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ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 
 

1. Jó megoldásként csak az 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 vizsgán összesen 120 pont szerezhető. Az egyes vizsgarészek arányát a vizsgaleírás 

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

 
Vizsgarész Vizsgapont 

Olvasott szöveg értése 30 
Nyelvhelyesség 30 
Hallott szöveg értése 30 
Íráskészség 30 

Összesen 120 pont 
 

 
A feladatok pontszámai és az elérhető vizsgapontok azonosak, átszámításra nincs szükség. 
 
 

OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
RÉSZLETES ÚTMUTATÓ 

 
I. 

тачно нетачно 
 X 
 X 

X  
X  
 X 

X  
 X 

X  
 X 

X  
 
 
A táblázatba csak 10 x-et lehet beírni. Amennyiben a vizsgázó ennél többet jelöl be, minden 
fölösleges x-ért le kell vonni egy pontot. 
 
II. 
 
Minden tartalmilag megfelelő válasz, illetve szinoníma is elfogadható. Jó a válasz akkor is, ha 
a vizsgázó szó szerint kimásolja a szövegből a megfelelő mondatot vagy mondatrészt. Ha a 
válasz a jó megoldás mellett a rosszat is tartalmazza, akkor csak a jót kell figyelembe venni. 
Az olyan nyelvi hibát, amely a megértést nem akadályozza, nem kell hibának tekinteni (pl. 
helyesírás, nyelvtani hiba). 
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III. 
 

0 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Б А Г В Ђ Д Е И З Ж Ј 

 
 
 

 
 

NYELVHELYESSÉG 
ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 

 
 

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

még akkor sem, ha közöttük van a jó megoldás. 
 
RÉSZLETES ÚTMUTATÓ 
 
1. 
1. ћемо ићи 
2. било би 
3. позови 
4. ћемо се 
5. неће бити 
6. нисам био 
7. сећаш се 
8. бих радије гледао 
9. буди 
10. каже 
 
 
2. 
11. лепша 
12. старији 
13. дубље 
14. слађа 
15. бељи 
16. црња 

17. марљивија 
18. зеленија 
19. више 
20. нижи 
 

 
 
3. 
21. а/развоју 
22. г/га 
23. б/болести 
24. г/савремене 
25. а/здрављу 
26. в/старих 

27. г/здравствено 
28. б/предузећа 
29. б/своју 
30. в/открива 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

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

fogadhatók el. 
2. Minden jó megoldás1 pontot ér. 
3. Félpont és többletpont nem adható. 
 
 
Részletes útmutató 
 
 
1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
А В В В А Б В Б В А 

 
 
2. 
 

тачно нетачно 
X  
 X 
 X 

X  
 X 
 X 

X  
 X 

X  
X  

 
 
 
3. 
 
1. излетиште 
2. викендом 
3. по лепим парковима 
4. по богатству разноврсног биљног и 

животињског света 
5. индустрије 

6. своја гнезда 
7. селице 
8. пролеће 
9. национални парк 
10. највећи европски птичји аеродром 
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A kazettán hallható szövegek 
 

 
1. 

Опљачкани туристи 
 

СОФИЈА, 16. Децембра (Танјуг) – У Бугарској се догодило још једно тешко друмско 
разбојништво када су путници грчког аутобуса на путу из Атине за Букурешт 
пресретнути и под претњом “калашњикова” опљачкани, саопштила је данас бугарска 
регионална полиција за Софију. 
 Препад друмских разбојника и пљачка су се догодили претпрошле ноћи. У 
аутобусу атинске регистрације било је 38 путника, углавном грчки и румунски туристи, 
које у Бугарској зову “трговци с коферима”. Разбојници су сустигли аутобус на 
магистрали Хемус, који води за Варну и северну Бугарску. Код места Јана су 
зауставили аутобус и упали у њега са капама и одећом на којима је писало “полиција”. 
Један од тројице дрских разбојника је испалио из аутомата типа “калашњиков” рафал у 
плафон и путници су потражили спас на поду луксузног туристичког аутобуса. 
 Под претњом да ће их побити и уз галаму они су у овом разбојништву имали 
богати плен – однели су близу 16.000 долара и више огрлица и прстења. Затим су отели 
кључеве аутобуса и побегли у комбију на коме је, такође, писало “полиција” и са 
плавим ротирајућим светлима. 
 Регионална полиција Софије, на чијем се подручју догодило друмско 
разбојништво, још није ушло у траг лажним “полицајцима”. 
 
2. 
 
Професор др Хорст Руперт из Хановера, Немачка, сматра да су жене у просеку 
дуговечније од мушкараца. 
Разлог је то што су жене више радознале него мушкарци. 
“Код жена радозналост није, као код мушкараца усмерена само на посао или спорт”. 
Њих много више занима живот родбине и пријатеља и све што се око њих збива. 
Зато су, и кад оду у пензију, или остаре, живахније. 
У том свом интересовању оне налазе и повода за мале радости, као куповина, спремање 
укусног ручка или њихов спољашњи изглед. 
И поред посла нађу времена да се баве децом и разговарају са мужем о његовом послу 
или хобију. 
Често излазе са пријатељицама на кафу у неки кафић. 
Многе жене се баве и спортом. 
Све то их чини ведријим па и дуговечнијим. 
 
3. 
 
