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JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ  
AZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGÁHOZ 

 
 

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. 
 

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 
 
 
Exercício 1 A Ameaça global 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
A 
 

D J I H E G C F 

 
 
Exercício 2 O primeiro "8000" 
 

0 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
A 
 

F K G E J H C L B D 

 
 
Exercício 3 Cursos que dão emprego 
 

0 19 20 21 22 23 24 
G 
 

H A C F E B 

 
 
Exercício 4 Parta à descoberta do paraíso 
 
(0) Encontram um paraíso submerso 
25) Os centros de mergulho. 
26) É de 70 metros. 
27) As águas são límpidas.  
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28) São de origem vulcânica. 
29) É um dos melhor apetrachados. 
30) Têm temperaturas suaves. 
 
 

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 O Gato Malhado  
 
0) escrevi 
1) residia 
2) completou 
3) foi 
4) perdeu-se 
5) reencontrou 
6) tomou 
7) pensei 
8) desenhou 
9) desejavam 
10) tive 
11) escrevi 
 
 
Exercício 2  Mais fibras! 
 

0 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

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

 
 

Exercício 3  A Costa dos Murmúrios 

 
0 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

A F K C L B D J E H G 
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Exercício 4  Por onde começar? 

 

0 35 36 37 38 39 40 

A 
 

G F H E C D 

 
Itemek pontra történő átváltása 
 

Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pont 1 1 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 12 13 13 14 15

                                          
Item 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Pont 16 16 17 18 19 19 20 21 22 22 23 24 25 25 26 27 28 28 29 30

 
 
 

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 Férias de Deslumbre e Sossego 
 
(0) divide-se 
1) histórica 
2) incrível 
3) dormem 
4) milhares 
5) escuridão 
6) barulho 
7) ocidental 
8) parte 
9) verdadeiras 
10) experimentar 
11) costumes 
12) animação 
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Exercício 2 A Nova Planta Descoberta 
 
(0) Fauna e flora 
13) As plantas das descobertas. 
14) De chá./Todas as pessoas têm receita de chá./De chá é que todas (as pessoas) têm receitas 
(para fazer). 
15) Trouxeram do Oriente. 
16) Tentaram o seu cultivo, mas não resultou. 
17) Um imperador chinês. 
18) Queriam ensinar como cultivar o chá/cultivá-lo. 
 
 
Exercício 3 As Exigências dos Artistas -Rock in Rio-Lisboa 

 
0 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
F 
 

V F F V F F V V F V V F 

 
 

A hanganyag szövegei: 
 
Exercício 1 
 

Férias de Deslumbre e Sossego 
 

I. 
Gosta de viajar? Está cansado das férias de rotina, dos locais habituais onde há mais turistas 
que nativos? Vamos desta vez descobrir um canto diferente e exótico do mundo.Respire 
fundo, saia do edifício, prepare-se para desvendar a chamada Paris da Índia, onde rapidamente 
se verá mergulhado nos usos e costumes, entre a antiga e a nova geração.  

Nova Deli, a capital do país divide-se basicamente em duas partes: uma parte moderna e outra 
velha, zona muçulmana e histórica. Em Nova Deli, por incrível que pareça, rapidamente nos 
habituamos às vacas que dormem no relvado que separa as faixas de rodagem, onde durante a 
noite, milhares de indianos dormem, aproveitando o fresco da relva e da escuridão. Um 
espectáculo que por incrível que nos pareça, é o dia a dia destas pessoas. 

___________________________________________________________________________ 

 II. 

Já visitou os monumentos obrigatórios, os palácios, os templos e os museus, a mostra viva da 
alta cultura da Índia? Não pense que com isso pode chegar a ter conhecimento de tudo.  

Imperdível é uma visita ao Mercado. Outra verdadeira aventura, onde o barulho das 
conversas, incompreensíveis aos ouvidos dum ocidental, os empurrões e os puxões pelo braço 
fazem parte do exotismo do local.  

___________________________________________________________________________ 

 III. 

