
Román nyelv   emelt szint 
  Javítási-értékelési útmutató 0521 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

ROMÁN NYELV 
 

  

 
EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI 

ÉRETTSÉGI VIZSGA 
 

  
 
 

 
 

 
 
  

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI  
ÚTMUTATÓ 

 
 
 
 

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

  
●

  
2

0
0

5
.n

o
v

em
b

er
 4

. 



 

írásbeli vizsga 0521  2 / 17  

Román nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató

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 értékelésére a szürke mező szolgál. 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. 

 
A. Vizsgarész B. Vizsgapont 
Olvasott szöveg értése 30 
Nyelvhelyesség 30 
Hallott szöveg értése 30 
Íráskészség 30 
                     Írásbeli összesen 120 
Szóbeli 30 

Összesen 150 

 
 
A III. vizsgarész kivételével a feladatpontok megegyeznek a vizsgapontokkal. A III. 
vizsgarész (Hallott szöveg értése) vizsgapontjainak kiszámításához használja az Értékelési 
útmutatóban található átszámítási táblázatot!  
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I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
Részletes útmutató 

 
1. feladat 

 
 
  1.  E  

 2.  A  
 3.  C . 

  4.  D 
  5. B 
  6.  F 
  7. G 
 

       
           

2. feladat 
 
8.  Între 14 şi 16 august, în localitatea Ciocăneşti din judeţul Suceava.  

9.   Acesta este un bun prilej pentru turişti să îşi petreacă sărbătoarea "Sântei Mării", în 

mijlocul naturii, la un grătar la marginea pădurii.  

10.  Localitatea Ciocăneşti se află în Ţara Dornelor la 20 de kilometri de Vatra Dornei.  

11.  Este o zonă unde şi în ziua de astăzi se păstrează vechile ocupaţii şi tradiţii, cum ar fi 

portul popular autentic.  

12.  La Dorna îţi încântă privirile arhitectura caselor construite în stil bucovinean, cu 

decoraţiuni exterioare florale sau geometrice. 

13.  Bucovina este înconjurată de munţi acoperiţi cu păduri de conifere şi este înţesată cu 

mănăstirile atât de celebre ale Sucevei: Voroneţ, Humor, Moldoviţa sau Putna.  

14.  Pentru că păstrăvul este regele apelor curate.   

 15.  Oamenii care vin aici pleacă mai iubitori de frumos, mai blânzi şi mai calzi.  

16.  În ajunul prăznuirii "Adormirii Maicii Domnului" se mănâncă de post şi se participă 

la Prohodul Maicii Domnului de la biserica din Ciocăneşti. Noaptea, la ora 22,00, se 

coboară cu făclii aprinse pe Drumul Tătarilor.  

17. Se  mai organizează un concurs gastronomic, parada gospodarilor, foc de tabără şi 

spectacole folclorice în aer liber. 

18.  Cazarea pe perioada celor doua zile în Ciocăneşti costă 50 de lei noi de persoană în 

cameră dublă, cu mic dejun inclus. 
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3. feladat 
 
19.   F 
20.   A  
21.   F  
22.   A 
23.   F 
24.   F 
25.   A 
26.   A 
27.   F 
28.   A 
29.   A 
30.   F 

 

 

 

 
 
 
 

II. NYELVHELYESSÉG 
 
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 
 
1. feladat  

  
1. a rămas, 2. bărbatului, 3.incomodă, 4. fiecărui, 5. costumului, 6. uniforme 7.  cravatei,   
8. căruia, 9. să- şi lege, 10. le-au aruncat, 11. a fost înlocuită, 12. se poartă, 13. atrăgătoare,  
14. fiecăruia, 15. bărbatului 
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2. feladat 

 
 
16.  în 
17.  cu  
18.  de  
19.   la  
20.  de  
21.  din  
22.  prin  
23.  până  
24.  dintre  
25.  pentru  
26.  La  
27.   într-un  
28.   într-un  
29.   sub  
30.   în 

 
   
   
 
    III. HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 
Részletes útmutató 
 

1. feladat  
 

 
1. şase 

2. patru medalii de aur, una de argint, una de bronz.  

