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ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 

 
 

1. Jó megoldásként csak a Javítási-értékelési útmutatóban megadott megoldások fogadhatók 
el. 

 
2. Minden jó megoldás egy pontot ér, a rossz megoldás 0 pont. 
 
3. Félpont és többletpont nem adható. 
 
4. A feladatok után található táblázat szolgál az értékelésre. Ebben jelölje a helytelen 

megoldást mindig nullával, a helyest pedig egyessel. 
Példa: 

11. 0 
 12. 1 

helytelen
helyes 

   
 

5. A pontszámok összesítése a külön lapon található összesítő táblázatban történik. 
 
6. A vizsgán összesen 150 pont szerezhető. Az egyes vizsgarészek arányát a vizsgaleírás 

szabályozza, ennek alapján meghatározott az egyes vizsgarészekben a vizsgapontok 
száma. 

 
Vizsgarész Vizsgapont 

Olvasott szöveg értése 30 
Nyelvhelyesség 30 
Hallott szöveg értése 30 
Íráskészség 30 
                     Írásbeli összesen 120 
Szóbeli 30 

Összesen 150 
 
A vizsgapontok és a dolgozatpontok megegyeznek. A vizsgapontok átszámítására nincsen 
szükség. 

 
 
 
 

. 
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OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ 
 
I. 
 
Minden tartalmilag megfelelő válasz, illetve szinonima is elfogadható. Jó a válasz akkor is, ha 
a vizsgázó szó szerint kimásolja a szövegből a megfelelő mondatot vagy mondatrészt. Ha a 
válasz a jó megoldás mellett a rosszat is tartalmazza, akkor csak a jót kell figyelembe venni. 
Az olyan nyelvi hibát, amely a megértést nem akadályozza, nem kell hibának tekinteni (pl. 
helyesírás, nyelvtani hiba). 
 
II. 
 
 Točna 

tvrdnja 
Netočna 
tvrdnja 

0 x  
11.  x 
12.  x 
13.  x 
14 x  
15. x  
16. x  
17.  x 
18. x  
19.  x 
20. x  
 
 
A táblázatba csak 10 x-et lehet beírni. Amennyiben a vizsgázó ennél többet jelöl be, minden 
fölösleges x-ért le kell vonni egy pontot. 
 
 
 
III. 
 
21. pretražuje 
22. priča 
23. Normandiju 
24. pogiba 
25. zadatak 
26. u borbama 
27. lokaciji 
28. trenutku 
29. kritičara 
30. nasilja 
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NYELVHELYESSÉG 
 
 

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 
 
 
1. A helyesírási hibával leírt szavak nem fogadhatók el. 
2. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Variációk megadásakor nem jár pont, 

még akkor sem, ha közöttük van a jó megoldás. 
 
RÉSZLETES ÚTMUTATÓ 
 
I. 
 
1. visokih zgrada 
2. slobodnoj igri 
3. ratnog oduševljenja  
4. organizacijskim sposobnostima 
5. običan vojnik 
 
II. 
 
6. šesnaest 
7. donja 
8. posjetitelje 
9. hotelu 
 
III. 
 
10. suncu 
11. hodali 
12. školu 
13. koji 
14. zvonkim 
15. koje 
16. od grada 
17. ruci 
18. donijela 
19. kruha 
20. kašljala je 
21. po 
 
IV.  
 
22. spuštaju 
23. poletjele 
24. napuštaju 
25. traže 
26. odlaze 
27. ostaju 
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28. zimuju 
29. putuju 
30. lete 
 

HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

Általános útmutató 
 
1. Jó megoldásként csak a javítási és értékelési útmutatóban megadott megoldások 

fogadhatók el. 
2. Minden jó megoldás 1 pontot ér. 
3. Félpont és többletpont nem adható. 
 

Részletes útmutató 
 
I.  1. b 
 2. a 
 3. a 

4. c 
 5. b 
 6. c 
 7. b 
 8. c 
 9. c 
 10. b 
 
II.  

 Točno  Netočno 
0 x  

11. x  
12. x  
13.  x 
14.  x 
15. x  
16. x  
17. x  
18.  x 
19.  x 
20. x  
21.  x 
22. x  

III. 
 
