
Magyar mint idegen nyelv   emelt szint 
  Javítási-értékelési útmutató 0521 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

MAGYAR  
MINT IDEGEN NYELV 

 

 
  

 
EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI 

ÉRETTSÉGI VIZSGA 
 

  
 
 
 

  
JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI  

ÚTMUTATÓ 
 
 
 
 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 
MINISZTÉRIUM 

 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

  
●

  
2

0
0

6
. 

o
k

tó
b

er
 2

4
. 



 

írásbeli vizsga 0521 2 / 22 2006. október 24. 
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Értékelés és megoldókulcs az Olvasott szöveg értése feladataihoz 
 

1. feladat 

Minden helyes válaszra 1 pont adható. A vizsgázó nem kaphat pontot, ha egy állításnál 

az igaz és a hamis választ is beikszeli. 

  IGAZ HAMIS 

1. A szomszédoknak nincs névtáblájuk. X  

2. A szomszéd lakásból veszekedés hallatszik át az író konyhájába. X  

3. A krumplipürét fakanállal kell kevergetni. X  

4. Berta néni a szomszédban lakik.  X 

5. Az író az ebédjét maga főzi.  X 

6. Az író azt gondolja, hogy a szomszédok állandóan tévét néznek. X  

7. A szomszéd házaspár általában este tízkor érkezik haza.  X 

8. A rendőrség becsöngetett, és letartóztatta az írót.  X 

9. A szomszédban gyilkosság történt. X  

10. Rónait börtönbüntetésre ítélték. X  
  

(Örkény István: Az új lakó. in: Örkény István: Egyperces novellák. 170-172. Magvető. Bp. 

1974. nyomán) 

 

 

Elérhető pontszám: 10 pont 
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2. feladat 

Minden helyes megoldás 1 pontot ér. 

 

Bozsik Yvette – a modern táncművészet apostola 

 

 – f) Mondja, egy ilyen törékeny nőnek hogy jut eszébe, hogy a balett sok évszázados 

hagyományai helyett teremtsen egy új, meghökkentő formanyelvet? (11) 

– Eszébe nem jut. Máshonnan jönnek a késztetések. Talán onnan, hogy a balett-

intézetben rájöttem, a klasszikus keretek között soha nem fogom tudni kifejezni azt, 

amit én szeretnék. 

 – d) Tudja, mi az? (12) 

– Keresem, ahogyan mindig is kerestem. Amikor tornásztam, amikor szavaltam, 

amikor énekléssel foglalkoztam. Most is ezt keresem a táncban. Legfeljebb érzem, 

hogy egyre közelebb jutok valamihez…  

– i) Tudom, hogy csúnya felvetés, de táncban azért az idő limitál. Egy költő, ha 

megéri, akár százévesen is elmondhatja azt a számára fontos mondatot…(13) 

– Egy táncos is! Láttam Mary Wigmant videón, jóval hatvanon túl a színpadon. 

Egészen fantasztikus volt… Én is ezt szeretném egyszer megélni, megcsinálni. Talán 

egyetlen mozdulatba belesűríteni mindazt, amit tudok, sejtek, érzek a világból. 

Egyetlen mozdulatba… 

– l) Miért éppen a tánc ragadta meg? (14) 

Mert a legőszintébb emberi tevékenység. A mozdulataiban az ember nem tud hazudni. 

– k) Akkor tényleg gyűlölte a férfiakat? Mert a táncaiban szinte mindig undorító, 

hitvány alakokként ábrázolta őket… bennünket… Nem mintha nem lett volna igaza… 

(15) 

– Igen. Sok rosszat kaptam a férfiaktól. Hazugságokat, megcsalatásokat, bántásokat… 

Gondoltam, ha egyszer majd lesz lányom, akkor felkészítem ez ellen. 

– h) Jó, jó, de hogy szülessen egy lánya, mégiscsak kell egy férfi…(16) 

– Igen, erre én is gondoltam. És arra is, hogy nehéz lesz olyan férfit találnom. 

– c) Ahogy általában a szenvedélyes embereknek… (17) 

– …akik emellett munkamániásak, szeszélyesek, makacsok, mint én. Aztán egyszer 

csak találkoztam valakivel, aki végtelen türelemmel tudja kezelni az összes 

szeszélyemet. Ezzel együtt meg voltam győződve arról, hogy nekem csak lányom 

lehet, és így fogom megsokszorozni magamat. Erre mit tesz a sors? Fiam született… 
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Amióta ő van, alapvetően változott meg a viszonyulásom a világhoz, emberekhez, 

nőkhöz, férfiakhoz, önmagamhoz. 

– j) Mit jelent ez? (18) 

– Talán, hogy türelmesebb… megértőbb… nyitottabb… alázatosabb… lettem, hogy a 

humor fontosabb lett számomra… 

– b) Nem érzi, hogy túlságosan büszke magára? (19) 

– Nem hiszem, hogy hiú vagyok… Rengeteg hazai és nemzetközi kitüntetésem, díjam 

van, de igazán egyik sem érdekel. Viszont nagyon sokat jelent számomra, hogy együtt 

dolgozhattam zseniális művészekkel, hogy koreografáltam a párizsi opera színpadán, 

hogy elfogadott a Katona József Színház társulata – ez mind valami fantasztikus 

visszaigazolás. 

