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Figyelem! 
A javító tanár egyértelmű jelekkel, piros tollal javít: a jó megoldásokat kipipálja; a nem 
elfogadható megoldásokat aláhúzza; a hiányzó megoldásokat hiányjellel jelöli.  
Minden részfeladatra egy pont adható. Plusz pont vagy fél pont nem adható! 
 

Olvasott szöveg értése 
 

Compito 1 
Elérhető pontszám: 5  

1. D 
2. B 
3. C 
4. E 
5. A 

 
Compito 2 
Elérhető pontszám: 11  
 

 vero  falso 
6. x  
7.  x 
8.  x 
9.  x 
10. x  
11.  x 
12. x  
13. x  
14. x  
15.  x 
16. x  

 
Compito 3 
Elérhető pontszám: 14  
 
17. dilemma 
18. vita 
19. corteggiamento 
20. comunicazione 
21. segreto 
22. tentativo 
23. sesso 
24. grado 
25. esame 
26. ciascuno 
27. ricerca 
28. donna 
29. voce 
30. cento 
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Nyelvhelyesség 
 
Compito 1  
Elérhető pontszám: 9  
 
1. A 
2. B 
3. C 
4. D 
5. A 
6. C 
7. C 
8. B 
9. A 
 
Compito 2 
Elérhető pontszám: 9  
 
10. di 
11. a 
12. tra/fra 
13. a 
14. in 
15. di 
16. da 
17. a 
18. nei 
 
Compito 3 
Elérhető pontszám: 12  
 
19. risplendeva 
20. incontrai, (incontravo: egyéni irodalmi nyelvhasználat; itt nem elfogadható!) 
21. mi trovai 
22. si cominciò 
23. Sembrava 
24. feci 
25. osai 
26. disse 
27. l’ha fatto 
28. l’ha mandato 
29. rispose 
30. lasciò  
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Hallott szöveg értése 
 
Compito 1 
Elérhető pontszám: 8  
 
1. D 
2. A 
3. A 
4. A 
5. A 
6. B 
7. D 
8. B 
 
A hangkazettán hallható szöveg: 
 
La cucina economica: petti di pollo alle erbe aromatiche 
 
Ingredienti: 3 petti di pollo disossati, 4 cucchiai di prezzemolo, menta e origano tritati, un 
cucchiaio di pecorino grattugiato, 400 grammi di funghi misti, 2 spicchi di aglio, una cipolla 
bianca, 3 cucchiai di aceto di vino bianco, un peperoncino piccante, olio, sale.  
Preparazione: Mettete le erbe aromatiche in una ciotola e mescolate al pecorino. Lavate i petti 
di pollo, asciugateli e fateli aprire a libro nel senso della lunghezza con un coltello ben 
affilato. Farciteli con un miscuglio aromatico, tenendone da parte un cucchiaio, e chiudeteli. 
Legate stretti i petti con uno spago da cucina in modo da ottenere tre piccoli arrosti. Foderate 
una teglia con carta da forno, sistemate sopra gli arrostini di pollo, unite uno spicchio d’aglio 
e la cipolla tritati fini. Bagnate con l’aceto e un cucchiaio di olio, salate e cuocete in forno a 
180 gradi per 30 minuti, girandoli spesso con un cucchiaio di legno, per non pungerli. Pulite 
bene i funghi eliminando tutti i residui terrosi, quindi affettateli grossolanamente nel senso 
della lunghezza. Fate soffriggere lo spicchio d’aglio rimasto e il peperoncino tritati in una 
capiente padella con un cucchiaio di olio. Aggiungete i funghi, mescolate il tutto, salate e 
profumate con le erbe aromatiche tenute da parte e proseguite la cottura a fuoco vivace per 
circa 5 minuti, mescolando spesso. Togliete gli arrostini dal forno, privateli dello spago e 
tagliateli a fette sottili. Sistemate i funghi caldi su un piatto di portata, adagiatevi sopra le 
fettine in modo armonioso, irrorate con il fondo di cottura e cospargete ancora, se vi piace, 
con un trito fine di prezzemolo, menta e origano.  