Minden tartalmilag megfelelő válasz, illetve szinonima is elfogadható. Jó a válasz akkor is, ha 
a vizsgázó szó szerint kimásolja a szövegből a megfelelő mondatot vagy mondatrészt. Ha a 
válasz a jó megoldás mellett a rosszat is tartalmazza, akkor csak a jót kell figyelembe venni. 
Az olyan nyelvi hibát, amely a megértést nem akadályozza, nem kell hibának tekinteni (pl. 
helyesírás, nyelvtani hiba). 
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KAZETTÁN HALLHATÓ SZÖVEGEK 

 
 
 

I. feladat 
 

Grobovi znamenitih Hrvatica 
 
 Putujući svijetom, često ćete naći hrvatske grobove, vječna počivališta Hrvatica i 
Hrvata koji su tijekom stoljeća napuštali rodni kraj, a svojim su radom stekli ugled i ostavili 
tragove na umjetničkom, znanstvenom, vjerskom planu. Imaju nešto zajedničko: svoj su život 
završili u tuđini. 
 Katarina Zrinska je umrla u Grazu 1673. godine i pokopana je u tamošnjoj 
dominikanskoj crkvi. Rođena je u Bosiljevu. Osim hrvatskoga govorila je njemački, 
madžarski, talijanski i latinski. Zapisano je da je bila vrlo lijepa i obrazovana, te da je 
pomagala suprugu u njegovu političkom djelovanju. Stekla je zasluge i kao prevoditeljica, 
pjesnikinja, autorica molitvenika i najstarije knjige gatalica. U kulturnom svijetu poznato je 
pismo koje joj je u tamnici na hrvatskom jeziku napisao njezin suprug Petar Zrinski. Ova 
glasovita Hrvatica bila je sestra Frana Krste Frankopana. 
 Druga znamenita Hrvatica Katarina Kosača Kotromanić umrla je u Rimu. Pokopana je 
1478. godine u franjevačkoj crkvi. Bila je supruga bosanskoga kralja Stjepana Tomaša, a kći 
hercega Stjepana Vukčića Kosače. Godine 1463. Turci su osvojili Bosnu, uz ostale i utvrđeni 
grad Bobovac, zarobili kralja Stjepana Tomaševića, koga su ubili kod Jajca. Pred Turcima 
Katarina bježi najprije u Dubrovnik, a njezin sin i kći padaju u tursko ropstvo. U sužanjstvu 
su se oboje poturčili. Iz Dubrovnika Katarina odlazi u Rim gdje je dobila obilnu pomoć od 
pape. Umrla je i pokopana u Rimu, a na nadgrobnom spomeniku piše: „Katarini, kraljici 
bosanskoj Stipana hercega od svetoga Sabe od poroda Jelene i kuće cara Stipana rojeni 
Tomaša kralja bosanskoga ženi, koja živi godina 54 i priminu v Rimu na lita Gospodnja 1478. 
ma 25 listopada.” Još i danas bosanski Hrvati Katarinu Kosaču štuju kao sveticu. Skupina 
Hrvata koja je lani boravila u Hercegbosni i posjetila Kraljevu Sutjesku i Bobovac, čula je 
mnogo lijepih priča o kraljici Katarini Kotromanić. 
 Godine 1599. u Firenci je umrla Cvijeta Zuzorić, muza mnogih umjetnika. O njezinoj 
ljepoti su pisali mnogi, a osim što je bila natprosječno lijepa, isticala se obrazovanošću. U 
kući njezinih roditelja u Dubrovniku okupljali su se mnogi umjetnici. Cvijeta se zaljubila u 
hrvatskog pjesnika Zlatarića, ali su je roditelji udali u Italiju. Dubrovnik je tako izgubio 
ljepoticu i učenu ženu, ali je ona ipak ostavila vidljiv trag u hrvatskoj umjetnosti pa i u 
povijesti grada Dubrovnika. 
 