Os hotéis são verdadeiras ilhas no meio do mar, oferecendo, muitos deles, algum doantigo 
charme colonial. Não saia de Deli sem experimentar a "movida" da cidade.  Se espera noites 
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calmas, cheias de tradicionalismo e costumes antigos, vai ficar surpreendidíssimo com a  
animação de fazer corar muitas cidades europeias com uma nova geração, mescla do antigo e 
do moderno, mas muito animada. Aqui, a noite também só termina de madrugada. 

 
 
Exercício 2 
 

A Nova Planta Descoberta 
 
I. 
Dar a conhecer novos mundos ao mundo é uma das frases que normalmente sintetiza a  
epopeia dos Descobrimentos. Aspectos importantes da cultura, da ciência, da arte, da indústria 
e da economia; o tema das descobertas é tão vasto como vastos eram os oceanos. 
É evidente que o próprio mundo natural, sobretudo a fauna e flora, mas também as rochas e as 
pedras preciosas, iriam tomar parte nos Descobrimentos. E se os animais exóticos 
maravilharam os homens da ciência, as plantas das descobertas ocuparam um lugar 
importante. 

 

___________________________________________________________________________ 

II. 

Quanto ao chá, todas as pessoas têm uma receita para o fazer. Foram os portugueses que após 
os relatos do cronista lusitano Fernão Mendes Pinto, trouxeram do Oriente as primeiras folhas 
que se espalharam por diversos pontos do globo. Foi Portugal que o introduziu em Inglaterra. 
As tentativas que foram feitas em vários países para cultivá-lo resultaram negativas.  

___________________________________________________________________________
III. 

Um dia, um imperador chinês ofereceu ao rei de Portugal uma prenda valiosa: precisamente 
uma planta de chá, acompanhada por quatro chineses para lhes ensinarem o seu cultivo. A 
experiência resultou no Brasil, e mais tarde, nos Açores. 

A gesta dos descobrimentos é de tal forma multifacetada que será sempre difícil abranger a 
extraordinária importância desse sonho magnífico que viajava nas naus portuguesas.  
Com as plantas das descobertas, viajavam hábitos alimentares e novas técnicas agrícolas. Ao 
mesmo tempo que se enriqueciam os conhecimentos sobre a História Natural, progredia-se na 
ciência e alargavam-se os horizontes da medicina. 
 
Exercício 3 
 

As exigências dos Artistas 
Rock in Rio 

 
Entre música, debates, desportos radicais ou simples passeios, e com um cenário 
deslumbrante, o Rock in Rio Lisboa conta receber mais de meio milhão de pessoas. 
Embaixadores de um mundo melhor. 

- Quais são as exigências dos artistas? 
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Uma Estrela conhecida que se preze faz inúmeras exigências. Os desejos, por mais bizarros 
que sejam, têm de ser satisfeitos pela produção dos espectáculos, já que muitos deles fazem 
parte do contrato. Paul Mc Cartney faz-se acompanhar por seis cozinheiros e doceiros, não 
quer mobiliário em pele e quer muitas flores nos seus quartos. Os Metallica exigem toalhas de 
papel, sandes de atum, cerejas, e morangos. Álcool nem vê-lo, só água e Red Bull diet. 

_______________________________________________________________________ 
Britney Spears necessita de 264 toalhas, um enfermeiro, um massagista, seis paquetes  
para recados, e um jantar para 150 pessoas. Peter Gabriel agradece uma massagista, vinho 
tinto acima de 20 euros e porcelana para o chá. Hábito que o segue para qualquer sitio que vá. 
Estes são apenas alguns exemplos das exigências mais simples. Podem crer que há pedidos 
dos quais nem posso falar. 

- Onde ficam as Estrelas? 

O Hotel oficial do Rock in Rio, é o Hotel Dom Pedro Lisboa. É esse hotel que deverá acolher 
a maioria dos artistas que actua no festival. É um hotel luxuoso que reúne todas as condições 
necessárias para que seja mais fácil satisfazer as estrelas. Isto é para grandes estrelas, tudo 
cinco estrelas. 

_______________________________________________________________________ 

- O que não se pode levar para a cidade do Rock? 