– e) Nemcsak ez a hiúság… Látok itt gyönyörű, fiatal lányokat. Soha nem féltékeny 

rájuk? Nem oszt magának mutatósabb szerepet? (20) 

– Ugyan! Előfordul, hogy nem is osztok magamra egyáltalán. Pedig igazán szeretnék 

benne lenni, csak ha táncolnék benne, akkor – úgy érzem – nem tudnék kellően 

figyelni a többiekre. Szerencsére már vannak olyan jók, hogy remekül pótolnak. 

– g) Szerencsére? Ezt őszintén mondja? (21) 

– Amikor már sokadik hónapos voltam a fiammal, egyik kedvenc szerepemet átadtam 

Krausz Aliznak, és tényleg kíváncsi voltam, hogy fogom figyelni a háttérből. Nos… 

boldogságot éreztem. Fontosabb lett a társulat, a produkció, mint a személyes 

becsvágyam. Jó volt tapasztalnom ezt. 

 

 (Szegő András: Sztárinterjú. Bozsik Yvette. Nők Lapja 2005. 06. 29. nyomán) 

  

A helyes sorrend:  

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 

f d i l k h c j b e g 

 

Elérhető pontszám: 11 pont 

 

 

 

 

 



 

írásbeli vizsga 0521 5 / 22 2006. október 24. 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

3. feladat 

Az adható pontszám az elképzelt válaszok után található. A pontszám tükrözi, ha a 

válasznak legalább kettő vagy több információt kell tartalmaznia. Több pont nem adha-

tó. A megadottakon kívül minden más, tartalmilag helyes választ el lehet fogadni.  

 A nyelvhelyességi, helyesírási hibákat akkor kell figyelembe venni, ha a megértést 

lényegesen zavarják. Ebben az esetben a válaszra 0 pontot kell adni. Ha a feladatban 

elért összpontszám nem egész szám, felfelé kell kerekíteni. 

 

22. Miért lenne fontos, hogy együtt töltsék a szünidőt a szülők és a gyerekek? 

Azért lenne ez fontos, hogy pihenjenek, élményeket szerezzenek, és újult erővel kezdjék a 

következő évet.                                                     1 pont  

23. Magyarázza meg, hogy kik a „kulcsos” gyerekek!  

Azok a gyerekek, akik egyedül vagy a barátaikkal az utcán töltik a szünetet.  A 

lakáskulcsot a nyakukba kötik a szüleik, hogy ne veszítsék el     1 pont   

24. Mi segíti, és mi akadályozza a szülőket abban, hogy jó programot szervezzenek 

gyermekeiknek? 

Az internet és az újságok segítik a szülőket a programok kiválasztásában,  a fő akadály a 

programokhoz  szükséges  pénz lehet,            1 pont 

25. Milyen programot kínálnak a napközis táborok? 

A napközis táborok a valóságban nem mindig kínálnak tartalmas programot, sokszor csak 

megőrzik ott a gyerekeket.                                 1 pont 

26. Mit ad, és mit nem adhat a gyermeknek a táboroztatás? 

       A táborok előnye, hogy a gyereket önállóságra nevelik, elszakadhat a szüleitől, de  nem 

helyettesítik a családi együttlétet, az apát és az anyát.  2 pont.                                                                      

27. Miért nem ajánlják egyes szakemberek azokat a táborokat, ahol tanulni kell? 

A diákoknak szükségük van a pihenésre, kikapcsolódásra.             0,5 pont 
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28. Hány éves kortól szabad a gyereket táborba küldeni? 

Ezt nem lehet megmondani, erre nincs recept.                                0,5 pont 

29. Mikor ne küldjük a gyereket táborba? 

Ha a gyerek gátlásos, nehezen barátkozik, tiltakozik a tábor ellen.               

                                                                                                          1 pont 

30. Mit tegyen az a szülő, aki fél elengedni gyermekét a táborba? 

A szülő válasszon a gyermek érdeklődésének megfelelő tábort, és minden fontos dolgot 

kérdezzen meg a leendő táborvezetőktől.                                         1 pont 

 (Szijjártó Gabriella: Vakációs örömök és ürömök. Szabad Föld 2005. 06. 24. nyomán) 

 

Elérhető pontszám: 9 pont 
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Értékelés és megoldókulcs a nyelvhelyességi feladatokhoz 

1. feladat 

Minden helyes szóalakért egy pont adható. 

Ki mit tudott? 

 

 Alaposan rácáfolt az idén érettségiző-felvételiző diákok várakozásaira A  (0) az új 

felvételi pontrendszer. A korábbi évek tapasztalatai alapján sokan azzal számoltak, hogy a 

középszinten letett kiváló B (1) kapható 120 pont elég lesz a B (2) – akár még a népszerű 

szakokra is. Ennyi pont D (3) pedig elég, ha a felvételi A (4) valaki 90 százalék feletti 

teljesítményt nyújt.   

 Ez a kalkuláció D (5) bizonyult. A kétszintű érettségi rendszer egészen más felvételi 

stratégiát követelt meg a D (6), mint a korábbiak. Lényegében C (7) volt szó, mint amikor az 

előző években valaki az úgynevezett hozott (a középiskolai eredmények után járó) pontok B 

(8) jutott be a felsőoktatásba. Ekkor is sokan bíztak a jól sikerült D (9), ezért a hozott 

pontokkal elérhető szakokon jóval magasabb pontszámok jöttek ki, mint ahová felvételivel 

lehetett bekerülni. 

 A kétszintű érettségi C (10) eredetileg úgy képzelték, hogy az egyetemi felvételre az 

emelt szintű vizsga jogosított volna. Ezt a megoldást azonban az egyetemek elutasították, 

féltek ugyanis, hogy így kevesebb diákjuk lesz. 