 
 
II. feladat 
 

Olimpijske igre između dvaju svjetskih ratova 
 

Olimpijske igre započele su kao svegrčke športske igre 776. godine prije Krista. Nazvane su 
po Olimpiji, gradu njihova održavanja. Posljednje su održane 393. poslije Krista. nakon čega 
ih je ukinuo rimski car Teodozije I. 
 U drugoj polovici 19. stoljeća iskrsla je zamisao da se obnove Olimpijske igre kao 
međunarodne športske igre modernoga doba. Odluka o obnovi Olimpijskih igara donesena je 
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1894. u Parizu. Tada su predstavnici 12 zemalja zaključili da se Olimpijske igre održavaju 
svake četvrte (prestupne) godine, i to svaki put u drugoj zemlji. Izabran je Olimpijski komitet, 
prihvaćena lozinka Igara: «Brže, više, snažnije!», a zadržano je i staro načelo Igara: «Nije 
toliko važno pobijediti koliko je važno sudjelovati!» Određena je i zastava Igara: bijele boje s 
5 raznobojnih, međusobno povezanih krugova (bijela boja simbolizira mir, a raznobojni 
isprepleteni krugovi simboliziraju povezanost omladine svih kontinenata i rasa). Obnovljene 
Olimpijske igre održane su prvi put 1896. godine u Ateni, zatim 1900. godine u Parizu. 
Održavane su redovito do Prvoga svjetskog rata, a u vrijeme tog rata se nisu priređivale. 
 Između dvaju svjetskih ratova Olimpijske igre su održane 5 puta: 1920. godine u 
Anversu, 1924. godine u Parizu, 1928. godine u Amsterdamu, 1932. godine u Los Angelesu 
(Anđeles) i 1936. godine u Berlinu. Najuspjelije od tih međuratnih igara bile su Igre u 
Berlinu, na kojima je sudjelovalo 49 zemalja s 4 069 športaša u 22 športske discipline. 
 
III. feladat 
 

Ponosan sam jer sam na jelovniku 
 
 

Apsolutna zvijezda Devetog sajma knjiga i autora, održanog početkom prosinca u 
Puli, bio je mađarski pisac Péter Esterházy. Među mnogobrojnim gostima pulskog sajma 
knjiga Esterházy se isticao svojom neposrednošću, a iz njegovih brojnih izjava iščitavamo 
kako mu je jedan od najvećih doživljaja susret s hrvatskim čitateljem. U novije vrijeme 
Esterházy se sve češće susreće s hrvatskim čitateljem, i to u hrvatskome prijevodu svojih 
književnih djela. Hrvatski čitatelji imali su ga priliku prvi put upoznati lani kada je u povodu 
Kertészove Nobelove nagrade za književnost u Hrvatskoj objavljeno «prigodno» izdanje u 
kojem su se našla dva teksta sada dvojice najpoznatijih Mađara, Kertésza i Esterházyja. 
Knjižica je to naslova «Ista priča» gdje čitamo Kertésza i Esterházyja u prijevodu Xenie 
Detoni u izdanju Izdavačke kuće Fraktura iz Zagreba. Péter Esterházy u izjavi za hrvatski 
tisak između ostalog kaže: 
 − Književnosti nikako ne koristi ako neprekidno stremi prema uspješnicama 
(bestselerima), no ako su moje knjige postale uspješnice, to ocjenjujem čistom slučajnošću. 
Ne mogu se sjetiti postoji li bilo što čime se mogu ponositi. Recimo, mogao bih se ponositi 
svojom djecom. Oprostite, postoji još nešto čime se ponosim. U Frankfurtu postoji odličan 
restoran, a ja sam došao na njegov jelovnik.  
 Riječ je o jastogu na način Pétera Esterházyja. To jelo stoji 40 eura, a zove se 
Esterházy zato što kuhar jako voli ono što Esterházy piše. A pritom je i malo snob.  
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ÍRÁSKÉSZSÉG 
BEVEZETŐ 
 

Az írásfeladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével 
történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes 
szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden írásbeli munkát ezen szempontok 
segítségével kell értékelni oly módon, hogy a dolgozatot minden egyes értékelési szempontnál 
újra kell olvasni.  

