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I. Olvasott szöveg értése 
 

Ha többféle válasz is elfogadható, 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. 

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

A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a tesztfüzet végén 
található útmutató alapján történik. 

Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes kérdés-
hez tartozó egy-egy szürke négyzetbe, kérjük, írja be a következő kódokat: 

 
• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 
• Amennyiben nincs válasz, a négyzetet hagyja üresen! 

 
Például: 
 

1. 2. 3. 4. 5. 

1 0 1  1 
 
A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem 

elfogadható, 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. 
5 

Elért 
3 

 
A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az 

egyes feladatok eredményeit), az elért összpontszámot, illetve a mellékelt táblázat segítsé-
gével megállapított vizsgapontokat. 
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Általános útmutató 
 Az elérhető maximális pontszám: 30. 
 
Részletes útmutató 
 
      1. feladat 
 

0. P 
1. P 
2. F 
3. F 
4. P 
5. F 

 
 

2. feladat 
 
0. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 
N G A J D I C K B M F L E H 

 
 

3. feladat 
 

0. 19. 20. 21. 22. 23. 24. zbędna 
D H A E B G C F 

 
 

4. feladat 
 

0. Pani, która potrafi dać szczere uczucie. 
25. wyższym (wykształcenie wyższe)  
26. Restauracja „Ratuszowa” w Krakowie. 
27. Jest ładną szatynką, wzrost 170 cm. 
28. Rozwiążemy ci język! 
29. 22 lata 
30. tel. 363-87-82 
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II. Nyelvhelyesség 
 

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

választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha tartalmazza a helyes megoldást. 
A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a tesztfüzet végén 

található útmutató alapján történik. 
Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes 

kérdéshez tartozó egy-egy szürke négyzetbe, kérjük, írja be a következő kódokat: 
I. 1 = jó válasz 
II. 0 = nem elfogadható válasz 
III. Amennyiben nincs válasz, a négyzetet 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 (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. 
5 

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 

Az elérhető maximális vizsgapontszám 30 pont. 

Részletes útmutató 

 
1. feladat 

 
0. przyszedł 
1. zastanawiał się 
2. zrozumieć 
3. polepszały się 
4. powiedziała 
5. wybierała 
6. znaleźć 

 
2. feladat 

 
0. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.. 15. 16. 
C A D B C A D B C D B 

 
3. feladat 

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

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

 
0. -a -a 

24. -ej -i 
25. -y -y 
26. -ych -ych 
27. -y -a 
28. -e -i 
29. -ej -y 
30. -u -ów 
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III. Hallott szöveg értése 

 

Ha többféle válasz is elfogadható, a javítási útmutató tartalmazza a szövegből adódó 
lehetséges válaszokat, illetve azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a jó válasznak 
tartalmaznia kell. A zárójelben szereplő szavak, kifejezések nem feltételei a válasz 
elfogadhatóságának. 

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

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

A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a tesztfüzet végén 
található útmutató alapján történik. 

Javítás közben 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 elfogadható válasz 
• Amennyiben nincs válasz, a négyzetet 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 (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. 

5 
Elért 

3 
 
 
A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az 

egyes feladatok eredményeit), az elért összpontszámot, illetve a mellékelt táblázat segítsé-
gével megállapított vizsgapontokat. 
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Általános útmutató 
Az elérhető maximális vizsgapontszám 30 pont. 

 
1. feladat 
 

0. - 
1. + 
2. - 
3. - 
4. - 
5. - 
6. - 
7. + 
8. + 
9. - 
10. + 

 
 
2. feladat 

 

0. szczupłą 
11. Anorektyczki 
12. kłopoty 
13. wymagają 
14. przyprowadza 
15. zasadniczej 
16. społeczeństw 
17. młodzież 
18. wywierają 
19. szczególnie 
20. wagi 

 
 

3. feladat 
 

0. 21. 22. 23. 24. 25. 
A B B B A A 

 
26. 27. 28. 29. 30. 
B A B A B 
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A kazettán elhangzó szövegek: 
 
 
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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1. feladat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moja sąsiadka, 18-letnia Zuza, kupiła sobie telefon komórkowy. Codziennie widzę, 

jak siedzi na ławce pod trzepakiem, trzyma aparat w ręku i zaciekle przyciska 

klawisze, które odpowiadają na to pełnym wyrzutu jękiem. Potem przestaje, przez 

jakiś czas wpatruje się w pełnym napięcia milczeniu w wyświetlacz telefonu, aż do 

momentu, kiedy aparat wyda z siebie głośny, piskliwy dźwięk. Wtedy Zuza aż 

podskakuje z ekscytacji, jeszcze przez chwilę patrzy rozgorączkowanym wzrokiem na 

wyświetlacz, po czym ze zdwojoną energią powraca do naciskania klawiszy. Któregoś 

dnia nie wytrzymałem, podszedłem do niej i zapytałem pozornie niedbale: - „Co 

robisz?” 

- „Wysyłam SMS-a do Kacpra!” 