(Riba István: Ki mit tudott? HVG 2005. 08.06. 94. nyomán) 

 A B C D 

(1) érettségihez érettségiért érettségivel érettségit 

(2) befutással befutáshoz befutásért befutásnak 

(3) összegyűjtésébe összegyűjtéséért összegyűjtésével összegyűjtéséhez

(4) tárgyakból tárgyaktól tárgyakról tárgyakként 

(5) hibásra hibással hibás hibásnak 

(6) diákokkal diákoknak diákokról diákoktól 

(7) ugyanazról ugyanarra ugyanarról ugyanazzal 

(8) duplázása duplázásával duplázasaval duplázását 

(9) érettségit érettségire érettségihez érettségiben 

(10) rendszere rendszerével rendszerét rendszeréről 

 

Elérhető pontszám: 10 pont 
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2. feladat 

Minden helyes igealak egy pontot ér. 

 

Úszunk (0. úszik, mi) a boldogságban! 

 
 Eleinte kételkedve olvasom  (11. olvas, én) a tájékoztató füzetecske címlapján  a 

hívogató szót: boldogságprogram. De amikor elmegyek   (12. elmegy, én) a foglalkozásra, mit 

látok   (13. lát, én)? A három- öthónapos apróságok már egy órája úszkálnak   (14. úszkál) a 

medencében, és eszükbe nem jut   (15. jut), hogy sírjanak   (16. sír). 

 A mamák és a papák gyermekdalokat énekelnek  (17. énekel), közben masszírozzák  

(18. masszíroz) és tornáztatják  (19. tornáztat) a kicsiket. Időnként a víz alá is nyomják   (20. 

nyom) őket, mindezt a legnagyobb békességben. 

 - Meséljen  (21. mesél, Ön) a Kalovits-módszer lényegéről! – kérem  (22. kér, én) 

Ruzsonyi Ágnest, kétdiplomás pedagógust. 

 - Nálunk nem az a lényeg, hogy a babák megtanuljanak   (23. megtanul) úszni. Ez 

nem szakkör, ahová a szülők elhordják  (24. elhord) a gyerekeiket. Testileg, lelkileg adunk  

(25. ad, mi) segítséget a családnak. Tapasztalatok bizonyítják   (26. bizonyít), hogy akik egész 

pici korukban kapcsolatba kerülnek  (27. kerül) a vízzel, és rendszeresen mozognak (28. 

mozog), később nyitottabbak és intelligensebbek társaiknál. Az idegrendszer fejlődése a 

mozgáslehetőségektől is függ  (29. függ). A mamáknál is mérhető a hatás: egyikük sem 

szenved   (30. szenved) a bezártságtól, a magánytól.  

(Biczó Henriett: Úszunk a boldogságban! Szabad Föld 2005. 07. 29. 15. nyomán)  

  

 

Elérhető pontszám: 20 pont 
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3. feladat 

Minden helyes válasz egy pontot ér. 

Elmenne-e egyedül nyaralni? (Válaszol: Jakupcsek Gabriella, riporter) 

 

 Van egy rangsor az életemben, amelyben (0.) a családom az első, és (31) utána jön 

minden egyéb. Az egyedül nyaralás csak a legutolsóként jutna eszembe. Nem mintha nem 

vágynék rá, sőt (32) irigylem azokat a nőket, akik be tudják illeszteni az évi programjukba. Én 

azonban (33) rendkívül fegyelmezetten élek, szinte minden percem be van osztva. Azokra az 

emberekre, akik (34) fontosak nekem, azért rendszeresen szakítok időt. Például egy-egy este 

együtt vacsorázom a legjobb barátnőmmel. Vele szoktam nekivágni a világnak is, ha (35) már 

nagyon elegem van. De (36) nem jutunk messzire, csak Ausztriáig. Ott aztán céltalanul 

sétálgatunk, eszünk, iszunk, azt csináljuk, ami (37) jólesik. Fontos, hogy (38) külföldön 

vagyunk, ahol (39) engem nem ismernek. Hogy csak egy nap? Nekem elég. A munkám 

mellett megtanultam tíz perc alatt feltöltődni, kipihenni magam.  

 (Hulej Emese-Koronczay Lilla: Páratlan nyaralás. Nők Lapja 2001. 06. 06. 17. nyomán) 

 

Elérhető pontszám: 9 pont 

 

4. feladat 

Minden helyes válasz (a szószerkezetnek is hibátlannak kell lennie) egy pontot ér. 

 

 40. Ha hozzátesszük, hogy a közhiedelemmel ellentétben még az ízük is finom, akkor már 

komolyan elgondolkodtató, eddig miért nem bioételeket választottunk? 

 41.  A bioélelmiszerek termesztése  szigorú feltételekhez kötött, … 

 42.  … vegyszer0, műtrágya nem használható. 

 43. Az egészséges életmódot kedvelőknek fontos tudniuk, / Az egészséges életmód 

kedvelőinek 

 44.  … a bioételek  több ásványi anyagot, C vitamint tartalmazó termékek 

45.  A biotermékek gyártói / a biotermékeket gyártók általában még a szüleiktől tanulták, 

hogy nem zsákmányolják ki a természetet.  