Ezen értékelési eljárás további sajátossága, hogy a szintleírások a nyelvi teljesítményt 
értékelő szempontoknál nem tartalmaznak hibaszámokra vonatkozó utalásokat, valamint nem 
osztályozzák előre az egyes hibatípusokat a hibák súlyossága alapján. Ennek oka az, hogy az 
egyes nyelvi hibák súlyosságát (értelemzavaró vagy nem értelemzavaró hiba) csak az adott 
szövegkörnyezet figyelembevételével lehet megállapítani. 

A javítás alapelvei 

1. A dolgozatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól.  
2. Félpontok és jutalompontok nem adhatók. 
3. Az ismétlődő nyelvhelyességi hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni. 

 
Első feladat 

 
Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról: 
 

Értékelési szempontok Maximális pontszám 
Tartalom  5 pont 
Formai jegyek és hangnem  2 pont 
Szövegalkotás 3 pont 
Szókincs, kifejezésmód 5 pont 
Nyelvtan, helyesírás 5 pont 
Összesen 20 pont 

 
Vizsgapont 10 pont 

 
1. Mivel a két feladat aránya az értékelésben 1/3–2/3, az első feladatnak a pontszámát felezni 

kell, azaz 10 vizsgapont szerezhető. Amennyiben a pontszám felezése után kapott összeg 
fél pontra végződik, felfele kell kerekíteni. Ebben a vizsgarészben tehát nincsen külön 
átszámítási táblázat. 

2. Amennyiben a dolgozat a Tartalom, Szövegalkotás, Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelv-
tan, helyesírás értékelési szempont alapján 0 pontos, akkor az összpontszám is 0 pont.  
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Az értékelési szempontok részletes kifejtése 

Tartalom  
E szempontokon belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 
• megfelelően dolgozta-e ki a témát, 
• megfelelő hosszúságú szöveget hozott-e létre. 
 
A tartalmi teljesség megítélésénél az a döntő, hogy a vizsgázó közli-e az adott szituációban 
lényeges információkat. 
 A dolgozat tartalmi szempontból megfelelő abban az esetben is, ha a vizsgázó a 
megadott témáról nem személyes vonatkozásban, hanem általánosan, de a kommunikációs 
céloknak megfelelően ír. 
 Amennyiben a vizsgázó olyan információt közöl, ami anyanyelvi olvasó számára nem 
értelmezhető, a tartalom kidolgozása nem tekinthető teljesen megfelelőnek. 

 A szöveghossz megadásánál a szószám csak a vizsgázó által létrehozott szövegrészre 
vonatkozik, azaz nem tartalmazza a központilag megadott részek szavainak számát 

 
Formai jegyek és hangnem 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg  
• megfelel-e a levéllel mint szövegfajtával szemben állított formai követelményeknek, azaz 

helyesen tartalmazza-e a dátumot, a megszólítást, az elköszönést és aláírást,  
• hangneme megfelel-e a címzetthez való viszonynak és a közlési szándéknak.  

 
Szövegalkotás 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
• logikus-e az irányító szempontok elrendezése és ezáltal a szöveg gondolatmenete, 
• megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés, tárgyalás és befejezés, 
• hogyan használja a vizsgázó a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit. 
 
Szókincs és kifejezésmód 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
• megfelel-e a vizsgázó által használt szókincs a témának, a szituációnak, a szerepnek és a 

közlési szándéknak,  
• megfelel-e a szóhasználat az emelt szintű érettségi vizsga követelményeinek (mennyire 

változatos). 
Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a 

megértést. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak 
újraolvasás után érthető, azaz anyanyelvi olvasó csak nehezen vagy egyáltalán nem értené 
meg a mondanivalót. 

A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni, azaz a hiba 
jellegétől függően vagy a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szempontnál.  

Azoknál az értelemzavaró hibáknál, amelyek következtében egy-egy mondatrész vagy 
mondat mondanivalója válik érthetetlenné, és amelyeknél a hiba komplexitása miatt nem lehet 
eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, az egyszeri értékelés elve nem érvé-
nyes. Az ilyen típusú hibákat tehát mindkét szempontnál értékelni kell. 
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Nyelvtan, helyesírás 

 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a 
mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak. 
 A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni. 
Amennyiben például a vizsgázó egy elöljárószót helytelen vonzattal használ, ezt a hibát csak 
a Nyelvtan, helyesírás szempontnál lehet értékelni. 
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Értékelési skála (emelt szint 1. feladat) 
Tartalom  

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó öt irányító szem-
pontot dolgozott ki megfele-
lően.  

