיות בריאות רבות .9

  .עומס כלכלי על מערכת הבריאות .10
  

  תרגיל שני
  
  

  . ומצא פסלים עתיקים1748 -איכר מקומי חפר בור ב .11
  .התחילו בחפירות ארכאולוגיות וחשפו כמעט בשלמות את כל העיר .12
  .1900- שהיתה בכמעט כפי, שיחזרו את העיר .13
  .משום שהר הגעש וזוב התפרץ וכיסה לחלוטין את כל העיר .14
  הפעילות שלו נמשכת כל הזמן .15
  ההתפרצות שלו מהירה והרסנית .16

  

  
  .פירות ויינות: האדמה פוריה מאוד .17
  .אז ישתנו גורלם ומזלם לרעה,  את המקוםאם יעזבו: התושבים מאמינים בגורל הקבוע לאדם מראש .18
והאמת היא שרוצים את אדמותיהם כדי להפוך את , שלה רוצה בטובתםהם לא מאמינים שהממ .19

  .המקום לאתר תיירותי
  

  
  . חיים הממשלה צודקת מכיוון שהתושבים במקום נתונים בסכנת ,כן .20

 
  תרגיל שלישי

  
 לא נכון. 21
 נכון .22
 לא נכון .23
 נכון .24
 נכון .25
 לא נכון .26
 נכון .27

  

 

 סוף .28
 תקופה .29
 הריגה .30
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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 vizsgarészekben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a tesztfüzet végén található útmutató 
alapján történik. 
Az egyes feladatokban az itemeket  (kérdéseket) egyenként is minősíteni kell.  
Minden feladathoz tartozó (a lap alján) szürke négyzetekbe, kérjük, írja be a  
következő kódokat: 

 
 1=jó válasz 

 0=nem elfogadható válasz 
Amennyiben nincs válasz, a kockát 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 (szintén a lap alján található szürke kockasor végén) két külön oszlop található. 
Az egyikbe az elérhető maximális pontszámot, a másikba a diák által elért pontszámot kell beírni. 

 
Például: 

 

5 3

 
 
A feladat 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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  תרגיל ראשון
  
  
  בחרויי .1
  העדיפו .2
  נשאר .3
  פוטרו .4
  מוזמנים .5
  החליט .6
  
  
  

  תרגיל שני
  
  
 אליך .7
  אותך .8
  אותך .9

  שלי .10
  ממנה .11
  אותה .12

  
  
  

  עד .13
  מאשר .14
  אלא גם .15
  אם .16

  
 
  

  תרגיל שלישי
  
  

  אנשי מחשב חכמים .17
  וועדות התרבות העירוניות .18
  חברי הפרלמנט המכובדים .19
  ארוכות     קיץ     ופשותח .20
  נפשיים     לחץ     מצבי .21
  . עובדים100חברת מיקרוסופט פיטר מנהל .22
  .הבטיח לעובדים עזרה במציאת עבודה חדשההמנהל  .23
  .אז השנתי'הפסטיבל דחתה לחודש הבא את פסטיבל הגהנהלת  .24
  . הקבועים נשלחו בדואר לכל המשתתפיםת הפסטיבל דחייהודעות על  .25

  
  תרגיל רביעי

  
 

  , )29(ן ו הורמ–, )28 ( איך–, )27 ( הם–, )26 ( בלילה–,   יש– 0: רשימת המילים החסרות
  ,)35( לו–, )34 ( פעילות–, )33 ( עייפים–, )32 ( את–, )31 ( רמת–,)30( בשעות–
 .)40 ( בגלל–, )39 ( היא–, )38 (ו א–, )37( שלהם–, )36( חודשים– 
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Átszámítási táblázat 
Hallott szöveg értése 

 
 

Pont Item Pont Item 

16 21 1 1 

16 22 1 2 

17 23 2 3 

18 24 3 4 

19 25 4 5 

19 26 4 6 

20 27 5 7 

21 28 6 8 

22 29 7 9 

22 30 7 10 

23 31 8 11 

24 32 9 12 

25 33 10 13 

25 34 10 14 

26 35 11 15 

27 36 12 16 

28 37 3 17 

28 38 13 18 

29 39 14 19 

30 40 15 20 
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Hallott szöveg értése 
  
 

Ha többféle válasz is adható, akkor a javítási kulcs tartalmazza a szövegből adódó lehetséges  
válaszokat, illetve azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a jó válasznak tartalmaznia kell.  