3.  Radu Gologan  

4. Elevii sunt extrem de pasionaţi şi au un mod de a gândi foarte rapid şi foarte corect. 

5. Tradiţional, selecţia se făcea în urma olimpiadei naţionale.  

6. De vreo 2 ani, se face altfel. Se ştiu toţi elevii buni din ţară, cu care se lucrează pe 

Internet.  

7. La pregătire participă 20-30, la Bucureşti, sâmbăta şi duminica o dată, de două ori pe 

lună. 

8.  De către minister. 

9. Sală, bibliotecă, retroproiector.  

10.  Deoarece ei sunt, în general, oameni care nu au ajuns în cercetare.  

11. Din Orientul Mijlociu, din Franţa. Şi din Statele Unite. 
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12. Anul viitor va fi un an bun. se vor putea obţine cel puţin 4 medalii de aur. Va urma un 
an ceva mai slăbuţ, iar apoi 2-3 ani mai buni. 

 
Antrenorul lotului olimpic de matematică – vânat de străini 
 
Toţi cei şase elevi din lotul României au fost medaliaţi la Olimpiada Internaţionaă de 
Matematică 2005. Patru medalii de aur, una de argint şi una de bronz, acesta este 
rezultatul de excepţie obţinut de România în 2005. Coordonatorul lotului de olimpici la 
matematică, dl. Radu Gologan, ne-a prezentat în exclusivitate "secretele" obţinerii de 
medalii "pe banda rulantă". 
 
– Cum se lucrează cu olimpicii? 
 
– Mult mai greu decât cu cei obişnuiţi. Mintea le merge atât de repede încât uneori te inhibă 
chiar pe tine, ca profesor. Aceşti copii sunt extrem de pasionaţi şi au un mod de a gândi foarte 
rapid şi foarte corect. Sunt la o vârstă când dau randament maxim în ceea ce priveşte 
raţionamentele logice. De multe ori m-au pus în dificultate. S-a întâmplat ca eu să mai greşesc 
la câte o problemă şi ei să-mi atragă atenţia. 
 
– E greu sau uşor să-i selectaţi pe cei mai buni? 
 
– Tradiţional, selecţia se făcea în urma olimpiadei naţionale. Premianţii la această olimpiadă 
erau chemaţi în Bucureşti, dădeau 2-3 probe de selecţie şi se alegea lotul. De vreo 2 ani, 
facem altfel. Îi ştim pe toţi elevii buni din ţară, lucrăm cu ei pe Internet, avem un protocol cu 
Institutul de Matematică, prin care putem să-i aducem în Bucureţti sâmbăta ţi duminica o 
data, de două ori pe lună pe aceşti 20-30 de copii foarte buni. Cei mici recunosc că e fantastic 
să stea în acelaşi cămin şi să se pregătească cu cei mari. Copiii nu învaţă de la profesori, ci 
învaţă între ei. 
Ministerul le plăteşte transportul şi cazarea şi atunci facem o mică pregătire. Ei sunt 
permanent ţinuţi în formă prin probleme trimise pe Internet, prin sfaturi.  
 
– Există condiţii în România pentru a se obţine performanţa? 
 
– În ultimii ani, Olimpiada de Matematică a creat o imagine bună şi, de aceea, guvernanţii au 
alocat fonduri. De exemplu, la Olimpiada Internaţională, noi suntem printre puţinele ţări din 
lume care nu au problema deplasării loturilor de copii, întrucât primim fonduri de la minister. 
Problema este că la noi nu sunt plătiţi profesorii minunaţi care se ocupă de copii. Ei vin la 
pregătiri din respect pentru copii şi pentru că sunt prieteni cu mine. Noi îi luăm pe copii la 
Institutul de Matematică, unde oamenii de acolo ne pun totul la dispoziţie, de la sală şi până la 
bibliotecă, retroproiector. În ţara noastră sunt nişte condiţii de pregătire oficializate. Nu există 
un centru de excelenţă. Normal ar fi să avem şi noi un gen de fundaţie care să se axeze doar 
pe pregătirea olimpicilor şi care, conform legii, să obţină nişte bani de la buget. Noi obţinem 
performanţa datorită entuziasmului unor oameni. 
 