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat megfelelően valósí-
totta meg. 

A vizsgázó négy irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően, a többit pedig csak 
részben vagy egyáltalán nem. 

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat nagyrészt megfelelően 
valósította meg. 

A vizsgázó három irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően, a többit pedig csak 
részben vagy egyáltalán nem. 
vagy: A vizsgázó két irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően, és még legalább egy 
irányító szempontot tárgyalt 
részben.  
A kommunikációs célokat 
részben valósította meg. 

A vizsgázó csak két irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően és nem tárgyalta a 
többi szempontot. 

Alapvető kommunikációs cél-
ját nem éri el. 

Formai jegyek és hangnem  
2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg formai jegyei telje-
sen megfelelnek a szövegfaj-
tának,. 

A szöveg formai jegyei nagy-
jából megfelelnek a szöveg-
fajtának, hangneme a közlési 
szándéknak. 

A szöveg formai jegyei nem 
felelnek meg a szövegfajtá-
nak, hangneme a közlési 
szándéknak. 

Szövegalkotás 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok elrendezése 
logikus.  
A gondolati tagolás megfele-
lő: van bevezetés, tárgyalás és 
befejezés.  
A vizsgázó megfelelően hasz-
nálja a szövegösszefüggés 
tartalmi és nyelvi elemeit: lét-
rejön a szövegkohézió. 
A formai tagolás megfelelő. 

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok elrendezése 
nagyrészt logikus.  
A vizsgázó törekszik a gondo-
lati tagolásra: van bevezetés 
vagy befejezés. 
A vizsgázó nagyrészt megfe-
lelően használja a szöveg-
összefüggés tartalmi és nyelvi 
elemeit. A mondatok nagy-
részt szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A mondanivaló nem min-
denütt logikus elrendezésű.  
A vizsgázó nem törekszik a 
gondolati tagolásra: hiányzik 
a bevezetés és a befejezés. 
Az írásmű még szövegnek te-
kinthető, bár a mondatok több 
helyen nem kapcsolódnak 
egymáshoz. 
 
 

Nem jött létre szöveg. 
A mondanivaló nem logikus 
elrendezésű, a gondolatok 
esetlegesen követik egymást.  
Az írásmű tagolatlan és átte-
kinthetetlen, túlnyomórészt 
izolált mondatok halmazából 
áll. 
 
 

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

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak megfelelő 
változatos szókincs jellemzi.  
Az előforduló kisebb lexikai 
pontatlanságok nem nehezítik 
a megértést. 

A szöveget nagyrészt a témá-
nak és a közlési szándéknak 
megfelelő szókincs jellemzi.  
A vizsgázó törekszik a válto-
zatos szóhasználatra. 
A szóhasználat néhány helyen 
nem megfelelő, ez azonban 
alig nehezíti  a megértést. 

A szöveg szókincse egyszerű. 
Sok a szóismétlés. 
A szóhasználat többször nem 
megfelelő. A hibák néhány 
helyen nehezítik a megértést. 

A szövegben felhasznált szó-
kincs szegényes. 
A nem megfelelő szóhasználat 
több helyen jelentősen 
nehezíti és/vagy akadályozza 
a megértést. 
 

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

A vizsgázó változatos nyelv-
tani struktúrákat használ, vala-
mint mondatszerkesztése is 
változatos.  
A szöveg hibátlan vagy csak 
kevés, a szöveg megértését 
nem nehezítő nyelvi (mondat-
tan, alaktan, helyesírás) hiba 
található benne. 

A vizsgázó törekszik a válto-
zatos nyelvtani struktúrák 
használatára és a változatos 
mondatszerkesztésre. 
A szövegben több, a szöveg 
megértését nem nehezítő nyel-
vi (mondattan, alaktan, he-
lyesírás) hiba és/vagy néhány, 
a szöveg megértését nehezítő 
hiba található. 