 
A kérdések esetén a szó szerinti válasz és a saját szavakkal megfogalmazott válasz is elfogadható. 
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, akkor sem fogadható el, ha tartalmazza a helyes megoldást 
is. 
A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a tesztfüzet végén található útmutató 
alapján történik. 
Az egyes feladatokban az itemeket (kérdéseket) egyenként is minősíteni kell.  
Minden feladathoz tartozó (a lap alján) szürke négyzetekbe, kérjük, írja be a  
következő kódokat: 

 
 1=jó válasz 

 0=nem elfogadható válasz 
Amennyiben nincs válasz, a kockát 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 (szintén a lap alján található szürke kockasor végén) két külön oszlop található. 
Az egyikbe az elérhető maximális pontszámot, a másikba a diák által elért pontszámot kell beírni. 

 
Például: 

 

5 3

 
 
A feladat 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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   ראשוןתרגיל

 
 

  
 ָקֶפה

  
 מיליארד כוסות חמש מאותבכל העולם שותים בערך . הקפה הוא המשקה המפורסם והאהוב ביותר בעולם

קילוגרם  13) בערך( שותה בממוצע  כל אדם בְשוֵודָיה:  הקפה הגדול בעולםותהשהוא  הְשוֵוִדי. קפה בשנה
 אצל הערבים הקפה הוא חלק מדרך.  דולר לכוס25 - היקר בעולם מוכרים את הקפה בִאיְנדֹוֶנְזָיה. קפה לשנה

הקפה , הוא כנראה" ערבי"הקפה ה. כי שותים אותו במקום היין שאסור למוסלמים" היין הערבי "-שמו : חייםה
  .הטוב ביותר בעולם

 הכלבים הוא ראה את.  בערךיםשנ אלף ארבע מאותלפני  צאן ֶאְתיֹוִּפי גילה את הקפה-רועה, לפי האגדה
. והבין שמצא משהו טוב, הפרותהוא טעם את . הקפה-אחרי שהם אכלו ֵמעץ, "שמחים ורוקדים" שלו והעזים

  .הסיפור עבר ִמֶּפה לאוזן והתפרסם בעולם הערבי
כאשר הוא הגיע למרכז . הוא לקח איתו שתיל של קפה.  שנה נסע קצין צרפתי לטיול בעולםשלוש מאותלפני כ

 כמות  שם אתומאז ְמַגדִלים ומייצרים, משם הגיע הקפה לדרום אמריקה. תו באדמהאמריקה הוא נטע או
  .ביותר בעולםהגדולה הקפה 

אומרים שהקפה משפר את . ולא לפני השינה, כלל בבוקר-הקפה הוא משקה ְמעֹוֵרר ולכן שותים אותו בדרך
רופאים ה. דם גבוה- לים מלחץהוא מסוכן לסוב, מצד שני. חושבים גם שהקפה עוזר לֶסְקס. האינטליגנציה

  .נשיםהגברים שותים יותר קפה מה, לפי הסטטיסטיקה. שתות הרבה קפהלממליצים להם לא 
  
  

  :תשובות
  
  
  שוודיה .1
        דרום אמריקה .2
  רועה הצאן האתיופי .3
  .והוא רצה להבין מדוע, "שמחים ורוקדים: "משום שהוא ראה את הכלבים והעזים שלו מקפצים .4
  .מריקהקצין צרפתי נסע לא .5
  .הקפה מעורר .6
  .משפר את האינטליגנציה .7
  .עוזר לסקס .8
  .סובלים מלחץ דם גבוהאלה ש הוא מסוכן ל,כן .9
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   שניתרגיל

  
  

  
  ישנים מעט מדי

  
הדבר פוגע . מחקר חדש שנערך באוניברסיטה מגלה כי הילדים היום ישנים פחות בהשוואה לילדים בעבר

הוספת שעות שינה לילדים משפרת את ש המחקר גם קובע. ביכולת שלהם להתרכז ולהקשיב בזמן הלימודים
  .ואת ההישגים בלימודים, הריכוז

התבקשו הילדים , ביומיים הראשונים. הספר-בשבוע לימודים רגיל בבית'  ו-' במחקר נבדקו  ילדים בכיתות ד
בשלב .  וריכוזהקשבה, זיכרון, הם נבחנו במבחנים שבודקים יכולת למידה, לאחר מכן. לישון כמו שהם רגילים

התבקשו מחצית מהילדים ללכת לישון שעה מוקדם יותר בשלושת הלילות , בחלק השני של המחקר, הבא
לאחר שלושה ימים נבחנו שוב שתי .  ללכת לישון שעה מאוחר יותרההתבקש והמחצית השנייה ;הבאים

פגעו בצורה משמעותית יכולת נ, אצל הילדים שישנו פחות בכל לילה: התוצאות היו ברורות. קבוצות התלמידים
  .ילדים שהאריכו את שנתם השתפרו מאודהואילו ההישגים אצל , ההקשבה והריכוז, הזיכרון

. ממחקרים קודמים מתברר כי השינה של הילדים נעשית קצרה יותר משנה לשנה בגלל האינטרנט והטלוויזיה
, ם שכיום הילדים ישנים מעט מדימחקרים אלה ואחרים מוכיחי: "אחד מעורכי המחקר טוען, שדה' פרופ