– Antrenorii lotului american de matematică au statut mai bun decât al dumneavoastra? 
 
– Nu-i invidiez, pentru că noi avem un statut mai bun decât ei. Noi suntem şi profesori 
universitari, şi cercetători, în timp ce ei se ocupă doar de lotul de matematică. Sunt, în general, 
oameni care nu au ajuns în cercetare. Totuşi, câştigăm mult mai puţin decât ei, cam de cinci 
ori mai puţin, dar pe mine nu mă interesează banii. Am antrenat lotul anul trecut şi nu am 
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primit nimic. Ce mă doare este că sunt profesori de liceu foarte tineri, foarte buni, care pierd 
sâmbete şi duminici, pe care îi chemi chiar în timpul săptămânii pentru a se ocupa de olimpici 
şi pe care nu-i plăteşte nimeni. 
 
– Aţi avut oferte pentru a antrena olimpici din alte ţări? 
 
– Am avut, mai ales în ultima vreme. Dar nu m-aş duce. M-au contactat din ţări asiatice, din 
Orientul Mijlociu, chiar din Franţa. Şi în Statele Unite m-aş putea duce oricând. Nu mă duc 
din motive familiare şi pentru că nu-mi place. Eu nu sunt genul de om care să reziste în 
America mult timp. 
 
 
– Mai are România şanse să cucerească medalii la Olimpiada Internaţională de 
Matematică din anii următori? 
 
– La ora actuală, avem vreo 40 de copii foarte buni. Din păcate, la anul nu cred că o să avem 
un lot atât de omogen ca şi  în acest an şi, de aceea, mie îmi pare rău că anul acesta am luat 
doar 4 medalii de aur. Echipa de anul acesta a fost una de 6 medalii de aur. Anul viitor va fi 
un an bun. Cred că suntem capabili să obţinem cel puţin 4 medalii de aur. Va urma un an ceva 
mai slăbuţ, iar apoi 2-3 ani mai buni. 
 
 

  

 
 

 
2. feladat  
Folclorul românesc în creaţia lui Bartók Béla 
 
 Pornind în drumul său spre valorificarea muzicii populare, Bartók Béla formulează un 
adevărat crez artistic ce caracterizează în primul rând postura sa faţă de creatorul popular 
anonim, cât şi faţă de arta autentică a oamenilor simpli: "Cel care vrea într-adevăr să simtă 
pulsul viu al acestei muzici, trebuie să tindă spre o comunicare cu ţăranii. Pentru a fi pe 
deplin captivat de farmecul acestei muzici în toată frumuseţea ei, nu e sufucient să studiezi 
melodia. Este foarte important să vezi şi să cunoşti mediul în care se nasc aceste melodii." 
 Fermecat de prospeţimea creaţiei artistice a ţărănimii şi convins de covârşitoarea ei 
însemnătate socială şi artistică, Bartók a pornit cu entuziasm, începând cu prima decadă a 
veacului trecut la o amplă acţiune de culegere şi de studiere a folclorului. 
 Marea varietate a folclorului românesc l-a captivat pe Bartók într-o măsură 
covârşitoare. Semnificativ ni se pare faptul că dintre melodiile populare pe care le-a publicat 
în decursul vieţii cele mai multe sunt cele româneşti. Între anii 1908 şi 1918, Bartók a cules 
aproximativ 3.500 de melodii româneşti din Ardeal, Banat, Bihor şi Maramureş. 
 Un rol foarte important îl joacă şi ritmul în creaţia lui Bartók, mişcările executate pe 
ritmul inegal ca în multe dansuri din Ardeal. Şi acest rol al ritmului se poate vedea cel mai 
bine la colindele şi în lucrările care se inspiră din ele.  
 Folclorul românesc este prezent în creaţia lui Bartók nu numai în ceea ce priveşte 
melosul, ci şi în ceea ce priveşte textul: şi aici el porneşte de la o colindă culeasă încă din 
1914 în comuna Urisim de sus de lângă Reghin. Singura lucrare vocal-simfonică "Cantata 
profană" pentru două voci soliste, dublu cor mixt şi orchestră compus în toamna anului 1930 
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foloseşte versurile în caracter de baladă a colindului ardelenesc în versiunea maghiară a 
compozitorului.  
 Alegerea argumentului poetic "Povestea a nouă cerbi năzdrăvani" nu a fost 
determinată numai de frumuseţea textului, ci şi de dorinţa compozitorului de a da expresie 
sentimentelor sale prieteneşti faţă de poporul român şi folclorul lui, creând astfel un simbol al 
frăţiei.  
 De altfel, Bartók Béla a afirmat de multe ori: "Adevărata mea idee călăuzitoare, de 
care sunt perfect conştient de când m-am realizat în calitatea de compozitor, este înfrăţirea 
popoarelor. Mă străduiesc, pe cât îmi permit puterile, să servesc această idee cu ajutorul 
muzicii mele." 
 