Não é permitido trazer equipamentos de gravação ou filmagem, máquinas fotográficas armas 
de fogo, guarda chuvas e canivetes. Ou seja, qualquer equipamento que permita reproduzir 
ilegalmente o concerto ou objectos possivelmente perigosos que possam causar acidentes. 

- O que se sabe sobre a segurança – Haverá médicos? 

Boa pergunta. Antes de tudo, actualmente a questão da segurança é primordial. Todos nós 
sabemos as coisas que podem correr mal e não queremos que as cenas trágicas, como por 
exemplo as daquele triste concerto na Dinamarca, se repitam. 

Para o maior festival de música do mundo, organiza-se o maior plano de saúde de sempre para 
um evento desta natureza, com a assinatura da Cruz Vermelha. Inclui um mini-hospital, 
quatro postos médicos, mais de 120 profissionais, transportes, um contacto permanente com 
os hospitais de S. José e Santa Maria.  

 
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 

Dolgozatpont összesen  20 pont 
Vizsgapont összesen 10 pont 
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Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése” értékelési kategória alapján 0 pontos, akkor a 
többi szempont nem értékelhető, 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, felfele 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, valamint az 
ezekhez kapcsolódó gondolatok elrendezése; 
- megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e – bekezdésekben is elkülö- 
  nülő – 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 szándéknak. 

 
• 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; 
- 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 igényes a szöveg 
nyelvhasználata; 
- az előforduló nyelvtani, illetve helyesírási hibák mennyire akadályozzák az olvasót 
abban, hogy a szöveget első olvasásra teljesen megértse. 

 
Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a 
megértést. 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 
hibajellegétől függően vagy a „Szókincs, kifejezésmód” vagy a „Nyelvtan, helyesírás” 
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szempontnál. Amennyiben például a vizsgázó egy szót nem megfelelően használ, ezt a hibát 
csak a „Szókincs, kifejezésmód” 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 
érvényes. Az ilyen típusú hibákat tehát mindkét szempontnál értékelni kell. 

Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a szövegben 
jelölni kell előfordulásukat. 

 
III. Értékelési skála (1. feladat) 

 
1. A feladat teljesítése  
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökéle-
tesen megvalósította 
a kommunikációs 
célokat. 
Valamennyi irányí-
tó szempontot meg-
felelően kidolgozta. 
A szöveg a meg-
adott hosszúságú 
(10% eltérés 
lehetséges) és 
megfelel a levél-
írással kapcsolatos 
formai kívánalmak-
nak. 

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a 
kommunikációs célo-
kat. 
Az irányító szempon-
tok közül egyet vagy 
kettőt megfelelően 
dolgozott ki, a többit 
csak részben. A szö-
veg a megadott hosz-
szúságtól több mint 
10%-kal eltér, és 
kisebb pontatlansá-
gokkal megfelel a 
levélírással kapcso-
latos formai kívánal-
maknak.  

A vizsgázó részben 
valósította meg a 
kommunikációs cé-
lokat. 
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 
részben. 
 

A vizsgázó nem 
valósította meg a 
kommunikációs 
célokat. 
Az irányító szempon-
tok közül egyet sem 
dolgozott ki megfe-
lelően, csak egyet 
vagy kettőt részben, 
és van olyan is, ame-
lyet egyáltalán nem. 
A létrehozott szöveg 
jelentősen rövidebb a 
minimális szöveg-
mennyiségnél, és a 
vizsgázó nem tartotta 
be a levélforma elő-
írásait. 
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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 címzett-
hez való viszony-
nak. 

A szöveg felépítése, 
az irányító szempon-
tok elrendezése több-
nyire logikus. 
A vizsgázó törekszik 
a gondolati tagolásra, 
elkülöníti legalább a 
bevezetést vagy a be-
fejezést. 
A mondatok többnyi-
re szervesen kapcso-
lódnak egymáshoz. 
 A szöveg hangneme 
nagyjából megfelel a 
szövegfajtának, a 
közlési szándéknak 
és/vagy a címzetthez 
való viszonynak. 

