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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 vizsgapontok kiszámításához használja az Értékelési útmutatóban található átszámítási 
táblázatokat! Az Iráskészség vizsgarészben nincs szükség átszámításra. 
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OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

Részletes útmutató 
 

1. 
1d) 
2b) 
3d) 
4c) 
5c) 
6c) 

 
2.  
 
  
   
 
 

 
 

 
3. 
 

0. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 
a f i j l b g m c d k h 

 
 

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

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 

 

  
 

 

0. 7. 8. 9. 10. 
d f i j b 

11. 12. 13. 14. 
g a h e 
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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. 
 
1.  
(0)  a) pôjdete   (5) b) dojdete 
(1) b) vystúpite   (6) c) cez   
(2) a) zídete   (7) b) nezašli  
(3) d) obísť   (8) a) vyjdete  
(4) a) prejsť     (9) d) preplávať 
 
     
2.  

Vo Vrbovom si spomeniete na Pisu 
Vo Vrbovom boli (0) .......vŕby............ asi iba v minulosti. Dnes ich už veľmi nevidno. 
Netreba však želieť za vŕbovým (10) prútím. Mestečko, ktoré sa rozprestiera pri úpätí (11) 
Malých Karpát na Trnavskej pahorkatine, desať (12) kilometrov západne od Piešťan, má  iné 
tromfy. Je (13) rodiskom Mórica Beňovského, po ktorom v (14) ňom zostala šľachtická kúria, 
dnes múzeum bez štandardných (15) otváracích hodín. Len pár metrov od kúrie (16) 
Beňovského stojí šikmá veža, ktorá bo dlho celkom obyčajnou (17) zvonicou  a až po takmer 
sto (18) rokoch sa z neznámych dôvodov naklonila. Podľa (19) posledných meraní  má 
odklon až 99 cm. 
 
 
3. 
 
Populárna letná zábava - bedminton 
(0) ... Pri .... definovaní bedmintonu, tak trochu dvojníka tenisu, sa dostávame do ťažkej 
situácie.  Táto loptová hra sa hrá (20) s košíčkami. Princíp hry spočíva v odrážaní košíčka 
raketou tak, aby na území súpera padol (21) na zem. Na ihrisku rozdelenom sieťou môžu (22) 
proti sebe hrať dvaja hráči alebo dve dvojice. Pre svoju nenáročnosť má bedminton veľký 
význam (23) pre zdravie človeka. Priťahuje (24) v čase dovoleniek a víkendov k aktivite aj 
tých ľudí, ktorí inokedy radšej sedia (25) pred. televízorom. Vtedy sa zvyčajne odohrávajú 
urputné rodinné súboje, pri ktorých súperia všetci , (26) od prvákov až po dedkov. Ani veľký 
vekový rozdiel nie je takou prekážkou ako (27) v iných športoch. 
 
4. 

(28) dreva 
(29) nim 
(30) malým 
(31) s 
(32) √ 
(33) tejto 
(34) √ 
(35) kociek 
(36) √ 
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(37) Obrovskú 
(38) √ 
(39) smeroch 
(40) Umožňuje 

 
Átszámítási táblázat 
 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez az összeg lesz a 
dolgozatpont (legfeljebb 39 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy 
az elért dolgozatpontok mennyi vizsgapontot jelentenek meg. 
 

Dolgozatpont Vizsgapont Dolgozatpont Vizsgapont 
40 30 20 15 
39 29 19 14 
38 29 18 14 
37 28 17 13 
36 27 16 12 
35 26 15 11 
34 26 14 11 
33 25 13 10 
32 24 12 9 
31 23 11 8 
30 23 10 8 
29 22 9 7 
28 21 8 6 
27 20 7 5 
26 20 6 5 
25 19 5 4 
24 18 4 3 
23 17 3 2 
22 17 2 2 
21 16 

 

1 1 
 
 
 

HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 
Részletes útmutató 
 
1. 

