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I. 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. 

A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a tesztfüzet végén 
található útmutató alapján történik. 

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. 5. 

1 0 1  1 

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

elfogadható, 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), az elért összpontszámot, illetve a mellékelt táblázat segítsé-
gével megállapított vizsgapontokat. 
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 תרגיל ראשון
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 החלל אל אדם לשגר. 2

 .בתחרות המנצחת הייתה המועצות ברית. 3

 נכון לא. 4

 נכון לא. 5
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II. 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 a tesztfüzet végén 

található 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. 5. 

1 0 1  1 

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

elfogadható, 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), az elért összpontszámot, illetve a mellékelt táblázat segítségével 
megállapított vizsgapontokat. 
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III. 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. 

A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a tesztfüzet végén 
található 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. 5. 

1 0 1  1 

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

elfogadható, 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), az elért összpontszámot, illetve a mellékelt táblázat segítsé-
gével megállapított vizsgapontokat. 
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  תרגיל ראשון

 שחקן, )Mark Wahlberg (וואהלברג מארק עם ראיון
 

  ?נכון, שלך היחיד השם לא הוא וואהלברג מארק  שאלה

  הבנתי לא פעם ואף. ופשוטה ענייה מאוד במשפחה וואהלברג מיכאל רוברט כמארק נולדתי. מאוד נכון  מארק

 התחלתי כאשר. אחד ילד על פרטיים שמות שלושה מבזבזים למה דיםיל עשרה בה שיש שבמשפחה  

  .מארק למארקי השם את שיניתי, שלי הלהקה עם להופיע  

  ?התכוונת למה. הסוהר בבית שלך הקריירה את שהתחלת פעם אמרת  שאלה

 הפשעים של בעולם מאוד עמוק שקוע הייתי ובכלל. ברחוב מישהו הכיתי כי בכלא ימים 50 ישבתי  מארק

 שלי אח, מהכלא יצאתי כאשר. שלי בחיים לעשות רוצה אני מה לחשוב זמן לי היה סוהר בבית. הקטנים  

  . מחדש להתחיל לי עזר  

  
  ?החדשים בחיים קשה הכי היה מה  שאלה

 אז, מהחבורה לצאת תחליט אם אבל. איתם אתה עוד כל, הכל את ממך סובלים שלך החברים. ההתחלה  מארק

  .טיןלחלו לבד נשאר אתה  

  .מהכנסייה הזה לראיון והגעת בתפילה השתתפת, טועה לא אני אם. גדול באמת שלך השינוי  שאלה

 מהצרות לצאת לי עזר שהוא לאלוהים להודות חייב שאני מרגיש אני, לכנסיה שבוע כל הולך באמת אני  מארק

  .שלי  

  
  ?היום שלך בחיים חשוב הכי הדבר על להצביע יכול אתה  שאלה

 נולדה שהיא ומאז, שנתיים בת היא. בשבילי ביותר היקר הדבר היא שלי הבת: לחשוב אפילו צריך לא אני  מארק

 כילד ידעתי לא ושאני לי לתת יכלו לא שלי שההורים דבר כל לה לתת רוצה אני. אחריות מהי יודע אני  

  .במשפחה חשובים דברים שהם  

  ...אחרים של לילדים גם דואג אתה  שאלה

 יגיעו שלא במשפחה קשיים עם לילדים לעזור רוצה אני. אותה מנהל מהאחים ואחד, קרן הקמתי, נכון  מארק

  . אליהן הגעתי שאני לצרות  
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  :תשובות

  .ופשוטה ענייה ממשפחה בא מארק. 1

  .ילדים עשרה היו שלו במשפחה. 2

  .הסוהר בבית שלו הקריירה את התחיל הוא. 3

  .ברחוב מישהו היכה הוא. 4

  .שלו הישנים החברים בלי, לבד נשאר הוא. 5

  .שבוע כל לכנסיה הולך מארק. 6

  .שלו הבת. 7

  .שנתיים בת היא. 8

  .שלו מהאחים אחד. 9

  .קשה במצב לילדים לעזור רוצה הוא. 10
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  תרגיל שני

  הגדולה מהאחות דוגמה לקחת אפשר תמיד לא

  .בנות שתי להם יש. זוג הם וירון רות

  ):רות(

 ילדה היא שלנו הגדולה הבת. תשע בת, דנה הקטנה והבת, עשרה-שתים בת, נהאיל הגדולה. בנות שתי לנו יש

 תלמידה אילנה. לנוש הגאווה מקור היא. יפים שירים שרה היא משפחתי אירוע בכל. יפה שרה היא. מאוד מוצלחת

  . הספר בבית ומקובלת אהובה היא. מצטיינת
  

 בבית גם עוזרת היא. דין עורכת תהיה שהיא לנו הודיעה כבר אילנה, יום באיזה בדיוק זוכרת לא אני, אלה בימים