                                                                                                         (www.donnamoderna.com) 
 

Compito 2 
Elérhető pontszám: 9  
 
9. La pancia scolpita resta uno scopo irraggiungibile. 
10. Un gruppo di studiosi negli Stati Uniti ha cercato di capire le cause del fenomeno. 
11. Non si sa ancora con precisione perché i risultati degli allenamenti in certi casi siano così 
sconfortanti. 
12. Probabilmente è scritto nei nostri geni se un allenamento intensivo potrà darci il risultato 
desiderato. 
13. I volontari devono allenarsi con un peso usando il baraccio con cui non scrivono. 
14. Alla fine di un periodo di allenamento intensivo viene misurato l’accrescimento dei 
muscoli. 
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15. I volontari sono sottoposti a un esame del DNA per scoprire le correlazioni. 
16. Gli studiosi sono ottimisti, perché pensano di poter identificare i geni responsabili per la 
crescita dei muscoli. 
17. Grazie a questo studio sarà possibile prevedere le condizioni muscolari dei pazienti 
anziani. 
 
 
A hangkazettán hallható szöveg: 
 
Muscoli o pancetta? 
 
Le vacanze si avvicinano e con esse l’impietoso momento della prova del costume da bagno. 
Nonostane un inverno passato in palestra, la massa muscolare non è cresciuta e il corpo 
scolpito rimane un miraggio sepolto nei sogni. Un team di ricercatori americani potrebbe però 
essere in grado di spiegare le cause di questo deprimente risultato. Eric Hoffmann ha infatti 
recentemente intrapreso uno studio finalizzato all’identificazione della sequenza genetica in 
grado di predire se un allenamento intensivo potrà donarvi un fisico degno di miss o mister 
universo o se è destino che vi teniate quel po’di pancetta, che ha comunque il suo fascino. La 
ricerca ha già coinvolto 900 persone e altre 500 verranno reclutate nei prossimi mesi. Ai 
volontari viene chiesto di sollevare il massimo peso possibile utilizzando il braccio con il 
quale non scrivono, e tramite una risonanza magnetica vengono misurate le dimensioni dei 
muscoli. Viene poi chiesto loro di allenare intensivamente i muscoli con due sessioni 
settimanali di 45 minuti per 3 mesi. Alla fine del training, il 10 % dei soggetti in cui la 
crescita muscolare è stata maggiore e il 10 % in cui è stata minore, vengono sottoposti a 
un’analisi del DNA per cercare elementi in comune all’interno di un gruppo di 100 geni, già 
noti per la loro correlazione con una forza fisica. Al momento i geni identificati come 
responsabili dell’accrescimento muscolare in funzione dell’allenamento sono solo 4, ma gli 
scienziati sono ottimisti. Grazie a questo studio sarà possibile prevedere le condizioni 
muscolari di pazienti anziani costretti a lunghi periodi di immobilità a letto, e sarà inoltre 
possibile studiare cure mirate per alleviare i problemi di persone affette da gravi malattie.  
                                                                                                                        

 (www.focus.it) 
 
Compito 3 
Elérhető pontszám: 13  
 
18. vero 
19. falso 
20. falso 
21. falso 
22. vero 
23. vero 
24. vero 
25. vero 
26. vero 
27. vero 
28. falso 
29. falso 
30. falso 
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A hangkazettán hallható szöveg: 
 