Odpowiedziała przez zęby, nie przerywając naciskania miniaturowych guziczków, 

które za każdym razem reagowały pełnym skargi piskiem.

 – „A co mu piszesz?” - moja wścibskość znów wzięła górę nad dobrym 

wychowaniem. 

- „Pytam go, co robi” – odpowiedziała niechętnie Zuza. Skończyła znęcać się nad 

klawiszami, wybrała opcję „Wyślij” i wiadomość poszła do znajdującego się zapewne 

o kilka przecznic od nas Kacpra. Teraz zaczęło się czekanie na odpowiedź. Zdawało 

mi się, że Zuza nawet oddychać stara się ciszej, żeby nie przegapić dźwięku 

obwieszczającego nadejście wiadomości. 

Tryumfalny pisk telefonu wyrwał mnie z zamyślenia po jakichś dwóch minutach.

 - „I co pisze?”, zapytałem niecierpliwie, zastanawiając się, czy jednak trochę nie 

przesadzam z tym wścibstwem. 

- „Że uczy się do matury”, odwarknęła moja sąsiadka. Myślałem, że to już będzie 

koniec tej elektronicznej konwersacji, ale byłem w błędzie. Zuza natychmiast zabrała 

się za wstukiwanie w swój aparacik kolejnej wiadomości. Koniecznie chciała się 

dowiedzieć, czegóż to Kacper mianowicie się uczy. „Polskiego”, odpowiedział. Ale 

Zuza nie dawała za wygraną. „Jaką epokę teraz powtarzasz?” - dociekała. Patrzyłem 

na nią coraz bardziej zbity z tropu. Po kolejnym pisku telefonu, brzmiącym jak skarga 

małego robocika, któremu ktoś wyrywa kabelki z wnętrzności na wyświetlaczu 

pojawiła się odpowiedź: „romantyzm”. 
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Zuza już gotowała się do wyciskania z umęczonych klawiszy kolejnego pytania, gdy 

zebrałem się w końcu na odwagę i zdecydowałem się zakłócić jej trans. 

„Słuchaj, a Kacper jest w domu?” spytałem. 

- „No, a gdzie miałby być?”, odpowiedziała nieładnie pytaniem na pytanie. „No to 

dlaczego do niego nie wpadniesz i sobie nie pogadacie? Przecież to niedaleko. 

- „On nie ma teraz czasu. Przecież pisał, że się uczy!” 

Odfuknęła. Trudno mi sobie było wyobrazić, jak można jednocześnie się uczyć 

i wysyłać co dwie minuty SMS-y, ale nie wyraziłem swych wątpliwości głośno. 

- „Zresztą po co mam niego iść? Przecież mamy telefony” 

Dodała z wyższością. 

- „A poza tym jest promocja na SMS-y. To trzeba wykorzystać, nie?” 

Logika jej rozumowania była tak powalająca, że nawet do głowy mi nie przyszło 

zaprzeczyć. 

 

Narrator nie jest przeciwnikiem telefonów komórkowych czy techniki w ogóle. 

Przeciwnie - uważa, iż wiele wynalazków sprawia, że nasze życie staje się lepsze, 

pełniejsze, bardziej sensowne. Przecież to wspaniałe, że w ciągu kilku sekund 

możemy przesyłać wiadomości na olbrzymie dystanse i to niezależnie 

od tego, gdzie znajduje się odbiorca. Mamy telefony stacjonarne i komórkowe, 

telefaksy, Internet, krótkofalówki, radiostacje, pagery i sama nie wiem, co tam 

jeszcze! Pięknie. Tylko żebyśmy jeszcze mieli co nimi przesyłać... 

Czasem mam wrażenie, że im komunikowanie się jest prostsze od strony technicznej, 

tym z większą wyrazistością wychodzi na jaw to, jak niewiele mamy do powiedzenia. 

Nowoczesne środki komunikowania sprawiają, że nasza pustka umysłowa staje się 

jeszcze bardziej widoczna. 
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2. feladat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alicja jest wysoką, szczupłą blondynką. Spokojnie, bez emocji mówi, że od dwóch lat 

jest chora ma anoreksję. 

Anorektyczki pochodzą z dobrze sytuowanych rodzin. Rzadko sprawiają kłopoty 

wychowawcze. 

Same, choć ważą już dużo poniżej średniej - nie uważają, że są chore i wymagają 

pomocy lekarskiej. Przeciwnie, uważają się za osoby silne psychicznie, które w pełni 

panują nad sobą i nie potrzebują pomocy psychiatry czy psychologa. Do lekarza 

najczęściej przyprowadza je ktoś z rodziny. Do szpitala trafiają jednostki, i to w stanie 

skrajnego wyczerpania. 

Nie ma jednej zasadniczej przyczyny powodującej zaburzenia w odżywianiu się, czyli 

bulimię i anoreksję. Są to choroby krajów wysoko rozwiniętych społeczeństw 

konsumpcyjnych i bogatych. Dlaczego tak się dzieje? Na pewno winne są stresy, 

jakim podlega młodzież - także te związane z poszukiwaniem własnej tożsamości oraz 

moda na smukłą sylwetkę. Duży wpływ na młodzież wywierają przekazy z reklam 

i mediów. Reklamy pełne są młodych wiotkich dziewcząt. To jednak nie wszystko. 