מתברר שצודקים ההורים בדרישה שלהם . והבעיה נעשית קשה יותר ככל שהם מתקרבים לגיל ההתבגרות
  ."מילדיהם להתנתק מהטלוויזיה או מהאינטרנט וללכת לישון

  
  

  :תשובות
  
  

  .הילדים בעברהילדים היום ישנים פחות מאשר  .10
  .לימודים נפגעיםוה, הם יכולים להתרכז פחות בלימודים .11
 .תשתפר יכולת הריכוז שלהם .12
  .תהיה עליה בהישגיהם הלימודיים .13
  .שהילדים ישנים בכל שנה פחות ופחות .14
  .הישיבה מול האינטרנט והטלוויזיה .15
  .ושיש בעיה להתמודד איתם, ופחות ככל שמתבגרים, שהילדים היום ישנים מעט מדי .16

 
 
  
  
  



 

 16 / 10 írásbeli vizsga 0512 

Héber nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató

  
  תרגיל שלישי

  
  

  

  מסורת עגולה
  

-המסורת של טבעת נישואים התחילה בִמצרים העתיקה לפני כ. סמל הידוע ביותר של הנישואיםה ַטַּבַעת היא
וחיבור אל , המצרים הקדומים ראו בטבעת העגולה סמל לאהבה ללא גבול בין איש לאישה. יםשנ  4.800
את הטבעת וגם לרומאים אחריהם היה מנהג לענוד , למצרים. הטבעות הראשונות נעשו ֵמעץ או ֵמעור. הטבע

  .ביד שמאל כי הם חשבו שהדם מן האצבע הזו מגיע ישר אל הלב) האצבע האמצעית(על הַאָמה 
אלא קשורה , האישה הנשואה ענדה את הטבעת כסמל לכך שהיא אינה חופשייה יותר, כבר בתקופת הרומאים

ולא ,  ִמַּבְרֶזלנהגו לייצר את טבעות הנישואים הרומאים כדי להדגיש את הקשר של האיש לאשתו .לבעלה
  .מחומר אחר

  . כדי שהן יישמרו לאורך זמן רק בתקופה החדשה התחילו לעצב טבעות נישואים מזהב ומכסף
המנהג הזה התחיל במלחמת העולם . גם גברים התחילו לענוד טבעת נישואים.  חל שינוי20 -באמצע המאה ה

ם טבעת נישואים כסמל לקשר הנישואים ענדו גם ה, גברים שיצאו למלחמה ונפרדו מהנשים שלהן: השנייה
  .ולאהבה המחכה להם בבית

  
  

  :תשובות
  
  

  נכון .17
  לא נכון .18
  לא נכון .19
  לא נכון .20
  נכון .21

  
  

  .ביד שמאל, "האמה "–על האצבע האמצעית  .22
  .משום שחשבו שהדם מן האצבע הזאת מגיע ישר אל הלב .23
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  תרגיל רביעי

  
  

  
  ?סוף טוב הכול טוב

  
והשבוע הוחזרו להוריהן  ידי אחיות בית החולים הוחלפו בזמן הלידה על,  מאיטליה3שתי ילדות קטנות בנות 

  קטןהעובדים במחלקה-כי בזמן לידתן היה צוות הילדים התנצל על הטעות והסביר-מנהל מחלקת.  הביולוגיים
שתי הבנות גדלו . בהפרש של רבע שעה זו מזו 98/01/01 -בהתינוקות נולדו . בגלל חופשת השנה החדשה

שִּבָתם הקטנה , במשך הזמן ההורים של אחת הבנות שמו לב". לא נכוניםה"אך אצל ההורים , כפרהבאותו 
היא לא הייתה , כי ביום שהם באו להוציא את התינוקת מבית החולים גםהם נזכרו  . אינה דומה לבני המשפחה

  . אחריםאלא בבגדים, לבושה בבגדים שלה
שההורים אינם , לפי התוצאות לא היה ספק. הם החליטו לקחת את הילדה לבדיקות דם כדי לברר את העניין

  .מגדלים את בנותיהן הביולוגיות
נעשה בעזרת פסיכולוגים ורופאי  ארוךההתהליך . למרות הצער והכאב הוחלט להחליף בחזרה את הבנות

בשלב זה . כדי שכל אחת מהילדות תכיר את משפחתה הביולוגיתשתי המשפחות עברו לגור בבית אחד : ילדים
בקרוב תעבור כל משפחה . ומאמינות שיש להן ארבעה הורים ושמונה סבים, מתנהגות הבנות כמו שתי אחיות

  . ושמותיהן יוחלפו, הבנות ימשיכו לגור בשכנות. לבית שלה
 
 