(F. J.: Környezetünket is védjük… Metro 2005. 05.27. 17. nyomán) 

 

Elérhető pontszám: 6 pont 
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Az elért pontok átszámítása vizsgapontokra 

 

Elért 
pont 

Vizsga-
pont 

 

Elért
pont 

Vizsga-
pont 

 
1 1 24 16 
2 1 25 17 
3 2 26 17 
4 3 27 18 
5 3 28 19 
6 4 29 19 
7 5 30 20 
8 5 31 21 
9 6 32 21 
10 7 33 22 
11 7 34 23 
12 8 35 23 
13 9 36 24 
14 9 37 25 
15 10 38 25 
16 11 39 26 
17 11 40 27 
18 12 41 27 
19 13 42 28 
20 13 43 29 
21 14 44 29 
22 15 45 30 
23 15   
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Értékelés és megoldókulcs a Hallott szöveg értése feladatsorhoz 

 

1. feladat 

A vizsgázónak a feladatlapon egyértelműen X-szel jelölnie kell a megoldást. Ha egy 

állításnál az igaz és a hamis megoldást is beikszeli, nem kaphat pontot. Minden jó 

megoldás egy pontot ér.  

 

A cserediák nyelvre és toleranciára tanít 

 

 Évek óta működik már az AFS nemzetközi szervezet, amely cseregyerek-akció 

keretében általában egy esztendőre nyelvtanulási céllal tanulmányutakat szervez. A 

fiatalok lehetőséget kapnak, hogy családban élve ismerkedjenek meg más országok 

életével, szokásaival.  

 A debreceni Nagy Olga tanárnő két lányát egyedül neveli. Nem telik neki drága 

külföldi, de még belföldi nyelvtanfolyamokra sem. Ő maga nem beszél idegen nyelveket, 

de ezt olyan hátránynak érzi, hogy elhatározta, saját gyerekeit legalább két nyelvre 

megtaníttatja. Ezért nagyon megörült, amikor egy kolléganőjétől hallott a szervezetről, és 

rögtön jelentkezett is fogadó családnak. A fogadó családok azt vállalják, hogy a külföldi 

gyerekeket családtagként kezelik, pénzt nem kapnak ezért. Olgáék vendége most egy 

magyarul már jól beszélő thai kislány, de korábban lakott már náluk német lány és 

kaliforniai fiú is. 

 Minden kiutazó és ide látogató fiataltól elvárják, hogy egy kicsit tudjon angolul, ez 

általában a közös nyelv. De a nyelvtanulás csak az egyik haszna a cseregyerek 

fogadásának. A másik, szintén fontos szempont, hogy kitágul a világ, a Föld akár egészen 

távoli országai is kézzel fogható közelségbe kerülnek, ha egy kis barát mutatja be. 

(www.radio.hu 2005. 06. 14.) 
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 IGAZ HAMIS 

1. A külföldi fiatalok kollégiumokban laknak  X 

2. Nagy Olga Debrecenben él. X  

3. Nagy Olga nem beszél semmilyen idegen nyelven. X  

4. Olga külföldre küldi lányait nyelvet tanulni.   X 

5. Aki az AFS-től vendéget fogad, sok pénzt kap.  X 

6. A thai lány nem beszél magyarul.  X 

7. Olgáéknál lakott már német lány is. X  

8. Az ide utazó fiataloktól elvárják, hogy tudjanak egy 
kicsit magyarul. 

 X 

9. A nemzetközi szervezet a Föld egészen távoli 
országait is bemutatja. 
 

 X 

 

Elérhető pontszám: 9 pont 
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2. feladat  

Minden tartalmilag helyes feleletre egy pont adható. A helyesírási és a nyelvhelyességi 

hibákat akkor kell figyelembe venni, ha lényegesen megváltoztatják a szöveg jelentését.   

 

Csúcsrajárók 

 

Már az Északi- és a Déli-sarkra is kitűzték a magyar zászlót. Két magyar hegymászó, 

Kovalcsikné Bátori Krisztina és Ács Zoltán az Északi-sarkot szinte észrevétlenül hódították 

meg, a déli pólus után azonban már odafigyelt rájuk ország-világ. Egy kellemes étteremben 

beszélgetünk. 

 

- Ti vagytok az első magyarok, akik kitűzték a magyar zászlót az Északi- és a Déli-sarkon. 

Magyarok – többnyire kutatók – megfordultak már az Antarktiszon. Hogyhogy ez eddig nem 

jutott eszébe senkinek?  

Á.Z.:  Több expedíció-terv is készült, ám anyagi okok miatt elmaradt a megvalósítás. 

Hozzátenném, hogy számunkra nem ez volt az elsődleges motiváció.  

K.B.K.: Mindketten már gyermekkorunk óta vágyakoztunk ezekre a misztikus helyekre.  

- Sok támadást kaptatok, hogy – elismerve a sportteljesítményt – ez fizetett út volt. Gondolom, 

nem esett jól. Mennyibe kerül egy ilyen út?  

Á.Z: Harminchétezer dollár. Azt kell megfizetni, hogy a világ talán legelhagyatottabb részére 

– az Antarktiszra – elszállít, illetve onnan hazahoz egy speciális repülőgép. De máshol is 

előfordul, hogy a fontos helyekért fizetned kell. A legolcsóbb Himalája-túra is 5000 dollárba 

kerül. 

K.B.K: Több olyan magyar ember van, akinek lenne pénze erre, mégse ment oda soha. 

Hozzáteszem, megfelelő kondíció és felkészülés nélkül nem is lehet. Idén például mindössze 

tizenöt ember kapott lehetőséget szakmai, illetve orvosi kiválasztás után, hogy eljusson a 

Déli-sarkra. Kilenc hónappal korábban jelentkeztünk, és a szokásos tizenkét nap helyett nyolc 

nap alatt tettük meg a távolságot a 89. szélességi foktól. Húzod magad után a felszerelésed, a 

földön alszol, nem tudod kimosni a cuccaidat. 