A mondanivaló nem 
mindenütt logikus 
elrendezésű. 
A vizsgázó nem tö-
rekszik a gondolati 
tagolásra: hiányzik a 
bevezetés és a befe-
jezés. 
A mondatok több he-
lyen nem kapcsolód-
nak egymáshoz. 
A szöveg hangneme 
következetlenségeket 
mutat, de még meg-
felel a közlési szán-
déknak és/vagy a 
címzetthez való 
viszonynak. 

A szöveg tagolatlan 
és áttekinthetetlen, 
összefüggéstelen 
mondatokból áll. 
A szöveg annyira 
rövid, hogy szöveg-
ként nem értékelhető. 
A szöveg hangneme 
nem megfelelő, az 
olvasóban nem a le-
vélíró szándékának 
megfelelő hatást kelt. 

 
3. Szókincs, kifejezésmód 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A szöveget a témá-
nak és a közlési 
szándéknak meg-
felelő, változatos 
szókincs jellemzi. 

A szöveget nagyrészt 
a témának és a közlé-
si szándéknak meg-
felelő szókincs jel-
lemzi. A szókincs 
korlátai miatt elő-
fordul ismétlés. 
Néhol nem megfelelő 
a szóhasználat, ez 
azonban nem vagy 
csak kis mértékben 
nehezíti a megértést. 

A szöveget egyszerű 
szókincs jellemzi. 

Sok a szóismétlés. 

Többször nem meg-
felelő a szóhasználat, 
ami helyenként jelen-
tősen megnehezíti a 
mondanivaló megér-
tését. 

A szövegben felhasz-
nált szókincs szegé-
nyes.  
A nem megfelelő 
szóhasználat több he-
lyen akadályozza a 
szöveg megértését.  
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4. Nyelvtan, helyesírás 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A vizsgázó általá-
ban helyesen hasz-
nálja az egyszerű 
nyelvtani struktúrá-
kat. 

A szöveg csak ke-
vés nyelvtani és he-
lyesírási hibát tar-
talmaz, amelyek 
azonban a megértést 
nem befolyásolják. 

A vizsgázó több 
hibával használja az 
egyszerű nyelvtani 
struktúrákat.  

A szöveg több nyelv-
tani és helyesírási 
hibát tartalmaz, ame-
lyek általában nem 
akadályozzák meg, 
de néha megnehezí-
tik a megértést. 

A vizsgázó csak a 
legegyszerűbb nyelv-
tani struktúrákat 
használja. 

A szöveg sok nyelv-
tani és helyesírási 
hibát tartalmaz; ezek 
egy része a megértést 
nem befolyásolja, de 
nagyobb számban ta-
lálható a megértést 
jelentősen nehezítő 
nyelvi hiba is közöt-
tük. 

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

 
 
 
 
 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 

Dolgozatpont összesen  20 pont 
Vizsgapont összesen 20 pont 
 
 
Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” értékelési 
kategória alapján 0 pontos, akkor a többi szempont nem értékelhető, az összpontszám 0 pont. 
Fél pontok és jutalompontok nem adhatók. 
 
 

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 azokat; 
- megfelelően kifejtette és indokolta-e a véleményét. 

 
A részletesebb leírást lásd az első feladatnál. 
A szöveg a megadott hosszúságtól több mint 10%-kal eltér. 
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III. Értékelési skála (2. feladat) 
 

1. A feladat teljesítése  
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökélete-
sen megvalósította a 
kommunikációs cé-
lokat. 
Valamennyi irányí-
tó szempontot meg-
felelően kidolgozta.  
 A szöveg a meg-
adott hosszúságú 
(10% eltérés lehet-
séges). 

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a 
kommunikációs célo-
kat.  
Az irányító szempon-
tok közül egyet vagy 
kettőt megfelelően 
dolgozott ki, a többit 
csak részben. A szö-
veg a megadott 
hosszúságtól több 
mint 10%-kal eltér. 
 