 

13. Pornind în drumul său spre valorificarea muzicii populare, Bartók Béla 

formulează un adevărat crez artistic.  

14. Este foarte important să vezi şi să cunoşti mediul în care se nasc aceste melodii. 

15. Bartók a pornit cu entuziasm, începând cu prima decadă a veacului trecut la o 

amplă acţiune de culegere şi de studiere a folclorului. 

16. Dintre melodiile populare pe care le-a publicat în decursul vieţii cele mai multe 

sunt cele româneşti. 

17. Între anii 1908 şi 1918, Bartók a cules aproximativ 3.500 de melodii româneşti. 

18. Un rol foarte important joacă în creaţia lui Bartók şi ritmul. 

19. Acest rol al ritmului se poate vedea cel mai bine la colinde. 

20. Folclorul românesc este prezent în creaţia lui Bartók nu numai în ceea ce priveşte 

melosul, ci şi în ceea ce priveşte textul. 

 

21.El porneşte de la o colindă culeasă încă din 1914. 

22. Singura lucrare vocal-simfonică "Cantata profană" foloseşte versurile în caracter 

de baladă. 

23. "Povestea a nouă cerbi năzdrăvani" nu a fost determinată numai de frumuseţea 

textului. 

24. Compozitorul  a dat expresie sentimentelor sale prieteneşti faţă de poporul român 

şi folclorul lui. 

25. Bartók Béla a afirmat de multe ori: "Adevărata mea idee călăuzitoare, de care sunt 

perfect conştient de când m-am realizat în calitatea de compozitor, este înfrăţirea 

popoarelor.  
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Átszámítási táblázat 
 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez a pontszám lesz a 
dolgozatpont (legfeljebb 25 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy 
az elért dolgozatpontok hány vizsgapontot érnek. 
 
 

Dolgozatpont Vizsgapont Dolgozatpont Vizsgapont 
25 30 12 14 
24 29 11 13 
23 28 10 12 
22 26 9 11 
21 25 8 10 
20 24 7 8 
19 23 6 7 
18 22 5 6 
17 20 4 5 
16 19 3 4 
15 18 2 2 
14 17 1 1 
13 16 

 

  
 
 
IV. ÍRÁSKÉSZSÉG 
 

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. 
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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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A szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemei 
A szöveget a mondatok halmazától a kohézió különbözteti meg, amit a szöveget alkotó 

elemek jelentésének szerves összefüggése és a szerkezeti összekapcsoltság biztosít. A szöveg 
egységét biztosító jelentés szintű kapcsolatteremtés leggyakoribb eszközei a következők: 

• teljesen vagy részben ismétlődő szavak, szószerkezetek, 
• szinonimák, 
• a szavak és szószerkezetek jelentése között lehetséges néhány viszony (ellentét, ok-

okozati viszony stb.), 
• a mondatok logikai-tartalmi elrendezése (ok-okozat, általános-konkrét stb.). 