- Miért éppen egymással mentetek az Északi-, majd a Déli-sarkra? 

K.B.K: Annak idején Zolit kértem meg, hogy tanítson hegyet mászni. 

Á.Z.: Aztán jött Kriszta betegsége, a rossz gyógyszerek miatt lebénult a fél oldala. Egy ideig 

nem mehetett magasra, így olyan terepet kerestünk, amely közel van a tengerszinthez. 

- A hegymászás magányos sport? 
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Á.Z.: Nem, sőt. Alapvetően két, három vagy több emberre épül. Ez egy kötélparti. 

K.B.K.: Én úgy érzem, ez kicsit a magányos emberek sportja, mert hiába megy valaki párban 

a hegyre, amíg mászik, nem szól senkihez. Csak kajaszünetben vagy este a sátorban. 

- Mi az, ami megváltozott bennetek? 

K.B.K.: Megtanultam csodálni. Épp az Antarktiszon jöttem rá, milyen kicsi is az ember a 

természethez képest. 

Á.Z.: Megváltozik, fejlődik az értékrended. Minél többet látsz a világból, annál jobban tudod 

értékelni, ami körülvesz. 

- Meddig lehet így élni, hegyet mászni? 

K.B.K.: Negyvenéves koromban kezdtem el. Nyilván nagyon sokáig már nem lehet. Én 

amatőr vagyok, és idősebb, mint Zoli, aki profi. Azért szeretnék eljutni az Everestre. Ez 

azonban Zoli nélkül nem menne. 

Á.Z.: Ráadásul még én sem álltam az Everest csúcsán. Addig mászik az ember, míg bírja, és 

kedvet érez hozzá.   

(Tóth Benedek-Bakcsy Árpád: Csúcsrajárók. BMW Magazin 2005/01. 41-42. ) 

 

• Mindketten már  gyermekkoruk óta (10) vágytak ezekre a helyekre. 

• Az út  harminchétezer dollárba (11) kerül. 

• Megfelelő kondíció (12) és felkészülés (13) nélkül nem lehet eljutni a Déli-sarkra. 

• Krisztina és Zoltán a szokásos tizenkét (14) nap helyett nyolc (15) nap alatt tette meg a 

távolságot. 

• Krisztát  Zoli  (16) tanította meg hegyet mászni. 

• Kriszta nagyon beteg volt, egy ideig nem mehetett magasra (17) 

• Zoli azt mondja, hogy a hegymászás nem magányos / két-három emberre épülő (18) 

sport. 

• Kriszta az Antarktiszon jött rá, hogy milyen kicsi az ember (19) a természethez képest. 

• Mindketten szeretnének eljutni az Everestre  (20). 

• Zoli szerint az ember addig mászik, amíg bírja  (21). 

 

 

Elérhető pontszám: 12 pont 
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3. feladat 

Minden itemre egy-egy pont adható, azaz az egy mondatban szereplő 22, 23. illetve 25,  

26.  item összesen két-két pontot ér. 

 

 

Költői képek 

 

 József Attila összes fényképét tekintheti meg a látogató a budapesti Petőfi Irodalmi 

Múzeum kiállításán Idesereglik, ami tovatűnt címmel. A költő születésének századik 

évfordulójára rendezett fotótárlaton a József Attiláról készült, összesen hetvenhét fénykép 

nemes másolatban, eredeti méretben, színben és állapotban került a falra. A keretekben 

elhelyezett képek időrendben követik egymást. Bár József Attila arcait szinte valamennyien 

ismerjük, mégis akadt hét olyan felvétel, amely az utóbbi időben került a kutatók látókörébe. 

   A kiállítótér központjában mozgalmas, fóliákra nagyított kompozíció áll a költő 

felnagyított portréiból. Magyarázatként csatlakozik hozzá egy idézetekből összeállított 

visszaemlékezés-montázs, amelyből barátok, kortársak idézeteire támaszkodva kirajzolódik 

József Attila arcának, személyiségének alakulása. A kiállítás anyaga fényképkatalógusként is 

megvásárolható.  

(Lovass: Költői képek. Szabad Föld 2005. 06.10. 10.) 
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 A B C Válasz

(22.)(23.) A tárlatot József Attila 
…………… 
rendezték. 

halálának 
századik 
évfordulójára 

születésének 
száztizedik 
évfordulójára 

születésének 
századik év-
fordulójára 

C 

(24.) József Attiláról összesen 
……….. kép készült. 

hetvenhét hét hetven A 

(25.)(26.) A képeket……………. 
………….. helyezték el. 

keretekben, 
felnagyítva 

eredeti 
méretben, 
keretekben 

keret nélkül, 
eredeti 
méretben 

B 

(27.) A képek ……………. 
követik egymást 

témák szerint színek szerint időrendben C 

(28.) A terem közepén a költő 
…………….. készült kompo-
zíció áll. 

felnagyított 
tárgyaiból 

felnagyított 
arcképeiből 

felnagyított 
írásaiból 

B 

(29.) A kompozícióból kirajzo-
lódik József Attila …………  

világa személyisége kora B 

(30.) A kiállítás képeit ……… 
meg is lehet vásárolni. 

könyvben pénzért levelező-
lapon 

A 

 

  

 Elérhető pontszám: 9 pont 
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Értékelés és megoldókulcs az Íráskészség feladatsorhoz 

 

Emelt szint A feladat 

 
I. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 

 
Értékelési szempontok Pontszám 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 3 pont 

Hangnem, az olvasóban keltett benyomás  2 pont 

Szövegalkotás 3 pont 

Szókincs, kifejezésmód 3 pont 

Nyelvhelyesség, helyesírás 3 pont 

Íráskép 1 pont 

Összesen 15 pont 

 

 
Ha a dolgozat a  feladat teljesítése, a megadott szempontok követése értékelési kategória alapján 0 pont, akkor az 

összpontszám is 0. 