Správa (0) E 

Správa (1) D 

Správa (2) H 

Správa (3) F 

Správa (4) A 

Správa (5) B 
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2.  
Minden tartalmilag helyes válasz, illetve szinonima elfogadható. Nyelvi vagy helyesírási 
hibákat nem kell figyelembe venni, amennyiben a válasz érthető. 
 
Boom dovoleniek spojených s aktívnym využitím voľného času je vo svete obrovský. 

Cestovné kancelárie začínajú ponúkať tento moderný štýl dovolenky (0) .... v mnohých 

variantoch .... Cykloturistika znamená priamy kontakt (6) s navštívenou krajinou, oproti 

chôdzi sa však takto vzdialenosti prekonávajú oveľa rýchlejšie. Cyklistov sprevádza autobus s 

moderným prívesom na bicykle a vždy sú  k dispozícii aj (7) služby sprievodcu a 

profesionálneho mechanika. Pri (8) aktívnom štýle dovolenky urobíte niečo pre svoje telo, 

navštívite (9) významné pamiatky, vykúpete sa na prekrásnych (10) nepreplnených plážach, 

pri putovaní vám neunikne ani život v dedinkách a miestach, kde (11) sa obvykle nezastavuje 

a na mape ich koľkokrát ani nenájdete. Ak sa na cestu spýtate (12) domorodcov napríklad v 

Portugalsku, dostanete (13) ako pozornosť broskyne, v Provence vás pohostia (14) 

vynikajúcim vínom, v južnom Švajčiarsku potom ochutnáte z miestnych sadov hrušky a (15) 

nádherné jablká. Dovolenka na bicykli umožní atraktívne využitie voľného času celým 

rodinám, skupinkám priateľov i jednotlivcom, ktorí hľadajú (16) spoločnosť aktívnych ľudí. 

Vyskúšajte, nebudete ľutovať. 

 
3. 
 

Splnený sen Áno Nie 
 

(0) Švajčiarsky bežec za päť rokov prebehol päť svetadielov 
a 35 krajín. 

X  

(17) 250 000 dolárov, ktoré po ceste vyzbieral, venoval deťom 
ulice z Kolumbie. 

 X 

(18) Serge bol šesťnásobným šampiónom Švajčiarska 
v maratónskom behu. 

 X 

(19) Nicole riadila motokáru. X  
(20) Nicole si v Afrike zlomila ruka a musela ísť do nemocnice.  X 
(21) Takmer každý deň bežal Serge približne maratónsku 
vzdialenosť. 

X  

(22) Veľa ľudí im pomohlo tak, že ich ubytovali, pohostili 
alebo im darovali peniaze. 

X  

(23) V tlači sa objavila správa o jeho cyklistickom okruhu 
okolo Talianska. 

 X 

(24) Na šesťtisícovku v Argentíne vystúpil Serge iba za 14 
hodín. 

 X 

(25) Do cieľa Serge dobehol pred svojimi päťdesiatymi 
narodeniami. 

X  
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Szövegek 
Krátke správy 
0.  
V nedeľu večer odletel do Mexika spolu s ďalšími slovenskými účastníkmi svetovej súťaže 
v matematike aj Ondrej Budáč z Lučenca, aby tam obhájil striebornú pozíciu z minulého roka. 
Na súťaži sa zúčastnia šesťčlenné kolektívy z viac ako 80 krajín sveta. Najväčšími rivalmi 
budú opäť Číňania, Američania a Rusi.  
 