A vizsgázó egyszerű nyelvtani 
struktúrákat használ és/vagy 
mondatszerkesztése nem kel-
lően változatos. 
Rendszerszerű hibákat ejt. 
A szövegben sok hiba van, a 
hibák többször nehezítik a 
megértést. 

A szöveget a szintnek nem 
megfelelő, túlságosan egy-
szerű nyelvtani struktúrák és 
igénytelen mondatszerkesztés 
jellemzi.  
A szövegben sok, a szöveg 
megértését jelentősen nehezítő 
és/vagy akadályozó hiba 
található. 
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Második feladat 
 
Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról: 
 

Értékelési szempontok Maximális pontszám 
Tartalom 5 pont 
Szövegalkotás 5 pont 
Szókincs, kifejezésmód 5 pont 
Nyelvtan, helyesírás 5 pont 
Összesen 20 pont 

 
Vizsgapont 20 pont 

 
1. Amennyiben a dolgozat a Tartalom szempont alapján 0 pontos, akkor az összpontszám is 

0 pont. 
2. A dolgozatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól. 
3. Félpontok és jutalompontok nem adhatók. 

Az értékelési szempontok részletes kifejtése 

Tartalom  
 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 

• hány irányító szempontra tért ki és megfelelően tárgyalta-e azokat, 
• hogyan valósította meg a kommunikációs célokat.  

Amennyiben a dolgozat a Tartalom szempont alapján 0 pontos, akkor nem értékelhető a többi 
szempont alapján, azaz az összpontszám is 0 pont. 
 Egy adott irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető a szintnek megfelelőnek, ha a 
vizsgázó kitér a megadott szempontra, mondatai minden lényeges információt tartalmaznak, 
illetve minden lényeges információra rákérdeznek és ismétléstől mentesek. 
 Amennyiben a vizsgázó szó szerint lemásol egy irányító szempontot, és jó nyelvi 
környezetben használja azt, az adott irányító szempontot teljesítettnek kell tekinteni. A rossz 
nyelvi környezetben használt, szó szerint lemásolt irányító szempont kifejtése nem fogadható 
el. 
 
Szövegalkotás 
 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy 
• logikus-e az irányító szempontok elrendezése és ezáltal a szöveg gondolatmenete, 
• megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés, tárgyalás és befejezés, 
• hogyan használja a vizsgázó a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit. 
 
Szókincs és kifejezésmód 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy 
• megfelel-e a vizsgázó által használt szókincs a témának, a szituációnak, a szerepnek és a 

közlési szándéknak, 
Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a 
megértést. 
 Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a 
szövegben jelölni kell előfordulásukat. 
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Nyelvtan, helyesírás 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a 
mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak. 
 A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni. 
Amennyiben például a vizsgázó egy elöljárószót helytelen vonzattal használ, ezt a hibát csak 
a Nyelvtan, helyesírás szempontnál lehet értékelni. 

Értékelési skála (emelt szint 2. feladat) 
Tartalom  

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó öt irányító 
szempont kifejtésével részle-
tesen és megfelelő mélység-
ben dolgozta ki a témát. 
Minden irányító szemponthoz 
két gondolatot fogalmazott 
meg. 
Részletesen kifejtette, és ér-
vekkel megfelelően alátá-
masztotta véleményét. 

A vizsgázó három irányító 
szempontot megfelelő mély-
ségben dolgozott ki, azaz két 
gondolatot írt hozzájuk. A 
negyedik szempontot csak 
részben, vagy egyáltalán nem 
tárgyalta. 

A vizsgázó törekedett arra, 
hogy részletesen kifejtse, és 
érvekkel alátámassza véle-
ményét. 

A vizsgázó két irányító szem-
pontot dolgozott ki részletesen 
(két-két gondolatot fogalma-
zott meg) vagy négy, illetve 
három irányító szempontot 
tárgyalt részben (egy gondo-
latot írt hozzájuk). 