A mondatok kapcsolódását biztosító nyelvtani, szerkezeti kapcsolóelemek: 
• az önálló mondatok közötti kötőszók, 
• rámutató szók (különféle névmások, határozószók), 
• egyéb nyelvtani viszonyító elemek (igeragozás, középfok stb.). 

 
A Szövegalkotás szempontnál a Tartalom szemponttól függetlenül kell eljárni és csak a 

tárgyalt szempontok alapján lehet megítélni a dolgozat felépítését és gondolatmenetét. 
 

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 (mennyi-
re változatos). 

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

megértést. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak újra-
olvasás 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. 
Amennyiben például a vizsgázó egy szót nem megfelelően használ (pl. a „ a auzi“ ige helyett 
a „a asculta“ igét), ezt a hibát csak a Szókincs, kifejezésmód szempontnál lehet értékelni. Ha a 
vizsgázó egy elöljárószót helytelen vonzattal használ (pl. „contra + gen.”), ezt a hibát csak a 
Nyelvtan, helyesírás szempontnál lehet értékelni. 

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.  

E szempont értékelésénél a megszólítás és az elköszönés hibáit is figyelembe kell venni. 
 

Nyelvtan, helyesírás 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy  

• megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a mondattan, az alaktan és a helyesírás 
normáinak,  

• megfelel-e a nyelvhasználat az emelt szintű érettségi vizsga követelményeinek 
(mennyire változatosak a nyelvtani struktúrák és a mondatszerkesztés). 
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Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a 
megértést. A további részletes útmutatást lásd a Szókincs, kifejezésmód szempontnál. 
Javítási jelrendszer 
 

Áttekinthetőbb a javítási jelrendszer, ha az egyes szempontokhoz tartozó jeleket egy-egy 
oszlopban egymás alá írjuk. 
 

Tartalom 
A tartalmi szempontok teljesítését a lap jobb oldalán található sávban jelöljük a szem-

pont sorszámának megadásával: 
4 (bekarikázott szám) = teljesített tartalmi szempont, 
√3 (hiányjel + szám) = nem tárgyalt vagy nyelvi okból nem érthető tartalmi szempont, 
2– (szám + mínuszjel) = érintett, de nem megfelelően kifejtett tartalmi szempont. 
 
Amennyiben a vizsgázó egy irányító szempontot a szövegben több helyen tárgyal, a 

szempont teljesítését az utolsó említés helyénél kell jelölni. 
 

Formai jegyek és hangnem 
A formai jegyeket a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 

Dátum = D 
Megszólítás = M 
Köszönés = K 
Aláírás = A 

A teljesítés minőségét mutató jelek: 
D (bekarikázott betű)  =  az adott formai jegy teljesítése helyes, 
√ K (hiányjel + betű) = hiányzik vagy nem elfogadható az adott formai jegy. 

 

Szövegalkotás 
A Tartalom szempontnál használt számozás segít e szempont megítélésénél is.  
 
Szókincs, kifejezésmód 
A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 

L = lexikai hiba, 
ÉL = értelemzavaró lexikai hiba, 
É = értelemzavaró hiba, amely következtében egy-egy mondatrész vagy mondat mon-

danivalója válik érthetetlenné, és amelynél a hiba komplexitása miatt nem lehet 
eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó. 