1.  
Znížením cien vstupného do kín sa distribútori filmov rozhodli reagovať na nízku návštevnosť 
filmových predstavení. Za posledné štyri mesiace ich návštevnosť alarmujúco poklesla až o 
štyridsať percent. Za hlavnú príčinu tohto javu sa označuje prudký rozmach elektronických 
technológií. Akcia bude trvať v mesiacoch júl a august a zľava z obvyklej najvyššej ceny 
vstupného bude 25 - 30 percent  
 
2.  
Slovenský Červený kríž, Územný spolok v Lučenci, oznamuje darcom krvi, že v termíne od 
11. do 22. júla sa uskutoční  XII. ročník humánnej akcie „Človek človeku“. Každý darca krvi, 
ktorý sa v termíne dostaví na hematologické oddelenie nemocnice v Lučenci, bude zaradený 
do verejného losovania o desať hodnotných cien. Vzhľadom na nedostatok krvi budú vítaní 
darcovia všetkých krvných skupín. 
3. 
Lenka Kmotorková si už nebude od budúcej sezóny obliekať dres Športového klubu stolného 
tenisu Topvar Topoľčany. Osemnásťročná hráčka prijala ponuku jedného zo špičkových 
európskych klubov. V Rakúsku sa tak bude mať možnosť pripravovať po boku dvoch 
čínskych a ďalších skvelých hráčok. Keďže tento klub vedie čínsky tréner, bude mať možnosť 
absolvovať niekoľko sústredení aj na území tejto svetovej veľmoci.  
 
4.  
Pravdepodobne podcenenie svojho zdravotného stavu sa v utorok stalo osudným 55-ročnému 
poľskému turistovi. Jeho bezvládne telo objavila v blízkosti Vareškovho lesa neznáma 
turistka. Tá ihneď zalarmovala  záchranárov, oživiť sa im ho však nepodarilo. Do tatranských 
štatistík sa zapísal ako siedma tohtoročná obeť Vysokých Tatier. Pravdepodobnou príčinou 
jeho smrti bola náhla srdcová príhoda.  
 
5.  
Malé štvornohé kuriatko, ktoré sa vyliahlo pred takmer dvomi mesiacmi na dvore Márie 
Lubuškej, malo smutný osud. Nedávno ho totiž priamo z dvora „uchmatol“ lietajúci dravec, 
zrejme jastrab... Ako sme vás už o tom informovali, kuriatko sa vyliahlo s dvomi nohami 
navyše,  žilo a malo v poriadku aj vnútorné orgány. Mária Lubušká nevidela na vlastné oči 
jastraba, ktorý im túto raritu uchmatol zo záhrady, počula iba piskot unášaného kuriatka. 
 
 
2) 
Svetový trend dovolenky – cykloturistika 

Je to trápne, keď neudržíte tempo s fyzicky vyspelejšími priateľmi, nestíhate šliapať v pote 
tváre do pedálov a pľúca sú na roztrhnutie? Alebo je to naopak pohoda, kúpanie, dobré pivo a 
víno a hlavne množstvo zážitkov z malých dediniek a opustených pláží? Boom cyklistiky a 
dovoleniek spojených s aktívnym využitím voľného času je vo svete obrovský a 
nezadržateľne zasiahol aj Slovensko. 
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Cestovné kancelárie začínajú ponúkať tento moderný štýl dovolenky v mnohých variantoch. 
Umožňujú tak účasť deťom, úspešným manažérom i sviežim dôchodcom, skrátka každému, 
kto chce prežiť zaujímavú dovolenku. Cyklistov sprevádza obyčajne autobus s moderným 
prívesom na bicykle. Vždy sú  k dispozícii aj služby sprievodcu a profesionálneho mechanika, 
ktorý sa postará o vaše bicykle. 
Cykloturistika ponúka priamy kontakt s navštívenou krajinou, oproti chôdzi sa však takto 
vzdialenosti prekonávajú oveľa rýchlejšie. Pri aktívnom štýle dovolenky urobíte niečo pre 
svoje telo, navštívite významné pamiatky, vykúpete sa na prekrásnych nepreplnených 
plážach, pri putovaní vám neunikne ani život v dedinkách a miestach, kde sa obvykle 
nezastavuje a na mapách ich koľkokrát ani nenájdete. Ak sa na cestu spýtate domorodcov 
napríklad v Portugalsku, dostanete ako pozornosť broskyne, v Provence vás pohostia 
vynikajúcim vínom, v južnom Švajčiarsku potom ochutnáte hrušky a nádherné jablká z 
miestnych sadov. 
Dovolenka na bicykli je moderný trend, ktorý umožní atraktívne využitie voľného času celým 
rodinám, skupinkám priateľov i jednotlivcom, ktorí hľadajú spoločnosť aktívnych ľudí. 
Vyskúšajte, nebudete ľutovať. Veď nie nadarmo zmenilo v posledných rokoch známe arabské 
porekadlo svoje posolstvo: Najkrajší pohľad na svet je z chrbta koňa a zo sedla bicykla. 
 
