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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. 
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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 tartalma-
znia kell. (A szöveg szerinti megoldások mellett szerepelnek a tartalmilag még elfogadható 
egyéb megoldások is. A zárójelben szereplő szavak, kifejezések nem feltételei a válasz elfo-
gadhatóságának.) 

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 tartal-
mazza 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 (szintén a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetsor végén) 
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. Elért 

4 2 

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

egyes feladatok eredményeit) és az elért összpontszámot. 
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Részletes útmutató 
 
 
 
Exercício 1 

Aqueduto das Águas Livres 
 

(0) 1 2 3 4 5 6 
A C F B E G H 

 
 
 
Exercício 2 

Os Ovos de Fabergé 
 

(0) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
A C F M J H I D E G K L 

 
 
 
Exercício 3 

Investigação 
 
(0) Ele estuda Leões. 
18) Está a um passo./ Não lhe falta muito./ Está muito perto (de se juntar a sua equi-

pa). 
19) Não (foi), sempre desejou/ quis fazer isso./trabalhar com animais selvagens. 
20) Eles vão investigar na reserva de Moremi. 
21) (O objectivo é) estudar as incidências  de doença infecciosas (nas populações) de 

leões. 
22) A ecologia/ saúde/ nutrição/ reprodução e genética. 
23) (O investigador) integrará a equipa durante três anos. 
24) Precisa garantir parte da verba (bolsas e patrocínios). 

 
 
 
Exercício 4 

O Efeito Estufa 
 

(0) 25 26 27 28 29 30 
V F V V F F V 
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II. Nyelvhelyesség 
 

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

több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem fogadható el, ha tartalmazza a helyes 
megoldást. (A helyes megoldások mellett szerepelnek a nyelvhelyességi szempontból még 
elfogadható egyéb megoldások is.) 

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 négyzetsor végén) két kü-
lön rubrika található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a másikba, 
kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot. 

 
Például: 
 

Max. Elért 

4  2 

 
A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az egyes 
feladatok eredményeit) és az elért összpontszámot. 
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Részletes útmutató 
 
 
 
 
Exercício 1   

As botas mágicas 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A H I C F L G E K B D 

 
 
 
Exercício 2   

O Teletexto é cubista 
 

0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
a b b d c a d c b a d 

 
 
 
Exercício 3   

Primeiro astronauta a falar português 
 

  0) ..foi...... 
21) viajou 
22) permaneceu 
23) efectuou 
24) havia 
25) estava 
26) foi 
27) participou 
28) possam, pudessem 
29) está 
30) desejar 
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III. Hallott szöveg értése 

 
 

Ha többféle válasz is elfogadható, a javítási útmutató tartalmazza a szövegből adódó le-
hetséges válaszokat, illetve azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a jó válasznak tartalmaznia 
kell. (A szöveg szerinti megoldások mellett szerepelnek a tartalmilag még elfogadható egyéb 
megoldások is. A zárójelben szereplő szavak, kifejezések nem feltételei a válasz elfogadha-
tóságának.) 

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

Amennyiben több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem fogadható el, ha tartal-
mazza 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 négyzetsor végén) két kü-
lön rubrika található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a másikba, 
kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot. 

 
Például: 

 

Max. Elért 

4  2 

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

egyes feladatok eredményeit) és az elért összpontszámot. 
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Részletes útmutató 
 
 
 
Exercicio 1    

Rosa Mota 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 
 

B A A B B A B B A B A B 

 
 
 
Exercício 2   

Os Pombos 

  (0) ..forma.. 
13) pombal 
14) distância 
15) experimentado 
16) estudiosos 
17) diversos 
18) comportavam 
19) orientarem 
20) alemães 
21) privados 
22) Embora 
23) resultado 
24) cheire 

 

 

 

Exercício 3   

Diário de um jovem á conquista do coração. 
 

  (0) ..Ele estuda à noite.. 
(25) (Ele precisa ser) extremamente organizado. 
(26) Durante o maior número de anos (possível). 
(27) Uma vida com muito trabalho/ muitas preocupações/ muitos nervos. 
(28) Está gordo e fuma muito. 
(29) (Ele) quer um estilo de vida diferente/ mais saudável. 
(30) (Ele) faz uma alimentação variada/ simples. 
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A HANGZÓ ANYAG SZÖVEGEI: 
 

Exercício 1   
Rosa Mota 

Ganhou a mais famosa corrida do Brasil 
 
Desde que Manuel Faria, há 24 anos, ganhou duas vezes seguidas a famosa corrida de S. 
Silvestre do Brasil, jamais o atletismo português deixou de estar presente naquela gran-
de prova. 
Uma jovem rapariga de nome Rosa Mota, nascida há 23 anos no Porto, fraca figura, 
metro e meio de altura, numa demonstração de que, tal como os homens, também como 
as mulheres não se medem aos palmos. Ela abalou pelas ruas de São Paulo, apinhadas 
de gente, firme e decidida, à frente de todas as americanas alemãs, irlandesas e brasilei-
ras, não mais perdeu o comando, ganhando assim, a corrida de S. Silvestre na categoria 
reservada às senhoras. 