 

II. 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 őket. A szöveg nem lépi túl a megadott 

terjedelmet. (10% eltérés lehetséges). 

• 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 viszonynak; hogy az 

olvasóban a szerző szándékának megfelelő benyomást kelt-e. 

• Szövegalkotás 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy logikus-e az irányító szempontok valamint az ezekhez 

kapcsolódó gondolatok és a vizsgázó véleményét alátámasztó érvek elrendezése; megfelelő-e a gondolati 

tagolás, azaz van-e bevezetés és befejezés; hogy a vizsgázó hogyan alkalmazza a szövegösszefüggés 

tartalmi és nyelvi elemeit – különös tekintettel a névmásítás speciális szabályaira. 

• Szókincs, kifejezésmód 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által használt szókincs megfelel-e a témának, a 

szituációnak és a közlési szándéknak; hogy a szóhasználat az emelt szintnek megfelelő igényességet és 

változatosságot mutatja-e. Fontos, hogy ezen a szinten a vizsgázó helyesen válassza meg a regisztert (kerülje 

a szleng kifejezéseket). 

• Nyelvhelyesség, helyesírás 
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Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg megfelel-e a mondattan, az 

alaktan és a helyesírás normáinak; hogy a mondatszerkezetek és a nyelvtani struktúrák tekintetében 

mennyire igényes a szöveg nyelvhasználata. A magyar mint idegen nyelv helyességének értékelésekor az 

értékelő fokozottan figyeljen a következő jelenségekre: 

- a szórend szabályainak következetes alkalmazása; a hangsúlyos és a hangsúlytalan elemek 

megkülönböztetése mindig az adott szituációtól függően; 

-  a névmások felesleges kitételének elkerülése (vö. szövegalkotás) 

- A felsorolt okokból elkövetett tévesztések alapvetően a kommunikációt zavarják. Ilyen 

esetekben nem grammatikai, hanem szituációs hibák keletkeznek, amelyek a közlésfunkciót 

nagy mértékben zavarják, bizonyos esetekben jobban, mint egy-egy ragozási, igekötő-

választási, netán helyesírási hiba. 

• Íráskép 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy milyen a szöveg írásképe, mennyire olvasható; a törlések 

és a javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekinthetőségét. Azoknak a diákoknak, akik elsőként nem 

a latin betűs írást tanulták, nehezére esik a betűalakok összekapcsolása, a kis- és nagybetű megkülön-

böztetése, számos esetben a mondat elejének és végének a jelzése. Az ilyen típusú hibák nem 

zavarhatják a szöveg folyamatos olvasását. 

 

Értékelési skála 

 

 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 

3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökéletesen 
megvalósította a kom-
munikációs célokat. 
Valamennyi irányító 
szempontot megfelelő-
en dolgozta ki. A szö-
veg a megadott hosszú-
ságú (10% eltérés 
lehetséges) 

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a kommu-
nikációs célokat. Az 
irányító szempontok kö-
zül egyet vagy kettőt 
megfelelően dolgozott ki, 
a többit csak részben. A 
szöveg hossza 10 száza-
léknál nagyobb mérték-
ben tér el a megadott szö-
veghosszúságtól. 

A vizsgázó részben va-
lósította meg a kommu-
nikációs célokat 
Az irányító szempontok 
közül egyet megfelelően 
dolgozott ki, ezen kívül 
még egyet részben, a 
többit egyáltalán nem; 
illetve valamennyi irá-
nyító szempontot csak 
részben.   

A vizsgázó nem való-
sította meg a kommu-
nikációs célokat. 
Az irányító szempon-
tok közül egyet sem 
dolgozott ki megfele-
lően, csak egyet vagy 
kettőt részben, és van 
olyan is, amelyet 
egyáltalán nem. 

 
Hangnem az olvasóban keltett benyomás 

2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg a szövegfajtának és a 
szerző és az olvasó közötti kap-
csolatnak megfelelő hangnemben 
íródott, az olvasóban a szerző 
szándékának megfelelő benyo-
mást kelt. 

A szöveg hangneme következet-
lenséget mutat, az olvasóban 
nem mindig a szerző szándéká-
nak megfelelő benyomást kelt.  

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

3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
a szöveg felépítése, az 
irányító szempontok elren-
dezése logikus. A gondo-
lati tagolás megfelelő; van 
bevezetés és befejezés. 
A vizsgázó megfelelően 
használja a szövegössze-
függés tartalmi és nyelvi 
elemeit, koherens szöveget 
hoz létre.  

a szöveg felépítése, az 
irányító szempontok elren-
dezése többnyire logikus 
A vizsgázó törekszik a 
gondolati tagolásra; van 
bevezetés vagy befejezés. 
A vizsgázó többnyire 
megfelelően használja a 
szövegösszefüggés tartal-
mi és nyelvi elemeit. A 
mondatok többnyire szer-
vesen kapcsolódnak egy-
máshoz.  

A mondanivaló nem 
mindenütt logikus elrende-
zésű. a vizsgázó nem tö-
rekszik a gondolati tago-
lásra; hiányzik a bevezetés 
és a befejezés. 
a mondatok több helyen 
nem kapcsolódnak egy-
máshoz. 

