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Általános útmutató 
 

1. Jó megoldásként csak a javítási és értékelési útmutatóban megadott megoldások fogadhatók 
el. 

2. Minden jó megoldás egy pontot ér, a rossz megoldás 0 pont. 
3. Fél pont és többletpont nem adható. 
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Olvasott szöveg értése 
 

Általános útmutató 
 
Jegyzetek készítésénél az olyan nyelvi hibát, amely a megértést nem akadályozza, nem kell 
hibának tekinteni (pl. helyesírás, nyelvtani hiba). 
 
Részletes útmutató 
 
Exercicio 1   Raquel Sabino Pereira – Vim de um dia para o outro 

 

(0) 1 2 3 4 5 6 
F H A B E D C 

 

Exercício 2  O Fado 
 

(0) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

A D K  I M E L C B F G J 
 

Exercício 3  Viagens à Irlanda   
 
(0) Chama se TAP. 
18) Há voôs três vezes por semana. 
19) (As cidades são) Madrid, Paris, Amsterdão, Frankfurt. 
20) (Diversas ) viagens com tudo incluido. 
21) Nas agências de viagens (e)/ na Embaixada da Irlanda. 
22) É o barco/ É o navio. 
23) São modernos e confortáveis./São espaçosos com restaurantes./ Confortáveis com 

salões e camarotes. 
24) Podem transportar veículos. 
 

Exercício 4  Cão como nós 

 

(0) 25 26 27 28 29 30 

F F V F V F V 
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Nyelvhelyesség 
 
Általános útmutató 
 
A helyesírási hibával leírt szavak nem fogadhatók el. 
Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Variációk megadásakor nem jár pont, még 
akkor sem, ha közöttük van a jó megoldás. 
 
Részletes útmutató 
 
Exercício 1  A acupunctura é mesmo eficiente 

 
(0) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
A K D H N F L I B M G E O J 

 
 
Exercício 2  O gang dos tubarões 
 

(0) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

a b B d c a d c B a d b b c c 

 
 
Exercício 3  Queres viajar? 
 
  0 Salta 
28) Concorre 
29) arrisca-te 
30) te leva 
31) podes 
32) te enchas 
33) nos-digas 
34) vivemos 
35) estarmos 
36) ganha/ ganhará/ vai ganhar/ irá ganhar 
37) escreve 
38) ilustra/ ilustrando 
39) quiseres/ queiras 
40) Envia 
 
Exercício 4  Frei João Sem Cuidado e o Rei 
 

(0) 41 42 43 44 45 
A E C B G D 

 



 

írásbeli vizsga 0521 5 / 15  

Portugál nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feladatpontok átszámítása vizsgapontokra 
 
Feladatpont 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Vizsgapont 1 1 2 3 3 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 11 12 13 13
                     
Feladatpont 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Vizsgapont 14 15 15 16 16 17 18 18 19 20 20 21 22 22 23 24 24 25 26 26
                     
Feladatpont 41 42 43 44 45                
Vizsgapont 27 28 28 29 30                
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Hallott szöveg értése 
 

Általános útmutató 
 
Minden tartalmilag megfelelő válasz elfogadható. A nyelvi vagy helyesírási hibákat nem kell 
figyelembe venni, amennyiben a válasz érthető. 
 
Részletes útmutató 
 
Exercício 1  Um chocolate pode ajudar a trabalhar 
 
(0) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
B B B A B B A A B A B A 

 
Exercício 2  Caçadores de mentirosos 
 (0) revelou 
12) única 
13) reduzido 
14) praticamente 
15) cientistas 
16) maneiras  
17) identificar 
18) tradicional 
19) pesquisa 
20) estudado 
21) treinar 
 
Exercício 3  Carnaval- Onde pára a folia? 
 