Pinocchio 
 
„Le avventure di Pinocchio”, il più famoso romanzo italiano di sempre, fu scritto quasi 
centoventi anni fa da un autore di letteratura per l’infanzia, Carlo Lorenzini, che si firmò con 
il nome del suo paese natale, Collodi. Il genio fantastico dell’autore, condotto per mano dalla 
trovata del burattino che vuol diventare bambino, riuscì a trovare un magico equilibrio tra una 
descrizione brutale, quasi veristica del mondo contadino e gli archetipi a cui le grandi vere 
fiabe sanno giungere. Le molle narrative che spingono i personaggi di Pinocchio sono quelle 
elementari di una società arcaica: carabinieri, pescatori, imbroglioni, ma appaiono anche i 
personaggi classici delle fiabe: animali, fate, burattini che parlano.  
Il professor Raffaele La Capria ci risponde ad alcune domande riguardanti questo affascinante 
romanzo: 
Quali sono gli elementi che rendono un romanzo italiano così universale da essere 
conosciuto in tutto il mondo? 
Prof. Innanzitutto Pinocchio è scritto in una maniera elementare a tutti accessibile, dunque fa 
parte di quei grandi libri che sono diretti a tutti i lettori. Oggi tra gli autori della letteratura 
italiana ve ne sono alcuni che si rivolgono a dei lettori colti ed altri che scrivono libri come 
Pinocchio per i lettori di qualsiasi età. Questo spiega la sua diffusione. Il punto principale del 
romanzo è dato dal desiderio di un burattino di diventare uomo, di aquistare coscienza e 
responsabilità, cioè sacrificare la propria individualità per il bene comune.   
Perchè Pinocchio è considerato come romanzo pedagogico se il protagonista alla fine 
diventa un bambino non perché impara a vivere secondo le regole del mondo degli 
adulti, ma perché salva il padre? 
Prof. Veramente lui diventa un bambino non soltanto per quella ragione. Piuttosto il romanzo 
presenta un pezzo di legno pieno di buone intenzioni, ma che poi non mantiene e tutto ciò fa 
così che lui abbia una certa difficoltà ad arrivare a diventare un vero bambino. Lui sbaglia 
tutte le volte e spesso ripete gli stessi errori. Poi c’è, in tutto il libro, sempre la voce del grillo 
parlante, che poi è la voce della coscienza di Pinocchio.  
Quali elementi rendono Pinocchio una fiaba e che cosa c’è di nuovo rispetto ai 
precedenti fiabeschi che lo fa essere tanto realistico? 
Prof. Quello di Pinocchio è un ambiente contadino che rappresenta la società italiana 
dell’epoca che è l’Italia risorgimentale, dove i personaggi sono totalmente realistici da fare 
del romanzo una favola diversa dalle altre.  
Per quale motivo nel romanzo ci sono quasi esclusivamente personaggi maschili, eccetto 
la Fata Turchina? 
Prof. La Fata è un personaggio chiave, quindi viene dato a questo personaggio femminile 
tutta l’importanza che deve avere. L’assenza di presenze femminili credo dipenda anche dal 
fatto che nell’epoca in cui questo racconto fantastico è stato scritto l’idea prevalente fosse più 
al maschile che al femminile. Le conquiste della donna e del suo ruolo nella società sono 
venute dopo. 
Perché in Pinocchio diventare grandi ha una connotazione negativa? 
Prof. Io credo che la morale che dovrebbe seguire Pinocchio per diventare uomo sia più dura 
di quella attuale. Quella del suo tempo è la morale ottocentesca delle famiglie, la morale 
contadina, quella di buon senso che ha il preciso compito di piegare alle regole il bambino, 
futuro adulto.  
 
Perché non troviamo aspetti religiosi nel romanzo scritto nell’epoca in cui la Chiesa 
aveva un ruolo fondamentale? 
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Prof. Anch’io me lo sono domandato. Non lo so. Non conosco bene la formazione 
dell’autore, ma probabilmente egli ha una visione laica del mondo. Effettivamente nella 
società contadina dell’epoca la Chiesa cattolica aveva un’influenza molto forte, tuttavia, io 
credo che Collodi non si sia soffermato sugli aspetti inerenti alla Chiesa per cautela, per 
evitare guai, visto che allora vi era più attenzione di oggi nel trattare argomenti delicati.  
Come definirebbe Pinocchio in poche parole? 
Prof. Io lo definisco un romanzo di formazione, di formazione di una coscienza. Pinocchio 
attraverso tutte le sue avventure, alla fine, trova la via giusta, trova sé stesso, anche se c’è 
molto del racconto picaresco. Rimane tuttavia una fiaba che ha molto del racconto fantastico, 
ma al tempo stesso è difficile collocarla nel mondo delle fiabe per la sua natura un 
po’ambigua.  