  :תשובות

 
  

  איטליה .24
  בזמן הלידה .25
  .לל חופשת השנה החדשהכי צוות העובדים היה קטן בג .26
ביום שהם באו להוציא את התינוקת היא לא היתה לבושה . התינוקת לא היתה דומה לבני המשפחה .27

  .בבגדים שלה
  .שתי המשפחות עברו לגור בבית אחד כדי שכל אחת מהילדות תכיר את משפחתה הביולוגית .28
  .פסיכולוגים ורופאי ילדים .29
  .שיש להן ארבעה הורים ושמונה סבים .30
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Íráskészség 
 

1.  feladat 
lósi szempontokrékelértézat az áblátó sszefoglalÖ  

   
Értékelési szempontok Pontszám 

 A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 4 pont 
Érthetőség; nyelvi megformálás 5 pont 
Íráskép 1 pont 
Összesen 10 pont 

 
Amennyiben a dolgozat “A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága” szempont alapján 0 pontos, 
akkor nem értékelhető a többi szempont alapján sem, azaz az összpontszám 0 pont. 

 
seési szempontok kifejtékelértéAz  

 
• 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 azért, ha a szöveg hosszabb 150 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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laási skékelértÉ 

 
1. A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 

4 pont 3 pont 2-1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökéletesen 
megvalósította a kom-
munikációs célt; megfe-
lelően dolgozta ki a fe-
ladat minden részletét, és 
elérte az előírt 
szövegmennyiség  
80%-át.  

A vizsgázó nagyrészt 
megvalósította a kom-
munikációs célt; 1-2 
részlettől eltekintve ál-
talában megfelelően dol-
gozta ki a feladatot és 
elérte az előírt 
szövegmennyiség  
60%-át.  

A vizsgázó részben való-
sította meg a kommuni-
kációs célt; félreértette, 
illetve nem megfelelően 
dolgozta ki a feladat bi-
zonyos részeit és elérte az 
előírt szövegmennyiség 
40%-át.  

A vizsgázó nem valósí-
totta meg a kommuniká-
ciós célt; félreértette, 
illetve nem megfelelően 
dolgozta ki a feladatot. 

 

 
2. Érthetőség; nyelvi megformálás 

5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A szöveg egy-két kisebb 
pontatlanság ellenére az 
olvasó számára tökélete-
sen érthető és követhető. 

A szöveg a nyelvi (mon-
dattani, alaktani, helyes-
írási) hibák ellenére az 
olvasó számára nagyjá-
ból 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 (mon-
dattani, alaktani, helyes-
írási) hibák miatt nem 
érthető és nem követhető. 

 

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

 
lósi szempontokrékelértézat az áblátó sszefoglalÖ 

 
Értékelési szempontok Pontszám 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése  5 pont 
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás  2 pont 
Szövegalkotás  3 pont 
Szókincs, kifejezésmód  5 pont 
Nyelvhelyesség, helyesírás  4 pont 
Íráskép  1 pont 
Összesen 20 pont 

 
Amennyiben a dolgozat “A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” értékelési kategória 
alapján 0 pontos, akkor nem értékelhető a többi szempont alapján sem, azaz az összpontszám 0 pont. 

 
 

seési szempontok kifejtékelértéAz  
 

• 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. 

 
• 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; és az olvasóban a szerző szándékának megfelelő benyomást 
kelt-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 az emelt szintnek 
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. 
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• Íráskép 

 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy milyen a szöveg írásképe, mennyire 
olvasható; a törlések és javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekinthetőségét.  

 
laási skékelértÉ 

 

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.  
Valamennyi irányító 
szempontot megfelelően 
kidolgozta. A szöveg a 
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, 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. 

 

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 szándékának megfelelő 
benyomást kelt. 

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

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

 
3. Szövegalkotás 

3 pont 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 irá-
nyító szempontok 
elrendezése többnyire 
logikus. 
A vizsgázó törekszik a 
gondolati tagolásra, 
- elkülöníti legalább a 
bevezetést vagy a befejezést, 
- bekezdéseket alkalmaz. 
A mondatok általában 
szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A mondanivaló nem 
mindenütt logikus elren-
dezésű. 
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, össze-
függéstelen mondatokból 
áll. 
A szöveg annyira rövid, 
hogy szövegként nem 
értékelhető. 
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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 
ismétlés. Néhol nem megfe-
lelő a szóhasználat, ez 
azonban nem vagy csak kis 
mértékben nehezíti a 
megértést. 

A szöveg kevésbé válto-
zatos, helyenként egyszerű, 
de még a téma és a közlési 
szándék szempontjából el-
fogadható . 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. 

 

5. Nyelvhelyesség, helyesírás 
4 pont 3 pont 2  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. 

 
 
  
  