 
A szövegben használt jelek: 

aláhúzás hullámvonallal = lexikai hiba, 
                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

aláhúzás hullámvonallal + i = ismétlődő lexikai hiba. 
           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ i 

 
Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 
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Nyelvtan, helyesírás 
A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 

G = nyelvtani (grammatikai) hiba, 
ÉG = értelemzavaró nyelvtani hiba, 
É = értelemzavaró hiba, amely következtében egy-egy mondatrész vagy mondat 

mondanivalója válik érthetetlenné, és amelynél a hiba komplexitása miatt nem 
lehet eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, 

H = helyesírási hiba. 

A szövegben használt jelek: 
aláhúzás  = nyelvtani vagy helyesírási hiba, 
√ (hiányjel) = hiányzik egy szó, 
nyíl = szórendi hiba, 
aláhúzás + i = ismétlődő hiba. 

                             i  
Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 
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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, hangneme a közlési 
szándéknak és a címzetthez 
való viszonynak. 
Van helyes megszólítás, dá-
tum, elköszönés és aláírás. 

A szöveg formai jegyei nagy-
jából megfelelnek a szöveg-
fajtának, hangneme a közlési 
szándéknak és a címzetthez 
való viszonynak. 
Van helyes megszólítás és 
aláírás. A dátum és az elkö-
szönés hibás vagy hiányzik. 

A szöveg formai jegyei nem 
felelnek meg a szövegfajtá-
nak, hangneme a közlési 
szándéknak és a címzetthez 
való viszonynak. 
Hiányzik vagy nem helyes a 
megszólítás és/vagy az 
aláírás. 
vagy: A vizsgázó nem tö-
rekedett a levélforma betar-
tására. 

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 

 
Amennyiben a dolgozat bármelyik értékelési szempont alapján 0 pontos, akkor az össz-

pontszám is 0 pont. 
 
 

Az értékelési szempontok részletes kifejtése 
 

Tartalom 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 

• hány irányító szempontra tért ki és milyen mélységben tárgyalta azokat,  
• megfelelően kifejtette és indokolta-e véleményét. 

 
A témakifejtés során a vizsgázónak a megadott témát tágabb kontextusba kell helyeznie, 

továbbá ki kell fejtenie, és érvekkel alá kell támasztania véleményét (valamelyik irányító 
szempont kapcsán). A vizsgázónak mind a négy irányító szempontra ki kell térnie 
dolgozatában. Egy irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető megfelelően részletesnek, ha 
a vizsgázó legalább két gondolatot fogalmaz meg hozzá. Amennyiben a vizsgázó szó szerint 
átvesz egy vagy több mondatot a gondolati segítséget nyújtó segédanyagból, a lemásolt rész 
nem vehető figyelembe az adott irányító szempont értékelésekor. Egy szinten belül (4–3 vagy 
2–1) az irányító szempontok kifejtésének részletessége értékelhető. 

Ha egy irányító szempont tárgyalása nyelvi okokból nem érthető, azt a Tartalom szem-
pontnál úgy kell értékelni, mintha a vizsgázó nem tért volna ki rá, azaz az irányító szempont 
kifejtése nem megfelelő. Ezt a hibát figyelembe kell venni a nyelvi teljesítmény értékelésekor 
is, azaz a hiba jellegétől függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szem-
pontoknál. 

Szövegalkotás 
 

Az emelt szint első feladatánál található részletes útmutatás érvényes ennél a feladatnál 
is. Azonban a 4–3 és a 2–1 pontos sávoknál a formailag nem megfelelően tagolt szövegeket 
az alacsonyabb pontszámmal kell értékelni. Ez nem jelenti azonban azt, hogy a formailag 
tagolt, de kevésbé logikus felépítésű szövegek nem értékelhetők az alacsonyabb 
pontszámmal. 
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Szókincs és kifejezésmód 
 
A részletes útmutatást lásd az emelt szint első feladatánál. 
 

Nyelvtan, helyesírás 
A részletes útmutatást lásd az emelt szint első feladatánál. 
 
 
Javítási jelrendszer 
 
Lásd az emelt szint első feladatánál. 
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Értékelési skála (emelt szint 2. feladat) 

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

A vizsgázó négy 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. 

 
 
 


