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Bolgár nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

Olvasott szöveg értése 
 
 

Ha többféle válasz is elfogadható, a javítási kulcs tartalmazza a szövegből adódó 
lehetséges válaszokat, illetve azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a jó válasznak 
tartalmaznia kell. 

A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a 
helyesírási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét 
akadályozzák. 

Amennyiben több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem fogadható el, ha 
tartalmazza a helyes megoldást. 

Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes kérdés-
hez tartozó egy-egy szürke négyzetbe, kérjük, írja be a következő kódokat: 

 
• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 
• Amennyiben nincs válasz, a négyzetet hagyja üresen! 

 
Például: 
 

1. 2. 3. 4. 

1 0 1  
 
A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem fogadható 

el, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetben) két külön 
rubrika található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a másikba, 
kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot. 

 
Például: 
 

Max. 
5 

Elért 
3 

 
A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az egyes 
feladatok eredményeit) és az elért összpontszámot. 
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Bolgár nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

Задача 1: Вярно или невярно е според информацията от текста. 
 
 

 Вярно Невярно 

0.  Х 

1.  Х 

2. Х  

3. Х  

4.  Х 

5. Х  

6.  Х 

7. Х  

8.  Х 

9.  Х 

10. Х  

 
 
Задача 2: Срещу всяко изречение в таблицата изпишете цифрите от 1 до 10, като 
спазвате последователността (поредността) на информацията в текста. 
 

0. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

0 8 9 3 7 4 2 6 5 10 1 
 

 
Задача 3: Като се ръководите от смисъла, на мястото на многоточията в текста 
изпишете точната дума, която ще откриете в таблицата. 
 

0. казват 
21. разпространен
22. официални 
23. членоразделна
24. наименование 
25. острови 
26. умират 
27. осигуряват 
28. конференции 
29. актьори 
30. статии 
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Bolgár nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

Nyelvhelyesség 
 

A javítási útmutató tartalmazza az összes elfogadható választ.  
Amennyiben a válasz helyesírási hibát tartalmaz, nem fogadható el. Amennyiben több 

választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha tartalmazza a helyes megoldást. 
A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása az útmutató alapján 

történik. 
Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes 

kérdéshez tartozó egy-egy szürke négyzetbe, kérjük, írja be a következő kódokat: 
• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 
• Amennyiben nincs válasz, a négyzetet hagyja üresen! 

 
Például: 
 

1. 2. 3. 4. 

1 0 1  
 
A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem fogadható 

el, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetben) két külön 
rubrika található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a másikba, 
kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot. 

 
Például: 
 

Мax. 
5 

Elért 
3 

 
 

A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az 
egyes feladatok eredményeit) és az elért összpontszámot, illetve a mellékelt táblázat 
segítségével megállapított vizsgapontokat.  
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Задача 1: Разкрийте скобите, като изберете нужния предлог. 
 
 

0. на 
1. пред 
2. в 
3. след 
4. към 
5. с 
6. от 
7. срещу
8. за 
9. сред 
10. без 

 
 
Задача 2: Изберете и променете нужния глагол за всяко изречение така, че да 
представите текста в минало време. 
 
 

0. тичаше 
11. бяха 
12. тежаха 
13. премина 
14. се събираха 
15. се спъваше 
16. вдигаха 
17. паднаха 
18. навлезе 
19. задуха 
20. заскачаха 

 
 
 
Задача 3: Като се ръководите от книжовноезиковите норми, изберете точната дума от 
скобите. 
 

0. нашата 
21. гръд 
22. тревопасни 
23. своите 
24. растителност 
25. събратя 
26. понадебелели 
27. изкопават 
28. пръстта 
29. по-необходими 
30. събират 
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Bolgár nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

Задача 4: Изберете верния отговор. 
 

0. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 
г в а б а в б а а г в 

 
Átszámítási táblázat 

 
 

 

Item Pont 
1 1 
2 1 
3 2 
4 3 
5 4 
6 4 
7 5 
8 6 
9 7 
10 7 
11 8 
12 9 
13 10 
14 10 
15 11 
16 12 
17 13 
18 13 
19 14 
20 15 
21 16 
22 16 
23 17 
24 18 
25 19 
26 19 
27 20 
28 21 
29 22 
30 22 
31 23 
32 24 
33 25 
34 25 
35 26 
36 27 
37 28 
38 28 
39 29 
40 30 
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Bolgár nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

Hallott szöveg értése 
 

Ha többféle válasz is elfogadható, a javítási útmutató tartalmazza a szövegből adódó 
lehetséges válaszokat, illetve azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a jó válasznak 
tartalmaznia kell. A zárójelben szereplő szavak, kifejezések nem feltételei a válasz 
elfogadhatóságának. 

A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a 
helyesírási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét 
akadályozzák. 

Amennyiben több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem fogadható el, ha 
tartalmazza a helyes megoldást. 

Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes 
kérdéshez tartozó egy-egy szürke négyzetbe, kérjük, írja be a következő kódokat: 

• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 
• Amennyiben nincs válasz, a négyzetet hagyja üresen! 

 
Például: 
 

1. 2. 3. 4. 

1 0 1  

 
 
A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem fogadható 

el, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetben) két külön 
rubrika található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a másikba, 
kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot. 

 
Például: 

 
Max. 

5 
Elért 

3 
 
 
A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az 

egyes feladatok eredményeit) és az elért összpontszámot.  
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Bolgár nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

Задача 1: Вярно или невярно е според текст №1. 
 

 Вярно Невярно

0.  Х 

1. Х  

2.  Х 

3. Х  

4.  Х 

5.  Х 

6.  Х 

7. Х  

8. Х  

9.  Х 

10. Х  

 
Текст №1 

Китай е най-голямата и най-гъсто населената страна в Азия. Писмената история на 
Китай води началото си отпреди повече от 3000 години. Обществото в древен Китай 
било разделено на благородници и простолюдие. Императорите имали абсолютна власт 
върху своите поданици. Селяните и гражданите плащали данъци в зърно и други 
продукти. Данъци не плащали само войската и управниците. 

В продължение на повече от 2 хилядолетия идеите на Конфуций, философ, живял 
през 6. век преди новата ера, господствали в Китай. Конфуций учел, че поданиците 
трябва да се подчиняват на владетелите си, а синовете – на своите бащи. 

Най-прочутите предци на китайската нация били ловуващи номади. Те живеели 
преди повече от 500 000 години. В науката те са известни с името Пекински човек. 
Пекинският човек се хранел с месо и риба, използвал сечива от камък и от кост. 
Пекинският човек бил последван от първите земеделци, които се научили да отглеждат 
просо и ориз. 

Историята на древен Китай започва с устни предания за най-старите владетели. 
Техният героичен и добродетелен живот служел като образец за подражание на 
следващите управници. Сравнително до неотдавна хората, управлявали Китай, се 
интересували повече буквално да следват примера на древните мъдреци, отколкото от 
света, който е извън централната империя. 

От най-старите данни за китайската цивилизация личи, че благородниците са 
живели много разточително в периода около 1500 година преди новата ера. Разкопките 
показват, че след смъртта им големците били погребвани със своите вещи и слуги. 
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Bolgár nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

Задача 2: На мястото на многоточието напишете точната дума според текст №2. 
 

0. са измислили 
11. топка 
12. древните 
13. средновековието 
14. кралица 
15. нараняванията 
16. се сдружили 
17. се разпостранила
18. най-популярната 
19. наравно 
20. спомена 

 
Текст №2 

Англичаните често казват, че са измислили футбола. Но много древни народи 
преди тях знаели игра, при която една топка се ритала с крак. Така играели и древните 
гърци, римляните и келтите. В Англия през средновековието подобни игри били много 
популярни сред народа. Възрастни мъже, младежи и деца често играели по улиците на 
градовете. Един автор от времето на кралица Елизабет пише: “Играчите без много 
колебание се ритат по краката.” По време на играта нараняванията били много чести, 
но век след век играта с топката си оставала обичана от народа. През 1863 година 
много футболни клубове в Англия се сдружили в голямо обединение и скоро били 
определени твърди правила. Играта се разпространила по цялата планета и била приета 
в програмата на олимпийските игри. 