                                                                                           (www.interviste.it) 
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Az íráskészség értékelése 

Első feladat 
 
Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 
 

Értékelési szempontok Pontszám 
Tartalom és a szöveg hosszúsága 4 pont 
Szókincs, kifejezésmód 3 pont 
Nyelvhelyesség, helyesírás 4 pont 
Íráskép 1 pont 
Összesen 12 pont 

 
Amennyiben a dolgozat a Tartalom és a szöveg hosszúsága szempont alapján 0 pont, akkor 
nem értékelhető a többi szempontok alapján sem, azaz az összpontszám is 0. 
 
Az értékelési szempontok kifejtése 

Tartalom és a szöveg hosszúsága 

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; 
megfelelő hosszúságú szöveget hozott-e létre. 

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 igényességet és 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 a mondatszerkezetek és a 
nyelvtani struktúrák tekintetében mennyire igényes a szöveg nyelvhasználata. 

Íráskép 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy milyen a szöveg írásképe, mennyire olvas-
ható; a törlések és javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekinthetőségét.  
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Értékelési skála  
Első feladat 

       Tartalom és a szöveg hosszúsága 

4–3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A vizsgázó 
tökéletesen meg-
valósította a kom-
munikációs célokat.  
Valamennyi irányító 
szempontot 
megfelelően dolgozta 
ki. 
A szöveg terjedelme 
100-130 szó között 
van. 

A vizsgázó többnyire meg-
valósította a kommunikációs 
célokat. 
Az irányító szempontok kö-
zül egyet vagy kettőt megfe-
lelően dolgozott ki, a többit 
csak részben. 
A szöveg terjedelme 150 szó 
fölött vagy 80 szó alatt van. 

A vizsgázó részben valósítot-
ta meg a kommunikációs 
célokat. 
Az irányító szempontok kö-
zül egyet megfelelően dolgo-
zott ki, ezen kívül még egyet 
részben, a többit egyáltalán 
nem; illetve valamennyi irá-
nyító szempontot csak rész-
ben. 
A szöveg terjedelme 200 szó 
fölött vagy 60 szó alatt van. 

A vizsgázó nem való-
sította meg a kommu-
nikációs célokat. 
Az irányító 
szempontok közül 
egyet sem dolgozott ki 
megfelelően, csak 
egyet vagy kettőt 
részben, és van olyan 
is, amelyet egyáltalán 
nem. 
A szöveg terjedelme 
nem éri el az 50 szót. 

       Szókincs, kifejezésmód 

3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget a 
témának és a közlési 
szándéknak megfe-
lelő, választékos 
szókincs, igényes 
nyelvhasználat jel-
lemzi. 

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak megfele-
lő, viszonylag bő szókincs 
jellemzi. A vizsgázó törek-
szik az igényes nyelvhaszná-
latra. A szóhasználat csak 
néhány helyen nem megfele-
lő, ez azonban nem nehezíti 
jelentősen a megértést. 

A szöveget kevésbé változa-
tos szókincs és a szinthez ké-
pest egyszerűbb nyelvhasz-
nálat jellemzi. A vizsgázó 
nem törekszik igényes nyelv-
használatra. Sok a szóismét-
lés, több helyen nem meg-
felelő a szóhasználat, ami 
esetenként nehezíti a meg-
értést is. 

A szövegben felhasznált 
szókincs szegényes, a 
nyelvhasználat igényte-
len. A nem megfelelő szó-
használat több helyen 
nehezíti a megértést. 