 (0) Porque é tempo de festa, é Carnaval 
22) A vida são dois dias, e o Carnaval são três./ O Carnaval são três dias. 
23) (Começa) três dias antes da Quaresma. 
24) Desde o Tempo dos Romanos. 
25) No Dia dos Reis, (a 6 de Janeiro)./ a 6 de Janeiro 
26) Domingos Gordos 
27) "Adeus à carne". 
28) (Dura) três dias. 
29) O Entrudi, (a terça-feira.)/ a terça-feira. 
30) A Quarta-Feira de Cinzas. 
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A CD-N HALLHATÓ SZÖVEGEK: 
 

Exercício 1  Um chocolate pode ajudar a trabalhar 
 
Você é um chocólico? Considera o alimento dos deuses absolutamente irresistível, totalmente 
viciante e impossível de abandonar? Se a simples lembrança do nectar castanho a dissolver-se 
deliciosamente na boca o faz entrar em parafuso, então a Páscoa e o dia dos Namorados são as 
piores épocas do ano para si. 
O aparecimento sazonal de ovos de Páscoa de chocolate nos expositores das lojas levam as 
suas papilas gustativas a entumecerem enquanto espera na bicha da caixa registadora. O maior 
problema do chocólico durante as férias é disfarçar as embalagens para que ninguém descubra 
o seu segredo. Mas não desespere se tudo isto lhe soa a algo irremediavelmente familiar. Não 
está só. Os inúmeros chocólicos confirmados comprendem perfeitamente a situação. 
Os simples apreciadores de chocolate trincam a tablete por prazer, mas os chocólicos são tão 
viciados como os dependentes da droga, os alcoólicos ou os fumadores inveterados. E não 
congregam a mesma simpatia e compreensão que outros vícios mais na moda. Os chocólicos 
são encarados como uma aberração – criaturas sem força de vontade, incapazes de resistir á 
gulodice. 
Mas não admira que o chocolate tenha tamanha capacidade de viciação. Os cientistas já 
demonstraram que o chocolate é viciante porque nos faculta uma sensação de êxtase. Contém 
feniltilamina, um composto semelhante ao que o nosso cérebro produz quando estamos 
apaixonados. Mas ao fim da décima tablete, já nos odiamos a nós próprios e a última coisa em 
que pensamos é no amor. 
O chocolismo é um problema que afecta um número crescente de pessoas. Em 1991, a Grã-
Bretanha consumiu 500 mil toneladas de chocolate – quase oito contos de nectar por cada 
habitante. E os ingleses gastam mais em chocolate do que em chá, café e biscoltos, tudo isso 
junto. 
Não admira, se tivermos em conta a quantidade de publicidade gulosa que nos é despejada em 
cima. É que os chocolates são um grande negócio – só em 1990, na Grã-Bretanha, foram 
gastos mais de 25 milhões de contos em publicidade ao dito. 
Quem não conhece o lema “Um Mars por dia ajuda-o a trabalhar, descansar e divertir-se”? 
Uma frase que não falta à verdade – se tivermos em conta o trabalho extraordinário que 
teremos com as visitas ao dentista e a fazer dieta. Ou a quantidade de divertimento necessária 
para queimar as 400 calorias que uma tablete de Mars nos injecta. 
Claro que o chocolate não representa um problema para toda a gente. Mas os que estão 
irremediavelmente acorrentados não têm ninguém a quem recorrer. Ou não tinham. Agora, a 
nutricionista Maryon Stewart, autora do livro “Como vencer o desejo de açúcar”, criou um 
serviço de consulta telefónica pessoal para ajudar os chocólicos a abandonarem o vício. 
O primeiro passo para a cura consiste em admitir que o problema existe. É preciso começar 
por confessar que perdemos o controlo sobre o nosso hábito de comermos meia dúzia de 
tabletes por dia. “Decidido a não continuar a ser um infeliz e descontrolado viciado no 
chocolate, procurei a ajuda de Maryon Stewart”, conta um chocólico. 
“Ela recomendou plano dietético em três fases, complementando com exercícios. Tratava-se 
de uma dieta para 30 dias, com suplementos de crómio, magnésio e vitaminas B e C, que 
contribuem para estabilizar os teores em açúcar. “Foi assim que me vi livre do chocolate”, 
conclui o chocólico. 
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Exercício 2  Caçadores de mentirosos 
 