A mondanivaló nem 
logikus elrendezésű, a 
gondolatok esetlegesen 
követik egymást. 
A szöveg tagolatlan és 
áttekinthetetlen, túlnyo-
mórészt összefüggéstelen 
mondatokból áll. 

 
4. Szókincs, kifejezésmód 

3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak meg-
felelő, választékos szó-
kincs, igényes nyelvhasz-
nálat jellemzi. 

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak meg-
felelő, viszonylag bő szó-
kincs jellemzi. A vizsgázó 
törekszik az igényes 
nyelvhasználatra. A szó-
használat csak néhány 
helyen nem megfelelő, ez 
azonban nem nehezíti je-
lentősen a megértést. 

A szöveget kevésbé válto-
zatos szókincs és a szint-
hez képest egyszerűbb 
nyelvhasználat jellemzi. A 
vizsgázó nem törekszik 
igényes nyelvhasználatra. 
Sok a szóismétlés, több 
helyen nem megfelelő a 
szóhasználat, ami eseten-
ként nehezíti a megértést 
is.  

A szövegben felhasznált 
szókincs szegényes, a 
nyelvhasználat igénytelen. 
A nem megfelelő szóhasz-
nálat több helyen nehezíti 
a megértést. 

 

5. Nyelvhelyesség, helyesírás 

3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget igényes nyelv-
használat jellemzi, a vizs-
gázó változatos és igényes 
nyelvtani szerkezeteket 
használ, mondatszerkesz-
tése is igényes. A szöveg 
hibátlan, vagy csak kevés, 
a szöveg megértését nem 
nehezítő nyelvi (mondat-
tani, alaktani, helyesírási) 
hiba található benne. 

A vizsgázó törekszik igé-
nyes nyelvtani szerkezetek 
használatára és az igényes 
mondatszerkesztésre. A 
szövegben több, a szöveg 
megértését nem nehezítő 
nyelvi (mondattani, alakta-
ni, helyesírási) hiba vagy 
egy-két, a szöveg megérté-
sét nehezítő hiba található. 

A vizsgázó egyszerű 
nyelvtani szerkezeteket 
használ, és nem törekszik 
igényes mondatszerkesz-
tésre. A szövegben sok, a 
szöveg megértését nem 
befolyásoló vagy néhány, 
a szöveg megértését nehe-
zítő hiba található. 

A szöveget nem a szint-
nek megfelelő, túlságosan 
egyszerű nyelvtani szerke-
zetek és igénytelen mon-
datszerkesztés jellemzi. A 
szövegben sok, a szöveg 
megértését nem befolyáso-
ló és több, a szöveg meg-
értését nehezítő hiba ta-
lálható.  

 
6. Íráskép 

1 pont 0 pont 
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és javítások Olvashatatlan kézírás és/vagy áttekinthetetlen törlések 

és javítások. 
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Emelt szint B feladat 

 

I. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 

 

Értékelési szempontok Pontszám 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 3 pont 

Szövegalkotás 5 pont 

Szókincs, kifejezésmód 3 pont 

Nyelvhelyesség, helyesírás 3 pont 

Íráskép 1 pont 

Összesen 15 pont 

 
Ha a dolgozat a  feladat teljesítése, a megadott szempontok követése értékelési kategória alapján 0 pont, akkor az 

összpontszám is 0. 

 

II. 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 őket, mennyire sikerült a témát tágabb 

kontextusba helyeznie, és érvekkel alátámasztania véleményét. A szöveg nem lépi túl a megadott terje-

delmet. (10% eltérés lehetséges). 

• Szövegalkotás 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy logikus-e az irányító szempontok valamint az ezekhez 

kapcsolódó gondolatok és a vizsgázó véleményét alátámasztó érvek elrendezése; megfelelő-e a gondolati 

tagolás, azaz van-e bevezetés és befejezés; hogy a vizsgázó hogyan alkalmazza a szövegösszefüggés 

tartalmi és nyelvi elemeit. 

• Szókincs, kifejezésmód 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által használt szókincs megfelel-e a témának, a 

szituációnak és a közlési szándéknak; hogy a szóhasználat az emelt szintnek megfelelő igényességet és 

változatosságot mutatja-e. Fontos, hogy ezen a szinten a vizsgázó helyesen válassza meg a regisztert (kerülje 

a szleng kifejezéseket). 

• Nyelvhelyesség, helyesírás 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg megfelel-e a mondattan, az 

alaktan és a helyesírás normáinak; hogy a mondatszerkezetek és a nyelvtani struktúrák tekintetében 

mennyire igényes a szöveg nyelvhasználata. A magyar mint idegen nyelv helyességének értékelésekor az 

értékelő fokozottan figyeljen a következő jelenségekre: 

- a szórend szabályainak következetes alkalmazása; a hangsúlyos és a hangsúlytalan elemek 

megkülönböztetése mindig az adott szituációtól függően; 

-  a névmások felesleges kitételének elkerülése (vö. szövegalkotás) 
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• Íráskép 

 Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy milyen a szöveg írásképe, mennyire olvasható; a törlések és a   

javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekinthetőségét. Azoknak a diákoknak, akik elsőként nem a latin 

betűs írást tanulták, nehezére esik a betűalakok összekapcsolása, a kis- és nagybetű megkülönböztetése, 

számos esetben a mondat elejének és végének a jelzése. Az ilyen típusú hibák nem zavarhatják a szöveg 

folyamatos olvasását. 