      Nyelvhelyesség, helyesírás 

4 pont 3–2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget igényes 
nyelvhasználat 
jellemzi, a vizsgázó 
változatos és igényes 
nyelvtani szer-
kezeteket használ, 
mondatszerkesztése is 
igényes. 
A szöveg hibátlan, 
vagy csak kevés, a 
szöveg megértését 
nem nehezítő nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hiba 
található benne. 

A vizsgázó törekszik igényes 
nyelvtani szerkezetek hasz-
nálatára és az igényes mon-
datszerkesztésre. A szöveg-
ben több, a szöveg megérté-
sét nem nehezítő nyelvi 
(mondattani, alaktani, he-
lyesírási) hiba vagy egy-két, 
a szöveg megértését nehezítő 
hiba található.  

A vizsgázó egyszerű nyelv-
tani szerkezeteket használ, és 
nem törekszik igényes mon-
datszerkesztésre. 
A szövegben sok, a szöveg 
megértését nem befolyásoló, 
vagy néhány, a szöveg meg-
értését nehezítő hiba talál-
ható. 

A szöveget nem a szint-
nek megfelelő, 
túlságosan egyszerű 
nyelvtani szerkezetek és 
igénytelen mondatszer-
kesztés jellemzi.  
A szövegben sok a szö-
veg megértését nem be-
folyásoló és több, a szö-
veg megértését nehezítő 
hiba.  

       Íráskép 

1 pont 0 pont 
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és javítások. Olvashatatlan kézírás és/vagy áttekinthetetlen 

törlések és javítások. 
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Második feladat 

Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 
 
Értékelési szempontok Pontszám 
Tartalom és a szöveg hosszúsága 5 pont 
Szövegalkotás 2 pont 
Szókincs, kifejezésmód 5 pont 
Nyelvhelyesség, helyesírás 5 pont 
Íráskép 1 pont 
Összesen 18 pont 

 
Amennyiben a dolgozat a Tartalom és a szöveg hosszúsága szempont alapján 0 pont, akkor 
nem értékelhető a többi szempontok alapján sem, azaz az összpontszám is 0. 
 
Az értékelési szempontok kifejtése 

Tartalom és a szöveg hosszúsága 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó hogyan valósította meg a kom-
munikációs célt; hány irányító szempontra tért ki, milyen mélységben tárgyalta őket, 
mennyire sikerült a témát tágabb kontextusba helyeznie és érvekkel alátámasztania vélemé-
nyét; megfelelő hosszúságú szöveget hozott-e létre. 

Szövegalkotás 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy logikus-e az irányító szempontok, az 
ezekhez kapcsolódó gondolatok és a vizsgázó véleményét alátámasztó érvek elrendezése; 
megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés és befejezés; hogy a vizsgázó hogyan 
alkalmazza a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit. 

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 igényességet és 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 a mondatszerkezetek és a 
nyelvtani struktúrák tekintetében mennyire igényes a szöveg nyelvhasználata. 

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  
 

Második feladat 

     Tartalom és szöveg hosszúsága 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó 
tökéletesen meg-
valósította a 
kommunikációs 
célokat.  
Valamennyi 
irányító szempontot 
megfelelően kidol-
gozta. 
A szöveg 
terjedelme 200-270 
szó között van. 

A vizsgázó többnyire meg-
valósította a kommuniká-
ciós célokat. 
Az irányító szempontok kö-
zül kettőt vagy hármat meg-
felelően dolgozott ki, a töb-
bit csak részben vagy egyál-
talán nem, illetve egy irányí-
tó szempontot megfelelően, 
az összes többit csak rész-
ben. 
A szöveg terjedelme 300 
szó fölött vagy 180 szó alatt 
van. 

A vizsgázó részben 
valósította meg a 
kommunikációs 
célokat. 
Az irányító 
szempontok közül 
egyet megfelelően dol-
gozott ki, ezen kívül 
még egyet részben, a 
többit egyáltalán nem, 
illetve valamennyi 
irányító szempontot 
csak részben. 
A szöveg terjedelme 
320 szó fölött vagy 150 
szó alatt van. 