Uma pesquisa da Universidade de São Fransisco, na Califórnia, revelou que existem pessoas 
com a capacidade única de detectar quando alguém está a mentir, mas que o seu número é 
bastante reduzido. O estudo constatou que apenas 31 pessoas num grupo de 13 mil puderam 
descobrir, em praticamente todos os casos, quando alguém mentia. O grupo de “adivinhos”, 
baptizado de “magos” pelos cientistas, utilizou as expressões faciais, a linguagem corporal e 
as maneiras de falar dos observados para, em apenas alguns segundos, identificar os 
mentirosos, enquanto as outras pessoas não foram além de arriscar um palpite. A taxa de 
sucesso dos “magos” foi maior até que a do tradicional polígrafo, o detector de mentiras 
usado nos EUA, que acerta entre 60% e 70% dos casos. A pesquisa revelou que os “magos” 
dispõem de “um talento natural” e o grupo vai ser estudado visando decobrir informações 
sobre esta capacidade que possam servir para treinar polícias e outros investigadores. 
 

 
 

Exercício 3  Carnaval – Onde pára a folia? 
 
A contagem decrescente já começou e é tempo de preparar a máscara e entrar na festa. É 
Carnaval, ninguém leva a mal. 
É até costume dizer que “a vida são dois dias, e o Carnaval são três”. De facto, esta festa é 
celebrada nos três dias antes da Quaresma, que começa na Quarta-Feira de Cinzas e se 
prolonga até à Páscoa.  
E como a Quaresma é um tempo de jejum religioso, o Carnaval começou por ser encarado 
como a última oportunidade para cometer alguns excessos. E ninguém levar a mal!  
Desde o tempo dos Romanos que é assim: na altura, então, tudo era permitido. Bebia-se e 
comia-se até não poder mais – mas só durante aqueles dias.  
Em outros tempos, já na era cristã, a época carnavalesca começava mesmo no Dia de Reis, a 6 
de Janeiro. 
A partir de então, os domingos eram assinalados por festas já carnavalescas e grandes 
comezainas, o que levou a chamar-lhes Domingos Gordos. 
Também o nome da festa remonta a esses tempos antigos. Acredita-se que pode ter origem na 
expressão latina “carrumnovalis”, com a qual os romanos abriam os seus festejos. E também 
na palavra “carnevale”, do dialeto usado no norte de Itália, e que significa “adeus à carne”. 
Fazia assim uma alusão ao início da Quaresma cristã.  
Todo o tempo é precioso, já que o Carnaval dura mesmo três dias. Oficialmente, começa no 
Domingo Gordo, segue-se a segunda-feira de Carnaval, o Entrudo - a terça-feira - que é o dia 
principal. A Quarta-Feira de Cinzas, essa, já não conta: é o início da Quaresma... 
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Íráskészség 
 
1. feladat 
 
I. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 

 
Értékelési szempontok  

A feladat teljesítése  
Szövegalkotás, hangnem  
Szókincs, kifejezésmód 
Nyelvtan, helyesírás 

Pontszám 
5 pont 
5 pont 
5 pont 
5 pont 

Összes feladatpont  20 pont 
Összes vizsgapont 10 pont 
 
Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése” értékelési kategória alapján 0 pontos, az 
összpontszám 0 pont. 
Mivel a két feladat aránya az értékelésben 1/3–2/3, ennek a feladatnak a pontszámát felezni 
kell, azaz megoldásával összesen 10 vizsgapont szerezhető. Amennyiben a pontszám felezése 
után kapott összeg fél pontra végződik, felfelé kell kerekíteni. 
Fél pontok és jutalompontok nem adhatók. 
 
II. Az értékelési szempontok kifejtése: 

 
• A feladat teljesítése  

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 
- hogyan valósította meg a kommunikációs célt/célokat; 
- hány irányító szempontra tért ki, és megfelelő mélységben tárgyalta-e 
azokat; 
- munkája megfelel-e a levéllel mint szövegfajtával szemben állított 
formai követelményeknek, azaz helyesen tartalmazza-e a dátumot, a 
megszólítást, az elköszönést és aláírást. 

• Szövegalkotás, hangnem 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy  

- logikus-e a szöveg gondolatmenete, azaz az irányító szempontok, va-
lamint az ezekhez kapcsolódó gondolatok elrendezése; 
- megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e – bekezdésekben is elkü-
lönülő – bevezetés, tárgyalás és befejezés; 
- a vizsgázó hogyan használja a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi 
elemeit; 
- megfelelő-e a formai tagolás; 
- hangneme megfelel-e a címzetthez való viszonynak és a közlési szán-
déknak. 
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• Szókincs és kifejezésmód 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy 

- megfelel-e a vizsgázó által használt szókincs a témának, a szituáció-
nak, a szerepnek és a közlési szándéknak; 
- a szóhasználat milyen szintű igényességet és változatosságot mutat; 
- az előforduló tévesztések mennyire akadályozzák az olvasót a szöveg 
megértésében. 