A vizsgázó nem fejtette ki 
részletesen véleményét, alig 
érvelt. 

A vizsgázó csak egy irányító 
szempontot dolgozott ki rész-
letesen (két gondolatot fogal-
mazott meg hozzá), vagy csak 
két irányító szempontot tár-
gyalt részben (egy-egy gon-
dolatot fogalmazott meg). 

A vizsgázó nem fejtette ki 
megfelelően véleményét. 

Szövegalkotás 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok és az ezekhez 
kapcsolódó gondolatok elren-
dezése logikus.  
A gondolati tagolás megfele-
lő.  
A vizsgázó megfelelően hasz-
nálja a szövegösszefüggés 
tartalmi és nyelvi elemeit: lét-
rejön a szövegkohézió. 
A szöveg formai tagolása 
megfelelő. 

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok és az ezekhez 
kapcsolódó gondolatok elren-
dezése nagyrészt logikus.  
A vizsgázó törekszik a gon-
dolati tagolásra. 
A vizsgázó nagyrészt megfe-
lelően használja a szöveg-
összefüggés tartalmi és nyelvi 
elemeit. A mondatok nagy-
részt szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. 
Amennyiben a szöveg formai-
lag nem megfelelően tagolt, 
az alacsonyabb pontszámot 
kell adni. 

A mondanivaló nem min-
denütt logikus elrendezésű. 
Sok a gondolati ismétlés. 
A vizsgázó nem törekszik a 
gondolati tagolásra. 
Az írásmű még szövegnek 
tekinthető, bár a mondatok 
több helyen nem kapcsolód-
nak egymáshoz. 
Amennyiben a szöveg for-
mailag nem megfelelően ta-
golt, az alacsonyabb pont-
számot kell adni. 
 

Nem jött létre szöveg. 
A mondanivaló nem logikus 
elrendezésű, a gondolatok 
esetlegesen követik egymást.  
Az írásmű tagolatlan és átte-
kinthetetlen, túlnyomórészt 
izolált mondatok halmazából 
áll. 
 
 

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

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak megfelelő 
változatos szókincs jellemzi.  
Az előforduló kisebb lexikai 
pontatlanságok nem nehezítik 
a megértést. 

A szöveget nagyrészt a témá-
nak és a közlési szándéknak 
megfelelő szókincs jellemzi.  
A vizsgázó törekszik a válto-
zatos szóhasználatra. 
A szóhasználat néhány helyen 
nem megfelelő, ez azonban 
alig nehezíti a megértést. 

A szöveg szókincse egyszerű. 
Sok a szóismétlés. 
A szóhasználat többször nem 
megfelelő. A hibák néhány 
helyen nehezítik a megértést. 

A szövegben felhasznált szó-
kincs szegényes. 
A nem megfelelő szóhasználat 
több helyen jelentősen 
nehezíti és/vagy akadályozza 
a megértést. 
 

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

A vizsgázó változatos nyelv-
tani struktúrákat használ, vala-
mint mondatszerkesztése is 
változatos.  
A szöveg hibátlan vagy csak 
kevés, a szöveg megértését 
nem nehezítő nyelvi (mondat-
tan, alaktan, helyesírás) hiba 
található benne. 

A vizsgázó törekszik a válto-
zatos nyelvtani struktúrák 
használatára és a változatos 
mondatszerkesztésre. 

A szövegben több, a szöveg 
megértését nem nehezítő nyel-
vi (mondattan, alaktan, he-
lyesírás) hiba és/vagy néhány, 
a szöveg megértését nehezítő 
hiba található. 

A vizsgázó egyszerű nyelvtani 
struktúrákat használ és/vagy 
mondatszerkesztése nem kel-
lően változatos. 
Rendszerszerű hibákat ejt. 
A szövegben sok hiba van, 
és/vagy a hibák többször 
nehezítik a megértést. 

A szöveget a szintnek nem 
megfelelő, túlságosan egy-
szerű nyelvtani struktúrák és 
igénytelen mondatszerkesztés 
jellemzi.  
A szövegben sok, a szöveg 
megértését jelentősen nehezítő 
és/vagy akadályozó hiba 
található. 
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