 שונים תפקידים עצמה על לוקחת היא. ומסודר נקי תמיד בחדר שלה השולחן.  בבית עבודה לכל להתנדב ומוכנה

 את להציע מוכנה תמיד אילנה -קניות לערוך או הרצפה את לטאטא או כלים לשטוף צריך אם. בהם נכשלת ואינה

  . יד-למלאכת חוגים בשני ומשתתפת ספרים קוראת היא נויהפ בזמן. עזרתה

  

  ):ירון(

. מסודרת לא היא, ללמוד אוהבת אינה היא. מסתדרים לא דנה עם הדברים לצערנו. לגמרי שונה שלנו הקטנה הבת

 .מצוירים סרטים ולראות הטלוויזיה מול ספה על לשכב אוהבת דנה.  בבית מקום בכל שלה הדברים את זורקת היא

 .היא איפה ידענו לא שעתים ובמשך, מהבית ברחה היא בערב אתמול: למשל קיצוניים דברים עושה היא פעמיםל

  .  מסכימה שהיא עד האשפה את להוריד פעמים  כמהממנה לבקש צריך. הפוך תמיד שלה החדר
  

 כמו לא את ועמד, דנה: "רבות פעמים לה אומר אני המריבות בזמן. האית ומריבות ויכוחים לנו יש פעם מדי

 דוגמות לה נותן שאני פעם בכל. הלאה וכך" ?כמוה מסודרת לא את למה? כמוה יפה לומדת לא את למה? אחותך

, אחותה את דוגמהכ להביא טעות זו אולי. החדר מן ובורחת בכעס מגיבה או בבכי מתפרצת, מתרגזת דנה, מאחותה

  .  הגדולה הבת של שמה את להזכיר לי תרשמו חושב אני. להתנהג איך ממנה שתלמד רוצה הייתי אבל

  
  :תשובות

  נכון. 11

  נכון .21

  נכון לא. 13

  נכון לא. 14

  .נכון לא. 15

  נכון לא. 16

  נכון לא. 17

  נכון לא. 18

  נכון. 19

  נכון לא. 20
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  תרגיל שלישי

  .ברזילי דליה עם ראיון
  .בטן לריקודי מורה דליה

 לדעתך מה.  הספורט עולם ואל הכושר מכוני אל ונכנסים םמהסרטי הבטן ריקודי יוצאים בשקט בשקט  שאלה

  ?לכך הסיבה  

 שבכל לכך הסיבה. הריקוד לחוגי נשים של הביקוש וגובר הולך אחרונות שבשנים מרגישה אני, נכון  דליה

 ששוטף האתני מהגל חלק כנראה זה. אחדות שנים לפני עד שהיה ממה שונה כיוון תפסו בטן ריקודי העולם  

 המשלבות ומדונה מינוג קיילי של קליפים לשדר שמרבה MTV-ה בהשפעת מעט לא לםהעו את  

  . בטן ריקודי של אלמנטים שלהן בכוריאוגרפיה  

  ?עובדים הבטן ריקודי בעצם מה על. נשים של חוג הם בטן ריקודי  שאלה

 וכך, אותה יקלהחז לומדים אבל, משוחררת הבטן אומנם. השרירים כל את כמעט מחזקים הבטן ריקודי  דליה

 גם וכך. בתנועה או בעמידה הזמן כל נמצאים כי, מתחזקים הרגליים שרירי גם. הבטן שרירי את מחזקים  

  . בתנועה הזמן כל נמצאים הם הריקוד שבמשך הידיים שרירי  

  
  ?יכולה  אחת שכל או, מיוחד כישרון צריך  שאלה

 חודשים שלושה אחרי, בממוצע. שלה בקצב דתלומ אחת שכל ברור אך, ללמוד יכולה גיל בכל האיש כל  דליה

  . הבסיס טכניקת את לדעת אפשר כבר  

  
  ?קלוריות שריפת גם יש  שאלה

, פחות ועוצרים המתחילות רמת את שעוברים ברגע אבל, להסברים הפסקות הרבה יש למתחילות בשיעור  דליה

 כמו אנרגיה מוציאה אני, שעה רבע שנמשך שלי שבמופע לך להגיד יכולה אני. קלוריות שריפת יותר יש  

  .אירובי שיעורי בארבעה  

  ?יותר קל לי יהיה, בסיסי אירובי כושר לי יש אם  שאלה

 זה כמה מרגישות הן ופתאום בכיף לרקוד באות שהן וחושבות לחוג שמגיעות נשים יש. בטוח לא בכלל  דליה

  . בכושר הן אם גם, קשה  

  ?מדוע. שלך בשיעור רואה לא אני גברים  שאלה

  . גברים אין ולכן.  נקודה, נשי ריקוד הוא בטן ריקוד  דליה

  . להם התאים לא כנראה וזה נשי בסגנון רוקדות אנחנו כאן. נעלמו הם אבל, גברים שני היו בהתחלה  
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IV. 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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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. 

 

 
 

 