 
• Nyelvtan, helyesírás 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy 
- megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a mondattan, az alaktan 
és a helyesírás normáinak; 
- mondatszerkezetek és nyelvtani struktúrák tekintetében mennyire igé-
nyes a szöveg nyelvhasználata; 
- az előforduló nyelvtani, illetve helyesírási hibák mennyire akadályoz-
zák az olvasót abban, hogy a szöveget első olvasásra teljesen megértse. 

 
Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a megér-
tést. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak újraolvasás után 
érthető. 
A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni, azaz a hiba jellegé-
től függően vagy a „Szókincs, kifejezésmód” vagy a „Nyelvtan, helyesírás” szempontnál. 
Amennyiben például a vizsgázó egy szót nem megfelelően használ, ezt a hibát csak a „Szó-
kincs, kifejezésmód” szempontnál lehet értékelni. 
Azoknál az értelemzavaró hibáknál, amelyek következtében egy-egy mondatrész vagy mon-
dat 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. 
Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a szövegben je-
lölni kell előfordulásukat. 
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Értékelési skála (1. feladat) 
 
1. A feladat teljesítése  

5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökélete-
sen megvalósította a 
kommunikációs célo-
kat. 
Minden irányító 
szempontot megfele-
lően kidolgozott. 
A szöveg a megadott 
hosszúságú (10% 
eltérés lehetséges), és 
megfelel a levélírással 
kapcsolatos formai 
kívánalmaknak. 

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a kom-
munikációs célokat. 
Az irányító szempon-
tok közül egyet vagy 
kettőt megfelelően dol-
gozott ki, a többit csak 
részben. A szöveg a 
megadott hosszúságtól 
több mint 10%-kal 
eltér, és kisebb pontat-
lanságokkal megfelel a 
levélírással kapcsolatos 
formai kívánalmaknak. 

A vizsgázó részben 
valósította meg a 
kommunikációs célo-
kat. 
Az irányító szempon-
tok közül egyet meg-
felelően dolgozott ki, 
ezen kívül még egyet 
részben, a többit egy-
általán nem; illetve 
valamennyi irányító 
szempontot csak rész-
ben. 
 

A vizsgázó nem va-
lósította meg a kom-
munikációs célokat. 
Az irányító szempon-
tok közül egyet sem 
dolgozott ki megfele-
lően, csak egyet vagy 
kettőt részben, és van 
olyan is, amelyet egy-
általán nem. 
A létrehozott szöveg 
jelentősen rövidebb a 
minimális szöveg-
mennyiségnél, és a 
vizsgázó nem tartotta 
be a levélforma elő-
írásait. 

2. Szövegalkotás, hangnem 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 

A szöveg felépítése, 
az irányító szem-
pontok elrendezése 
logikus. 
A gondolati tagolás 
megfelelő: van be-
vezetés, tárgyalás és 
befejezés. 
A mondatok szerve-
sen kapcsolódnak 
egymáshoz. 
A szöveg hangneme 
teljesen megfelel a 
közlési szándéknak 
és/vagy a címzetthez 
való viszonynak. 

A szöveg felépítése, az 
irányító szempontok 
elrendezése többnyire 
logikus. 
A vizsgázó törekszik a 
gondolati tagolásra, 
elkülöníti legalább a 
bevezetést vagy a befe-
jezést. 
A mondatok többnyire 
szervesen kapcsolód-
nak egymáshoz. 
 A szöveg hangneme 
nagyjából megfelel a 
szövegfajtának, a köz-
lési szándéknak 
és/vagy a címzetthez 
való viszonynak. 

A mondanivaló nem 
mindenütt logikus el-
rendezésű. 
A vizsgázó nem tö-
rekszik a gondolati 
tagolásra: hiányzik a 
bevezetés és a befeje-
zés. 
A mondatok több he-
lyen nem kapcsolódnak 
egymáshoz. 
A szöveg hangneme 
következetlenségeket 
mutat, de még megfelel 
a közlési szándéknak 
és/vagy a címzetthez 
való viszonynak. 