A vizsgázó részben 
valósította meg a 
kommunikációs célo-
kat. Az irányító 
szempontok közül 
egyet megfelelően 
dolgozott ki, ezen kí-
vül még egyet rész-
ben, a többit egyálta-
lán nem, illetve vala-
mennyi irányító 
szempontot csak 
részben. 

A vizsgázó nem 
valósította meg a 
kommunikációs célo-
kat, vagy más témá-
ról írt. Az irányító 
szempontok közül 
egyet sem dolgozott 
ki megfelelően, csak 
néhányat részben, és 
van olyan is, amelyet 
egyáltalán nem. 
A létrehozott szöveg 
jelentősen rövidebb a 
minimális szöveg-
mennyiségnél. 

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 címzett-
hez való viszony-
nak. 

A szöveg felépítése, 
az irányító szempon-
tok elrendezése több-
nyire logikus. 
 A vizsgázó törekszik 
a gondolati tagolásra, 
– elkülöníti legalább 
a bevezetést vagy a 
befejezést.  
A mondatok általá-
ban szervesen kap-
csolódnak egymás-
hoz. 
A szöveg hangneme 
nagyjából megfelel a 
szövegfajtának, a 
közlési szándéknak 
és/vagy a címzetthez 
való viszonynak. 

A mondanivaló nem 
mindenütt logikus 
elrendezésű. 
A vizsgázó nem tö-
rekszik a gondolati 
tagolásra, hiányzik a 
bevezetés és a befe-
jezés.  
A mondatok több he-
lyen nem kapcsolód-
nak egymáshoz. 
A szöveg hangneme 
következetlenségeket 
mutat, de még meg-
felel a közlési szán-
déknak és/vagy a 
címzetthez való vi-
szonynak. 

A szöveg tagolatlan 
és áttekinthetetlen, 
összefüggéstelen 
mondatokból áll. 
A szöveg annyira 
rövid, hogy szöveg-
ként nem értékelhető. 
A szöveg hangneme 
nem megfelelő, az 
olvasóban nem a le-
vélíró szándékának 
megfelelő hatást kelt. 
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3. Szókincs, kifejezésmód 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A szöveget a témá-
nak és a közlési 
szándéknak meg-
felelő, változatos, 
viszonylag bő szó-
kincs jellemzi. 

A szöveget a témá-
nak és a közlési szán-
déknak megfelelő 
szókincs jellemzi. A 
szókincs korlátai 
miatt előfordul is-
métlés. Néhol nem 
megfelelő a szóhasz-
nálat, ez azonban 
nem vagy csak kis 
mértékben nehezíti a 
megértést. 

A szöveget egyszerű 
szókincs jellemzi. 

Sok a szóismétlés. 

Többször nem meg-
felelő a szóhasználat, 
ami helyenként 
jelentősen megnehe-
zíti a mondanivaló 
megértését. 

A szövegben fel-
használt szókincs 
szegényes. 
A nem megfelelő 
szóhasználat több he-
lyen akadályozza a 
szöveg megértését. 

 
4. Nyelvtan, helyesírás 
5 pont  4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A vizsgázó általá-
ban helyesen hasz-
nálja az egyszerű 
nyelvtani struktú-
rákat. 

A szöveg csak ke-
vés nyelvtani és he-
lyesírási hibát tar-
talmaz, amelyek 
azonban a megértést 
nem befolyásolják. 

A vizsgázó több hi-
bával használja az 
egyszerű nyelvtani 
struktúrákat.  

A szöveg több nyelv-
tani és helyesírási hi-
bát tartalmaz, ame-
lyek általában nem 
akadályozzák meg, 
de néha megnehezí-
tik a megértést. 

A vizsgázó csak a 
legegyszerűbb nyelv-
tani struktúrákat 
használja. 

A szöveg sok nyelv-
tani és helyesírási hi-
bát tartalmaz; ezek 
egy része a megértést 
nem befolyásolja, de 
nagyobb számban 
található a megértést 
jelentősen nehezítő 
nyelvi hiba is közöt-
tük. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alak-
tani, helyesírási) hi-
bák miatt több helyen 
nem érthető, így nem 
értékelhető. 

 
 
 

 
 
 

 
 