 
3) 
Splnený sen 
 
„Naším snom je sponzorovať jedno dieťa za každý ubehnutý kilometer,“ vyhlásil Serge 
Roethelli, ktorý za päť rokov prebehol päť kontinentov, aby zbieral peniaze pre choré deti.  
Tieto slová odzneli na Novom Zélande, keď mal Serge za sebou už štvorročnú púť. Spolu s 
manželkou už spoznal Afriku, Áziu a Austráliu. Čakala ho ešte Amerika, južná časť Európy, 
Paríž a rodné Švajčiarsko, kde chcel púť ukončiť pred dátumom svojich päťdesiatych 
narodenín. Podarilo sa mu to. Serge a Nicole Roethelliovci sa nedávno vrátili domov. Takúto 
púť absolvovali ako prví na svete a majú za sebou úctyhodnú bilanciu: 40 912 kilometrov a 
250 000 dolárov, ktoré poputujú na záchranu afrických detí ohrozených slepotou. 
 "Nemôžete to robiť pre zábavu. Musíte mať vyšší cieľ!“ povedal Serge o svojom projekte.  
"Raz som si povedal, že musím urobiť niečo pre tých, ktorí sú v núdzi. Nemal som veľa 
peňazí ani bohatú firmu, a tak som sa vydal na púť,“ vysvetľuje Serge Roethelli, šesťnásobný 
šampión Švajčiarska v boxe, účastník olympijských hier v Montreale v roku 1976, 
vysokohorský sprievodca a milovník plavby na kanoe. No predovšetkým muž zvyknutý na 
beh na dlhé trate. Už v rokoch 1995 až 1997 sa preslávil behom naprieč Amerikou. Vyzbieral 
vtedy 200 000 švajčiarskych frankov, ktoré dal na charitatívne projekty pre deti ulice z 
Kolumbie. Svoju húževnatosť dokázal i výstupom na najvyšší vrch Severnej Ameriky iba za 
14 hodín, prebehnutím Talianska po celej jeho dĺžke či cyklistickým okruhom Srí Lanky.  
"Viem, že nezmeníme svet, ale pokúšame sa našou činnosťou robiť dobro,“ povedal Serge na 
konci púte, na ktorej ho manželka sprevádzala na motokáre.  
Začali na africkom kontinente, kde pochopili, že akcia má zmysel. Všade sa stretávali s 
osudmi beznádejne chorých detí, no v Afrike aj ich postihlo prvé nešťastie. Oboch  poštípali 
komáre a dostali maláriu. Nicole musela ísť aj do nemocnice. 
 Druhýkrát bol ich projekt ohrozený, keď Sergea v Indii zrazilo auto. Mal pomliaždenú nohu a 
zlomenú ruku, ale nevzdal sa. Presne si napl8noval program: bežať šesť dní v týždni 
vzdialenosti pripomínajúce maratón. S pribúdajúcimi kilometrami si bežcov okolo sveta 
začali všímať médiá, ale pozornosti sa im dostávalo aj od obyčajných ľudí. Mnohí im 
vyjadrili priazeň tak, že im darovali ovocie a jedlo, ďalší poskytli prístrešok či opravili 
pokazenú motokáru alebo finančne prispeli na zbierku pre choré deti.  
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Na cestách okolo sveta videli egyptské pyramídy, legendárne mauzóleum Tádž Mahál v Indii, 
budovu Opery v Sydney, vystúpili na šesťtisícovku v Argentíne, zamávali Soche slobody v 
New Yorku a po behu cez 35 krajín sveta ich slávnostne privítali pod eifellovkou v Paríži.  
 