Bulimia i anoreksja dotyka najczęściej dziewcząt z tak zwanych dobrych domów. 

Nierzadko są to rodziny, w których brak więzi emocjonalnych, szczególnie między 

matką a córką. W tych chorobach nie o jedzenie czy niejedzenie przecież chodzi. 

Leczenie anoreksji czy bulimii nie kończy się z chwilą osiągnięcia przez dziewczynę 

normalnej wagi. Jeśli nie uda jej się popracować nad problemami, które doprowadziły 

do tego zaburzenia, nadal będzie chora. 
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3. feladat 
 

 

Mensa jest międzynarodowym stowarzyszeniem zrzeszającym osoby o wybitnym 

ilorazie inteligencji. Wartość IQ to jedyne kryterium przynależności do niej. Osoby 

z wysokim ilorazem inteligencji, które pomyślnie zdadzą testy, plasują się, jeśli chodzi 

o inteligencję w dwóch procentach wszystkich ludzi na całym świecie. Początkowo 

organizacja miała nosić inną nazwę „Mens”, po łacinie „umysł”, ale zwrócono uwagę, 

że świecie zdominowanym przez pisma dla dziewcząt, taka nazwa mogłaby być 

niewłaściwie interpretowana (angielskie „men” – mężczyzna), więc ostatecznie 

zdecydowano się na „mensa”, co po łacinie oznacza „stół”. Mensa powstała 

w 1946 roku w Anglii. Obecnie do organizacji należy około 100 tys. osób w ponad 

100 krajach. W Polsce działa ona od 1989 roku. 

Organizacja nie utożsamia się z żadną linią polityczną, natomiast popiera tolerancję 

i spokojną dyskusję, opartą na wzajemnym szacunku oraz zrozumieniu. 

Podstawowa działalność członków Mensy to kontakty towarzyskie, zarówno wieczorne 

spotkania, jak i kilkudniowe wyjazdy. 

Przynależność do Mensy nie niesie też ze sobą żadnych wymiernych korzyści. 

Członek Mensy nie dostanie encyklopedii, darmowych drinków czy zniżki na PKP.

Na teście nie jest sprawdzana wyobraźnia, czy osobowość. Stąd ogromna różnorodność 

charakterów jej członków. Jak mówi przysłowie: gdy mensanie dyskutują, tyle jest 

punktów widzenia, ilu uczestników. I właśnie to jest w tym wszystkim najciekawsze, 

możliwość kontaktów z ludźmi o nieprzeciętnej inteligencji oraz najróżniejszych 

zainteresowaniach. 
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IV. Íráskészség 

 
 
1. feladat 

Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 

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 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 azért, ha a szöveg hosszabb 100-150 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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Értékelési skála 
 

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 
A vizsgázó 
tökéletesen 
megvalósította a 
kommunikációs 
célt; megfelelően 
dolgozta ki a feladat 
minden részletét, és 
elérte a minimális 
szövegmennyiséget  
(100 szó). 

A vizsgázó nagyrészt 
megvalósította a kom-
munikációs célt;  
egy-két részlettől 
eltekintve általában 
megfelelően dolgozta 
ki a feladatot, és 
legalább 100 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 100 szónál rö-
videbb. 

A vizsgázó nem valósí-
totta meg a kommuni-
kációs célt; félreértette, 
illetve nem 
megfelelően dolgozta 
ki a feladatot, a szöveg 
50 szónál rövidebb. 

 
Érthetőség; nyelvi megformálás 

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

 
Íráskép 

1 pont 0 pont 
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és 
javítások. 

Olvashatatlan kézírás. 

 
 

 
 
2. feladat (a 2. és 3. 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  4 pont 

Nyelvhelyesség, helyesírás  4 pont 

Íráskép  1 pont 

Összesen 20 pont 

         
Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” szempont 

alapján 0 pont, akkor az összpontszám is 0 pont.  
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Az értékelési szempontok 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 200-250 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 viszony-
nak; 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 emelt szintnek megfelelő válto-
zatosságot 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. 
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Értékelési skála 
 

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 
szempontok 
közül egyet 
sem dolgozott 
ki megfelelően, 
csak néhányat 
részben, és van 
olyan is, 
amelyet 
egyáltalán 
nem. 

 

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. 

 

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.

 



 

 
írásbeli vizsga                                              17 / 17 
0521                                                       

Lengyel nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

Szókincs, kifejezésmód 

4 pont 3-2 pont 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 
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 elfogad-
ható szókincs jellemzi. 
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 meg-
értését. 

 
 

Nyelvhelyesség, helyesírás 

4 pont 3-2 pont 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. 
 

Íráskép 

1 pont 0 pont 
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és 
javítások. 

Olvashatatlan kézírás. 

 

 
 