 

 

Értékelési skála 

 
3. A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökéletesen 
megvalósította a kom-
munikációs célokat. Va-
lamennyi irányító szem-
pontot megfelelően dol-
gozta ki. A szöveg a 
megadott hosszúságú (10% 
eltérés lehetséges) 

A vizsgázó többnyire meg-
valósította a kommu-
nikációs célokat. Az irá-
nyító szempontok közül 
kettőt vagy hármat megfe-
lelően dolgozott ki, a töb-
bit csak részben, vagy 
egyáltalán nem, illetve egy 
irányító szempontot meg-
felelően, az összes többit 
csak részben. A szöveg 
hossza 10 százaléknál na-
gyobb mértékben tér el a 
megadott szöveghosszú-
ságtól. 

A vizsgázó részben va-
lósította meg a kommu-
nikációs célokat 
Az irányító szempontok 
közül egyet megfelelően 
dolgozott ki, ezen kívül 
még egyet részben, a többit 
egyáltalán nem; illetve 
valamennyi irányító szem-
pontot csak részben.   

A vizsgázó nem való-
sította meg a kommu-
nikációs célokat. 
az irányító szempontok 
közül egyet sem dolgo-
zott ki megfelelően, csak 
egyet vagy kettőt rész-
ben, és van olyan is, 
amelyet egyáltalán nem. 

 
 

 
3. Szövegalkotás 

5 pont 4 - 3 pont 2 - 1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, az 
irányító szempontok és az 
ezekhez kapcsolódó gon-
dolatok és érvek elren-
dezése logikus.  
A vizsgázó megfelelően 
használja a szövegössze-
függés tartalmi és nyelvi 
elemeit, koherens szöveget 
hoz létre. A szöveg formai 
tagolása megfelelő. 

A szöveg felépítése, az 
irányító szempontok és az 
ezekhez kapcsolódó gon-
dolatok és érvek elrende-
zése többnyire logikus. a 
vizsgázó többnyire megfe-
lelően használja a 
szövegösszefüggés tartal-
mi és nyelvi elemeit. A 
mondatok többnyire szer-
vesen kapcsolódnak egy-
máshoz.  
Amennyiben a szöveg for-
mailag nem megfelelően 
tagolt, az alacsonyabb 
pontszámot kell adni. 

A mondanivaló nem min-
denütt logikus elrendezé-
sű, sok a gondolati ismét-
lés. 
A mondatok több helyen 
nem kapcsolódnak egy-
máshoz. 
Amennyiben a szöveg for-
mailag nem megfelelően 
tagolt, az alacsonyabb 
pontszámot kell adni. 

A mondanivaló nem 
logikus elrendezésű, a 
gondolatok esetlegesen 
követik egymást. 
A szöveg tagolatlan és 
áttekinthetetlen, túlnyo-
mórészt összefüggéstelen 
mondatokból áll. 
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4. Szókincs, kifejezésmód 

3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak meg-
felelő, gazdag és 
változatos szókincs, vala-
mint a közlési szándéknak 
megfelelő nyelvhasználat 
jellemzi. 

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak meg-
felelő, viszonylag bő szó-
kincs jellemzi. A vizsgázó 
törekszik az igényes 
nyelvhasználatra. A szó-
használat csak néhány 
helyen nem megfelelő, ez 
azonban nem nehezíti je-
lentősen a megértést. 

A szöveget kevésbé válto-
zatos szókincs és a szint-
hez képest egyszerűbb 
nyelvhasználat jellemzi. A 
vizsgázó nem törekszik a 
közlési szándéknak meg-
felelő nyelvhasználatra. 
Sok a szóismétlés, több 
helyen nem megfelelő a 
szóhasználat, ami eseten-
ként nehezíti a megértést 
is.  

A szövegben felhasznált 
szókincs szegényes, a 
nyelvhasználat nem felel 
meg a közlési szándéknak. 
A nem megfelelő szóhasz-
nálat több helyen nehezíti 
a megértést. 

 

5. Nyelvhelyesség, helyesírás 

3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget igényes nyelv-
használat jellemzi, a vizs-
gázó változatos és igényes 
nyelvtani szerkezeteket 
használ, mondatszerkesz-
tése is igényes. A szöveg 
hibátlan, vagy csak kevés, 
a szöveg megértését nem 
nehezítő nyelvi (mondat-
tani, alaktani, helyesírási) 
hiba található benne. 

A vizsgázó törekszik igé-
nyes nyelvtani szerkezetek 
használatára és az igényes 
mondatszerkesztésre. A 
szövegben több, a szöveg 
megértését nem nehezítő 
nyelvi (mondattani, alakta-
ni, helyesírási) hiba vagy 
egy-két, a szöveg megérté-
sét nehezítő hiba található. 

A vizsgázó egyszerű 
nyelvtani szerkezeteket 
használ, és nem törekszik 
igényes mondatszerkesz-
tésre. A szövegben sok, a 
szöveg megértését nem 
befolyásoló vagy néhány, 
a szöveg megértését nehe-
zítő hiba található. 

A szöveget nem a szint-
nek megfelelő, túlságosan 
egyszerű nyelvtani szerke-
zetek és igénytelen mon-
datszerkesztés jellemzi. A 
szövegben sok, a szöveg 
megértését nem befolyáso-
ló és több, a szöveg meg-
értését nehezítő hiba ta-
lálható.  

 
6. Íráskép 

1 pont 0 pont 
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és javítások Olvashatatlan kézírás és/vagy áttekinthetetlen törlések 

és javítások. 
 

 