Днес футболът е най-популярната игра в света. Тя стана играта на нашето столетие 
и има милиони привърженици. През четири години се провеждат световни първенства. 
Телевизионните компании ежедневно излъчват футболни срещи. Запознават ни със 
зрелищни моменти от този труден спорт. Заливат ни и с много реклама... 

За съжаление футболният отбор на България, както и този на Унгария, днес не е 
сред водещите футболни сили. България и Унгария завършиха наравно срещата си в 
Будапеща. След този резултат и двата отбора до голяма степен загубиха своя шанс за 
класиране за световното първенство по футбол, което ще се проведе в Германия през 
2006 година. Унгарците си спомнят с носталгия за своя велик футболен отбор от 50-те 
години, който с лекота побеждаваше противниците си. Българите пък все още живеят 
със спомена от 1994 година, когато в САЩ достигнаха своя футболен връх. Остава ни 
обаче утехата, че ще наблюдаваме и други срещи, че в следващите години ще се появат 
по-талантливи играчи, които ще ни зарадват отново. 
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Bolgár nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

Задача 3: Дайте кратък отговор според текст №3. 
 

0. Стискат си ръцете. 

21. Че ръцете не държат оръжие. 

22. Европейците и американците. 

23. Отпусната ръка. 

24. Леко докосват ръката на приятеля. 

25. В Лаос. 

26. Французите. 

27. В древен Китай. 

28. В кралските дворове. 

29. Специален секретар. 

30. На картонче. 

 
Текст №3 

Широко разпространен е обичаят при поздравяване хората да си стискат ръцете и 
да ги разтърсват. В стари времена здрависването имало смисъл: така се показвало, че 
ръцете не държат оръжие. Днес вече никой не се замисля какво значение е имало 
някога здрависването. Човек го прави, защото е вежливо или приятелско. 

Европейците и американците здраво си стискат ръцете. Хората в Сомалия обаче 
няма да приемат това за любезно; те само подават една отпусната ръка. Индианците от 
племето навахо леко докосват ръката на приятеля. 

Другояче се държат хората в Лаос; за любезно се смята само ако ръката на приятеля 
бъде много здраво разтърсена. Французите често се здрависват – когато идват, когато 
си отиват и преди всяко хранене. Англичаните по-рядко прибягват до този обичай. В 
древен Китай човек поздравявал, като се ръкувал със собствената си ръка. В Япония 
предпочитат да се покланят. Господата целуват ръка на дамите, а поданиците в някои 
кралства целуват краката на краля. 

Правилата за добро поведение ни придружават цял живот. Често едно отделно 
правило няма кой знае какво значение, но събрани заедно, те целят да направят 
съвместния живот на хората по-лек. Всеки знае как трябва да се държи и какво 
поведение може да очаква от другите. 

Правилата за поведение помагат и на държавите да живеят по-добре помежду си. 
По-рано в кралските дворове е имало церемониал-майстор. Днес в модерните 
правителства има специален секретар, който се грижи за аранжирането на масата. 
Името на всеки гост в конферентната зала или на масата за хранене е написано на 
картонче, поставено точно срещу мястото за сядане. 
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Íráskészség 
 

1. feladat 
Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 

Értékelési szempontok Pontszám 

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 4 pont 

Érthetőség; nyelvi megformálás 5 pont 

Íráskép 1 pont 

Összesen 10 pont 
 

Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága” szempont alapján 0 pontos, 
akkor az összpontszám is 0 pont. 

 

Az értékelési szempontok kifejtése 

 

• A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága  
 

        Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó megvalósította-e a kommunikációs 
szándékot, azaz megfelelően dolgozta-e ki a témát; megfelelő hosszúságú szöveget hozott-e létre. 
Nem kell pontot levonni azért, ha a szöveg hosszabb 100-150 szónál.  
 

• Érthetőség; nyelvi megformálás  
        Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg érthető-e az 
olvasó számára, az esetlegesen előforduló nyelvi (mondattani, alaktani, helyesírási) hibák a 
megértést nem akadályozzák-e.   
 