Национални парк Обедска бара је омиљено излетиште Београђана. Људи који живе у 
граду викендом воле да изађу у природу. А обедска бара није позната само по лепо 
уређеним парковима, она је позната и по богатству разноврсног биљног и животињског 
света. Птице које су побегле од индустрије овде су нашле сигурно место за своја гнезда. 
Ту слећу и многе птице селице које сваке јесени лете из Европе на југ, а у пролеће се 
враћају на север. Може се рећи да је овај национални парк највећи европски птичји 
аеродром. 
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ÍRÁSKÉSZSÉG 
 

BEVEZETŐ 
 
Az írás feladatok 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. 
 
 
ELSŐ FELADAT 
 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

Értékelési szempontok Pontszám 
Tartalom és szöveghossz 6 pont 
Nyelvhelyesség 6 pont 

Összesen 12 pont 
 
 
2. Amennyiben a dolgozat valamelyik szempont alapján 0 pontos, akkor az összpontszám is 

0 pont. 
3. A dolgozatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól. 
4. Félpontok és jutalompontok nem adhatók. 
 
 
Tartalom és szöveghossz 
 
E szempontokon belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 
• megfelelően dolgozta-e ki a témát 
• megfelelő hosszúságú szöveget hozott-e létre. 
 
A tartalmi teljesség megítélésénél az a döntő, hogy a vizsgázó közli-e az adott szituációban 
lényeges információkat. 
 A dolgozat tartalmi szempontból megfelelő abban az esetben is, ha a vizsgázó a 
megadott témáról nem személyes vonatkozásban, hanem általánosan, de a kommunikációs 
céloknak megfelelően ír. 
 Amennyiben a vizsgázó olyan információt közöl, ami anyanyelvi olvasó számára nem 
értelmezhető, a tartalom kidolgozása nem tekinthető teljesen megfelelőnek. 
 A szöveghossz megadásánál a szószám csak a vizsgázó által létrehozott szövegrészre 
vonatkozik, azaz nem tartalmazza a központilag megadott részek szavainak számát. 
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Nyelvhelyesség 
 
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 vizsgázó által létrehozott szöveg a mondattan, az alaktan és a helyesírás 

normáinak. 
 
Az adott szinten bizonyos nyelvtani struktúrák produktív használata nem várható el a 
vizsgázótól. Az ilyen típusú hibákat az értékelésnél nem kell figyelembe venni. 
 
 
MÁSODIK FELADAT 
 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

Értékelési szempontok Pontszám 
Tartalom 5 pont 
Formai jegyek és hangnem 2 pont 
Szövegalkotás 4 pont 
Szókincs, kifejezésmód 3 pont 
Nyelvtan, helyesírás 4 pont 

Összesen 18 pont 
 
2. Amennyiben a dolgozat a Tartalom szempont alapján 0 pontos, akkor az összpontszám is 

0 pont. 
3. A dolgozatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól. 
4. Félpontok és jutalompontok nem adhatók. 
 
Tartalom 
 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 
• hány irányító szempontra tért ki és megfelelően tárgyalta-e azokat, 
• hogyan valósította meg a kommunikációs célokat. 
 
Amennyiben a dolgozat a Tartalom szempont alapján 0 pontos, akkor nem értékelhető a többi 
szempont alapján, azaz az összpontszám is 0 pont. 
 Egy adott irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető a szintnek megfelelőnek, ha a 
vizsgázó kitér a megadott szempontra, mondatai minden lényeges információt tartalmaznak, 
illetve minden lényeges információra rákérdeznek és ismétléstől mentesek. 
 Amennyiben a vizsgázó szó szerint lemásol egy irányító szempontot, és jó nyelvi 
környezetben használja azt, az adott irányító szempontot teljesítettnek kell tekinteni. A rossz 
nyelvi környezetben használt, szó szerint lemásolt irányító szempont kifejtése nem fogadható 
el. 
 
Formai jegyek és hangnem 
 
A csak nyelvtani vagy helyesírási hibát tartalmazó variációk e szempont értékelésénél 
helyesnek számítanak. 
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Szövegalkotás 
 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy 
• logikus-e az irányító szempontok elrendezése és ezáltal a szöveg gondolatmenete, 
• megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés, tárgyalás és befejezés, 
• hogyan használja a vizsgázó a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit. 
 
Szókincs, kifejezésmód 
 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy 
• megfelel-e a vizsgázó által használt szókincs a témának, szituációnak, a szerepnek és a 

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

 
 

 
 
Javítási jelrendszer 
 
Tartalom 
 
A tartalmi szempontok teljesítését a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a szempont 
sorszámának megadásával: 
• bekarikázott szám = teljesített tartalmi szempont 
• hiányjel + szám = nem tárgyalt tartalmi szempont 
• szám + mínuszjel = nem megfelelően kifejtett vagy nyelvi okok miatt nem érthető, de 

érintett tartalmi szempont. 
 
Formai jegyek és hangnem 
 
A teljesítés minőségét mutató jelek: 
• betű = az adott formai jegy teljesítése helyes 
• hiányjel + betű = hiányzik vagy nem elfogadható az adott formai jegy 
• aláhúzott betű = elfogadható, bár hibás az adott formai jegy 
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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 
 
A szövegben használt jelek? 
• aláhúzás hullámvonallal = lexikai hiba 
• aláhúzás hullámvonallal + i = ismétlődő hiba 
 
Nyelvtan, helyesírás 
 
A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 
• G = nyelvtani hiba 
• ÉG = értelemzavaró nyelvtani hiba 
• É = értelemzavaró hiba 
• H = helyesírási hiba 
 
A szövegben használt jelek: 
• aláhúzás = nyelvtani vagy helyesírási hiba 
• hiányjel = hiányzik egy szó 
• nyíl = szórendi hiba 
• aláhúzás + i = ismétlődő hiba 
 
Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 
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