 
 

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

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 
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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. 

 
 
 

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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Az értékelési szempontok részletes kifejtése 
 

Tartalom 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 
• hány irányító szempontra tért ki, és megfelelően tárgyalta-e azokat,  
• hogyan valósította meg a kommunikációs célt/célokat. 

 
Egy adott irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető megfelelőnek, ha a vizsgázó 

kitér a megadott szempontra, mondatai minden lényeges információt tartalmaznak, illetve 
minden lényeges információra rákérdeznek és ismétlésektől mentesek. Amennyiben egy 
irányító szemponthoz több alpont tartozik, a szempont kifejtése akkor tekinthető 
megfelelőnek, ha a vizsgázó az összes alpontot tárgyalja. Ha a vizsgázó egy irányító 
szempontra kitér, de mondatai nem tartalmaznak minden lényeges információt, illetve nem 
kérdeznek rá minden lényeges információra, az adott irányító szempont tárgyalása csak 
részben megfelelő. Az adott irányító szempont tárgyalása abban az esetben is csak részben 
megfelelő, ha a vizsgázó anyanyelvi olvasó számára értelmezhetetlen információt ad meg (pl. 
az életkor helyett a vizsgázó azt adja meg, hogy negyedikes). 

Érdeklődő típusú levél esetén előfordul, hogy a vizsgázónak bizonyos információkra kell 
rákérdeznie. Ebben az esetben megfelelő lehet az adott szempont kifejtése akkor is, ha a 
vizsgázó csak egy mondatban fogalmazza meg a kérdést. 

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 adott irányító szem-
pont kifejtése nem megfelelő. Ezt a hibát figyelembe kell venni a nyelvi teljesítmény értékelé-
sekor is, azaz a hiba jellegétől függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás 
szempontoknál. 

Új, azaz nem megadott szempontok értékelésére nincs lehetőség.  
 

 
Formai jegyek és hangnem 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg  
• megfelel-e a levéllel mint szövegfajtával szemben állított formai követelményeknek, 

azaz helyesen tartalmazza-e a dátumot, a megszólítást, az elköszönést és aláírást,  
• hangneme megfelel-e a címzetthez való viszonynak és a közlési szándéknak.  

 
E szempont értékelésénél csak a nyelvtani és helyesírási hibát sem tartalmazó variációk 

számítanak helyesnek. Amennyiben a megszólítás és az elköszönés külön-külön helyes 
ugyan, de nem illenek egymáshoz, akkor a formai jegyek nem megfelelőek (0 pont). 
 
 

Szövegalkotás 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
• logikus-e a szöveg gondolatmenete, azaz az irányító szempontok valamint az ezekhez 

kapcsolódó gondolatok elrendezése, 
• megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés, tárgyalás és befejezés, 
• hogyan használja a vizsgázó a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit, 
• megfelelő-e a formai tagolás. 
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A szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemei 
A szöveget a mondatok halmazától a kohézió különbözteti meg, amit a szöveget alkotó elemek jelentésé-

nek 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 „prísť“ ige helyett a 
„odísť“ igét), ezt a hibát csak a Szókincs, kifejezésmód szempontnál lehet értékelni. Ha a 
vizsgázó egy elöljárószót helytelen vonzattal használ (pl. „s+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). 
 
Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a 

megértést. A további részletes útmutatást lásd a Szókincs, kifejezésmód szempontnál. 
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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 dolgozatá-
ban. Egy irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető megfelelően részletesnek, ha a vizsgá-
zó 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. 

 
 
 

 
 
 