• Íráskép  
        Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy milyen a szöveg írásképe, mennyire olvasható; a 
törlések és javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekinthetőségét. 
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Bolgár nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

Értékelési skála 
 

1. A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 
A vizsgázó 
tökéletesen 
megvalósította a 
kommunikációs 
célt; megfelelően 
dolgozta ki a feladat 
minden részletét, és 
elérte a minimális 
szövegmennyiséget  
(100 szó). 

A vizsgázó nagyrészt 
megvalósította a kom-
munikációs célt;  
egy-két részlettől 
eltekintve általában 
megfelelően dolgozta 
ki a feladatot, és 
legalább 100 szó 
hosszúságú szöveget 
hozott létre.  

A vizsgázó részben 
valósította meg a 
kommunikációs célt; 
félreértette, illetve nem 
megfelelően dolgozta 
ki a feladat bizonyos 
részeit, a létrehozott 
szöveg 100 szónál rö-
videbb. 

A vizsgázó nem valósí-
totta meg a kommuni-
kációs célt; félreértette, 
illetve nem 
megfelelően dolgozta 
ki a feladatot, a szöveg 
50 szónál rövidebb. 

 
2. Érthetőség; nyelvi megformálás 

5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A szöveg, egy-két 
kisebb pontatlanság 
ellenére, az olvasó 
számára tökéletesen 
érthető és követhe-
tő. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibák el-
lenére az olvasó 
számára nagyjából 
érthető és követhető. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibák kö-
vetkeztében nehezen 
érthető és követhető, 
illetve félreérthető. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibák 
miatt nem érthető és 
nem követhető. 

 
3. Íráskép 

1 pont 0 pont 
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és 
javítások. 

Olvashatatlan kézírás. 

 
 

 
 
2. feladat (az 1 és 2 variáció közül választott feladat) 

 
Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 

  

Értékelési szempontok Pontszám 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok 
követése 

 5 pont 

Hangnem, az olvasóban keltett benyomás  2 pont 

Szövegalkotás  4 pont 

Szókincs, kifejezésmód  4 pont 

Nyelvhelyesség, helyesírás  4 pont 

Íráskép  1 pont 

Összesen 20 pont 

         
Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” szempont 

alapján 0 pont, akkor az összpontszám is 0 pont.  
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Az értékelési szempontok kifejtése 
  

• A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése  
        Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó hogyan valósította meg a 
kommunikációs célt; hány irányító szempontra tért ki, és milyen mélységben tárgyalta azokat. 
Nem kell levonni pontot, ha a szöveg hosszabb 200-250 szónál.  
 

• Hangnem, az olvasóban keltett benyomás  
        Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg hangneme és 
stílusa megfelel-e a közlési szándéknak, valamint az írásmű szerzője és olvasója közötti viszony-
nak; az olvasóban a szerző szándékának megfelelő benyomást kelti-e.  
 

• Szövegalkotás  
        Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy logikus-e az irányító szempontok elrendezése és 
a szöveg gondolatmenete, megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés és befejezés; a 
vizsgázó hogyan alkalmazza a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit (előre- és visszautalás 
eszközei, névmások, kötőszók stb.).  
 

• Szókincs, kifejezésmód  
        Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által használt szókincs megfelel-e a 
témának, a szituációnak és a közlési szándéknak;  a szóhasználat a emelt szintnek megfelelő válto-
zatosságot mutat-e.  
 

• Nyelvhelyesség, helyesírás  
        Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg megfelel-e a 
mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak; az esetlegesen előforduló nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) hibák mennyiben akadályozzák az olvasót abban, hogy a szöveget teljes 
egészében megértse.  
 

• Íráskép  
        Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy milyen a szöveg írásképe, mennyire olvasható; a 
törlések és javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekinthetőségét. 
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Értékelési skála 
 

1. A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökéletesen 
megvalósította a 
kommunikációs célokat.  
Az irányító 
szempontokat 
megfelelően kidolgozta. 
A szöveg megadott 
hosszúságú (15% eltérés 
lehetséges).  