A szöveg tagolatlan és 
áttekinthetetlen, össze-
függéstelen mondatok-
ból áll. 
A szöveg annyira rö-
vid, hogy szövegként 
nem értékelhető. 
A szöveg hangneme 
nem megfelelő, az 
olvasóban nem a levél-
író szándékának meg-
felelő hatást kelt. 
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3. Szókincs, kifejezésmód 

5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A szöveget a témának 
és a közlési szándék-
nak megfelelő, válto-
zatos szókincs jellem-
zi. 

A szöveget nagyrészt a 
témának és a közlési 
szándéknak megfelelő 
szókincs jellemzi. A 
szókincs korlátai miatt 
előfordul ismétlés. 
Néhol nem megfelelő a 
szóhasználat, ez azon-
ban nem vagy csak kis 
mértékben nehezíti a 
megértést. 

A szöveget egyszerű 
szókincs jellemzi. 

Sok a szóismétlés. 

Többször nem meg-
felelő a szóhasználat, 
ami helyenként je-
lentősen megnehezíti a 
mondanivaló meg-
értését. 

A szövegben fel-
használt szókincs sze-
gényes.  
A nem megfelelő szó-
használat több helyen 
akadályozza a szöveg 
megértését.  

4. Nyelvtan, helyesírás 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 

A vizsgázó általában 
helyesen használja az 
egyszerű nyelvtani 
struktúrákat. 
A szöveg csak kevés 
nyelvtani és he-
lyesírási hibát tar-
talmaz, amelyek 
azonban a megértést 
nem befolyásolják. 

A vizsgázó több hi-
bával használja az egy-
szerű nyelvtani struktú-
rákat.  
A szöveg több nyelv-
tani és helyesírási hibát 
tartalmaz, amelyek 
általában nem aka-
dályozzák meg, de 
néha megnehezítik a 
megértést. 

A vizsgázó csak a leg-
egyszerűbb nyelvtani 
struktúrákat használja. 
A szöveg sok nyelvtani 
és helyesírási hibát 
tartalmaz; ezek egy 
része a megértést nem 
befolyásolja, de na-
gyobb számban talál-
ható a megértést jelen-
tősen nehezítő nyelvi 
hiba is közöttük. 

A szöveg a nyelvtani 
és a helyesírási hibák 
miatt nem érthető. 
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2. feladat 
 

I. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 
 

Értékelési szempontok  
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
Szövegalkotás, hangnem 
Szókincs, kifejezésmód  
Nyelvtan, helyesírás 

Pontszám 
5 pont 
5 pont  
5 pont  
5 pont 

Összes feladatpont  20 pont 
Összes vizsgapont 20 pont 
 
Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” értékelési 
kategória alapján 0 pontos, az összpontszám 0 pont. Fél pontok és jutalompontok nem adha-
tók. 
 
 

II. Az értékelési szempontok kifejtése: 
 

• A feladat teljesítése  
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 

- hány irányító szempontra tért ki, és milyen mélységben tárgyalta azo-
kat; 
- megfelelően kifejtette és indokolta-e a véleményét. 

 
A részletesebb leírást lásd az első feladatnál! 
A szöveg a megadott hosszúságtól több mint 10%-kal eltér. 
 

III. Értékelési skála (2. feladat) 
 

1. A feladat teljesítése  
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 

A vizsgázó töké-
letesen megvalósította 
a kommunikációs 
célokat.  
Minden irányító 
szempontot megfe-
lelően kidolgozott.  
 A szöveg a megadott 
hosszúságú (10% el-
térés lehetséges).  

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a kom-
munikációs célokat.  
Az irányító szempon-
tok közül egyet vagy 
kettőt megfelelően dol-
gozott ki, a többit csak 
részben. A szöveg a 
megadott hosszúságtól 
több mint 10%-kal 
eltér.  

A vizsgázó részben 
valósította meg a 
kommunikációs célo-
kat. Az irányító szem-
pontok közül egyet 
megfelelően dolgozott 
ki, ezen kívül még 
egyet részben, a többit 
egyáltalán nem, illetve 
valamennyi irányító 
szempontot csak rész-
ben.  