A vizsgázó nem 
valósította meg a 
kommunikációs 
célokat. 
Az irányító 
szempontok közül 
egyet sem dolgo-
zott ki 
megfelelően. 
A szöveg 
terjedelme nem 
éri el a 100 szót. 

     Szövegalkotás 

2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, az irányító 
szempontok és az ezekhez kap-
csolódó gondolatok, érvek elren-
dezése logikus. 
A vizsgázó megfelelően hasz-
nálja a szövegösszefüggés 
tartalmi és nyelvi elemeit, 
koherens szöveget hoz létre. 
A szöveg formai tagolása meg-
felelő. 

A mondanivaló nem mindenütt 
logikus elrendezésű, sok a gondola-
tismétlés.  
A mondatok több helyen nem kap-
csolódnak egymáshoz. Amennyiben 
a szöveg formailag nem meg-
felelően tagolt, az alacsonyabb 
pontszámot kell adni.  

A mondanivaló nem 
logikus elrendezésű, 
a gondolatok 
esetlegesen követik 
egymást. 
A szöveg tagolatlan 
és áttekinthetetlen, 
túlnyomórészt 
összefüggéstelen 
mondatokból áll. 

     Szókincs, kifejezésmód 

5–4 pont 3–2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget a 
témának és a 
közlési 
szándéknak meg-
felelő választékos 
szókincs, igényes 
nyelvhasználat 
jellemzi.  

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak megfe-
lelő, viszonylag bő szókincs 
jellemzi. A vizsgázó törek-
szik az igényes nyelvhasz-
nálatra. A szóhasználat csak 
néhány helyen nem megfe-
lelő, ez azonban nem nehe-
zíti jelentősen a megértést. 

A szöveget kevésbé válto-
zatos szókincs és a szinthez 
képest egyszerűbb nyelv-
használat jellemzi. A vizs-
gázó nem törekszik igényes 
nyelvhasználatra. Sok a 
szóismétlés, több helyen 
nem megfelelő a szó-
használat, ami esetenként 
nehezíti a megértést is. 

A szövegben 
felhasznált 
szókincs 
szegényes, a 
nyelvhasználat 
igénytelen. A 
nem megfelelő 
szóhasználat 
több helyen 
nehezíti a 
megértést. 
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      Nyelvhelyesség, helyesírás 

5–4 pont 3–2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget igényes 
nyelvhasználat jellemzi, a 
vizsgázó változatos és 
igényes nyelvtani 
szerkezeteket használ, 
mondatszerkesztése is 
igényes. 
A szöveg hibátlan vagy 
csak kevés, a szöveg 
megértését nem nehezítő 
nyelvi (mondattani, alak-
tani, helyesírási) hiba 
található benne. 

A vizsgázó törekszik igé-
nyes nyelvtani szerkezetek 
használatára, az igényes 
mondatszerkesztésre. A 
szövegben több, a szöveg 
megértését nem nehezítő 
nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) hiba 
vagy egy-két, a szöveg 
megértését nehezítő hiba 
található.  

A vizsgázó egyszerű 
nyelvtani 
szerkezeteket 
használ, nem 
törekszik igényes 
mondatszerkesz-
tésre. 
A szövegben sok, a 
szöveg megértését 
nem befolyásoló 
vagy néhány, a szö-
veg megértését 
nehezítő hiba talál-
ható. 

A szöveget nem a 
szintnek 
megfelelő, 
túlságosan egy-
szerű nyelvtani 
szerkezetek és 
igénytelen 
mondatszerkesztés 
jellemzi.  
A szövegben sok a 
szöveg megértését 
nem befolyásoló 
és több, a szöveg 
megértését 
nehezítő hiba.  

     Íráskép 

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

Olvashatatlan kézírás és/vagy áttekinthetetlen 
törlések és javítások. 

 
 
 
 
 