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a kommu-
nikációs célokat. 
Az irányító szempontok 
közül egyet vagy kettőt 
megfelelően dolgozott ki, 
a többit csak részben, il-
letve egy irányító szem-
pontot megfelelően, az 
összes többit csak rész-
ben.  

A vizsgázó részben való-
sította meg a kommuni-
kációs célokat. 
Az irányító szempontok 
közül egyet megfelelően 
dolgozott ki, ezen kívül 
még egyet részben, a 
többit egyáltalán nem, 
illetve valamennyi irányí-
tó szempontot csak 
részben. 

A vizsgázó 
nem valósította 
meg a kommu-
nikációs 
célokat. 
Az irányító 
szempontok 
közül egyet 
sem dolgozott 
ki megfelelően, 
csak néhányat 
részben, és van 
olyan is, 
amelyet 
egyáltalán 
nem. 

 

2. Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 
2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg a szövegfajtának és a 
szerző és az olvasó közötti 
kapcsolatnak megfelelő 
hangnemben íródott, az 
olvasóban a szerző szán-
dékának megfelelő benyomást 
kelt. 

A szöveg hangneme 
következetlenséget mutat, az 
olvasóban nem mindig a szerző 
szándékának megfelelő be-
nyomást kelt. 

A szöveg hangneme nem 
megfelelő, az olvasóban nem 
a szerző szándékának meg-
felelő benyomást kelt. 

 

3. Szövegalkotás 
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, 
az irányító 
szempontok elren-
dezése logikus. 
A gondolati tagolás 
megfelelő, 
elkülönül a beveze-
tés és a befejezés. 
A szöveg a 
gondolati tagolást 
követő bekezdé-
sekből áll. 
A mondatok 
szervesen 
kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A szöveg felépítése, az 
irányító szempontok 
elrendezése többnyire 
logikus. 
A vizsgázó törekszik a 
gondolati tagolásra, 
- elkülöníti legalább a 
bevezetést vagy a 
befejezést (2 pont), 
- bekezdéseket alkalmaz 
(3 pont). 
A mondatok általában 
szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A mondanivaló nem 
mindenütt logikus 
elrendezésű. 
A vizsgázó nem 
törekszik a gondolati 
tagolásra, hiányzik a 
bevezetés és a 
befejezés. 
A mondatok több 
helyen nem 
kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A szöveg tagolatlan 
és áttekinthetetlen, 
összefüggéstelen 
mondatokból áll. 
A szöveg annyira 
rövid, hogy szöveg-
ként nem értékelhető.
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4. Szókincs, kifejezésmód 
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget a 
témának és a 
közlési szándéknak 
megfelelő, 
változatos, 
viszonylag bő 
szókincs jellemzi. 

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

A szöveget kevésbé 
változatos, helyenként 
egyszerű, de még a téma 
és a közlési szándék 
szempontjából elfogad-
ható szókincs jellemzi. 
Sok a szóismétlés. 
Többször nem megfelelő 
a szóhasználat, ami 
néhány helyen jelentősen 
megnehezíti a 
mondanivaló megértését. 

A szövegben 
felhasznált 
szókincs nagyon 
egyszerű, nem a 
témának és a 
közlési 
szándéknak 
megfelelő.  
A nem megfelelő 
szóhasználat több 
helyen jelentősen 
megnehezíti a 
szöveg meg-
értését. 

 
 

5. Nyelvhelyesség, helyesírás 
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg kevés nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát 
tartalmaz, amelyek 
azonban nem 
befolyásolják a 
megértést. 

A szöveg több nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát 
tartalmaz, amelyek 
azonban a megértést 
nem befolyásolják,  
VAGY 
csak néhány nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát 
tartalmaz, amelyek 
azonban nehezítik a 
megértést.  

A szövegben sok olyan 
nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) 
hiba van, amelyek a 
megértést jelentősen 
megnehezítik, valamint 
sok, a megértést nem 
befolyásoló nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hiba is 
előfordul benne. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, 
alaktani, helyesírási) 
hibák miatt több 
helyen nem érthető. 
 

6. Íráskép 
1 pont 0 pont 
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és 
javítások. 

Olvashatatlan kézírás. 

 

 
 
 
 
 
 
 