A vizsgázó nem valósí-
totta meg a kommuni-
kációs célokat, vagy 
más témáról írt. Az 
irányító szempontok 
közül egyet sem dolgo-
zott ki megfelelően, 
csak néhányat részben, 
és van olyan is, ame-
lyet egyáltalán nem.  
A létrehozott szöveg 
jelentősen rövidebb a 
minimális szöveg-
mennyiségnél.  
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2. Szövegalkotás 

5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, 
az irányító szempon-
tok elrendezése logi-
kus.  
A gondolati tagolás 
megfelelő, van beve-
zetés tárgyalás és be-
fejezés.  
A mondatok szerve-
sen kapcsolódnak 
egymáshoz. 
A szöveg hangneme 
teljesen megfelel a 
közlési szándéknak 
és/vagy a címzetthez 
való viszonynak. 

A szöveg felépítése, az 
irányító szempontok 
elrendezése többnyire 
logikus. 
 A vizsgázó törekszik a 
gondolati tagolásra, – 
elkülöníti legalább a 
bevezetést vagy a befe-
jezést.  
A mondatok általában 
szervesen kapcso-
lódnak egymáshoz. 
A szöveg hangneme 
nagyjából megfelel a 
szövegfajtának, a köz-
lési szándéknak 
és/vagy a címzetthez 
való viszonynak. 

A mondanivaló nem 
mindenütt logikus el-
rendezésű. 
A vizsgázó nem tö-
rekszik a gondolati 
tagolásra, hiányzik a 
bevezetés és a befe-
jezés.  
A mondatok több he-
lyen nem kapcsolódnak 
egymáshoz. 
A szöveg hangneme 
következetlenségeket 
mutat, de még megfelel 
a közlési szándéknak 
és/vagy a címzetthez 
való viszonynak. 

A szöveg tagolatlan és 
áttekinthetetlen, össze-
függéstelen mon-
datokból áll. 
A szöveg annyira rö-
vid, hogy szövegként 
nem értékelhető. 
A szöveg hangneme 
nem megfelelő, az ol-
vasóban nem a levélíró 
szándékának megfelelő 
hatást kelt. 

 
 
 
3. Szókincs, kifejezésmód 

5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A szöveget a témának 
és a közlési szán-
déknak megfelelő, 
változatos, viszonylag 
bő szókincs jellemzi. 

A szöveget a témának 
és a közlési szándék-
nak megfelelő szókincs 
jellemzi. A szókincs 
korlátai miatt előfordul 
ismétlés. Néhol nem 
megfelelő a szóhaszná-
lat, ez azonban nem 
vagy csak kis mérték-
ben nehezíti a megér-
tést. 

A szöveget egyszerű 
szókincs jellemzi. 

Sok a szóismétlés. 

Többször nem megfe-
lelő a szóhasználat, 
ami helyenként jelen-
tősen megnehezíti a 
mondanivaló megérté-
sét. 

A szövegben felhasz-
nált szókincs szegé-
nyes. 
A nem megfelelő szó-
használat több helyen 
akadályozza a szöveg 
megértését. 
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4. Nyelvtan, helyesírás 

5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A vizsgázó általában 
helyesen használja az 
egyszerű nyelvtani 
struktúrákat.  
A szöveg csak kevés 
nyelvtani és helyes-
írási hibát tartalmaz, 
amelyek azonban a 
megértést nem befo-
lyásolják. 

A vizsgázó több hibá-
val használja az egy-
szerű nyelvtani struk-
túrákat.  
A szöveg több nyelv-
tani és helyesírási hibát 
tartalmaz, amelyek 
általában nem aka-
dályozzák meg, de 
néha megnehezítik a 
megértést. 

A vizsgázó csak a leg-
egyszerűbb nyelvtani 
struktúrákat használja. 
A szöveg sok nyelvtani 
és helyesírási hibát 
tartalmaz; ezek egy 
része a megértést nem 
befolyásolja, de na-
gyobb számban ta-
lálható a megértést je-
lentősen nehezítő nyel-
vi hiba is közöttük. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibák miatt 
több helyen nem érthe-
tő, így nem értékelhető. 

 