 
CF – Com que idade começou a praticar atletismo? 
RM – Tinha apenas 14 anos quando comecei a correr no Futebol Clube da Foz de que guardo 
as mais gratas recordações, entre as quais a de me ter sido atribuído o mais alto galardão con-
cedido pelos estatutos daquele clube, a Medalha de Ouro  ao Mérito. 
CF – Como foi isso da sua vitória na corrida de S. Silvestre no Brasil? 
RM – Bem, eu só tinha como ponto de referência que o troço mais difícil era a subida de 
Consolação até à entrada da Avenida Paulista. Foi ali que o Carlos Lopes e o Mamede fracas-
saram. Por isso, embora tivesse atacado logo de entrada, procurei poupar-me logo no início da 
prova. Nós, as mulheres, partimos 50 metros, à frente dos homens. E como eles têm, como é 
obvio, melhor andamento, às duas por três ultrapassaram-nos. Mas isso não me perturbou. 
Deixei-os passar à vontade. Só elas é que me preocupavam. De vez em quando olhava para 
trás e só via homens. De mulheres nem cheiro.... Ao chegar à subida da Consolação vi que 
estava com força e aí joguei tudo por tudo. Acabei à vontade com uns 200 metros de avanço 
sobre a americana Kathy Schilly e só depois é que entraram a alemã Heide Hutterer, mais 
duas alemãs uma irlandesa e em sétimo lugar a brasileira Eleonora Mendonça, que à partida 
era apontada como uma das grandes favoritas. 
CF – Mas não foi só a S. Silvestre que você ganhou? 
RM – Pois não. No dia seguinte, também ganhei a prova de pista. E, como sempre ouvi dizer 
que é na pista que os atletas mostram a sua classe... fiquei muito contente por confirmar nela o 
que já tinha feito na estrada. 
CF – O que é que faz além de correr? 
RM – Estudo. Frequento presentemente o décimo primeiro ano do liceu.  
CF – Quando terminar os estudos, o que quer ser na vida? 
RM – Adorava ser professora de Educação Física. 
CF – Qual a importância da prática desportiva na vida da mulher? 
RM – Falo só por mim. No meu caso tem uma importância vital. Os meus pais sempre nos 
apoiaram, e incitaram a mim e à minha irmã, na prática do desporto, mas eu sinto que o atle-
tismo é uma outra forma de estar na vida. O desporto, em suma, pode contribuir fortemente 
para a emancipação da mulher. 
CF – É a propósito... acha que as, mulheres e os homens, no nosso País, têm os mesmos 
direitos? 
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RM – Melhorou-se muito.... mas ainda não se pode dizer que os direitos das mulheres são 
iguais aos dos homens. Está nas mãos destes a possibilidade de darem uma “chance” às 
mulheres para haver uma maior igualdade. Mas que existe uma diferença, existe. Até no des-
porto. Quando há "meetings" internacionais, quase sempre são chamados os atletas masculi-
nos, enquanto que para os femininos é mais difícil estar presente. 
 
Exercício 2 

Os Pombos 
 
A forma como os pombos conseguem encontrar o pombal mesmo quando largados a centenas 
de quilómetros de distância sempre constituiu um enigma. Os biólogos têm tentado todo o 
tipo de hipóteses e experimentado todos os processos para esclarecer a questão. 
Recentemente, uma equipa de estudiosos decidiu eliminar o sentido do olfacto em diversos 
pombos e ver como se comportavam A experiência conduzida com pombos italianos foi con-
cludente: privados do olfacto revelaram-se incapazes de se orientarem Mas, quando efectua-
ram a mesma experiência com pombos alemães os resultados foram surpreendentes 
Mesmo privados do olfacto, os voláteis orientavam-se na perfeição. 
Embora as investigações prossigam, há já quem defenda que o resultado era previsível: os 
alemães vão onde querem, quer lhes cheire quer não. 

 
Exercício 3   

Diário de um jovem á conquista do coração.. 
 
Sou jovem, saudável, tenho emprego e estudo à noite. Para conseguir conciliar tudo o que 
quero e gosto de fazer - descansar, exercício físico, trabalhar, estudar e divertir-me preciso de 
ser extremamente organizado. Mas não me importo, o que não quero é prescindir de algumas 
daquelas coisas. E hei de fazer tudo o que estiver na minha mão para manter o coração, os 
pulmões, os músculos e a cabeça em boa forma, durante o maior número de anos possível. 
E sei muito bem o que não quero: chegar à idade dos meus "velhotes" como eles, sempre a 
correrem para o médico, sempre com queixas, sempre muito cansados e rodeados por uma 
bateria de remédios! Também não admira, com a vida que eles levam, com tanto trabalho, 
tantas preocupações e tantos "nervos". O meu pai habituou-se a beber muito, diz ele que o 
álcool lhe dá forças para o trabalho, e anda sempre com um cigarro na boca. Já esteve interna-
do e o médico avisou-o de que, ou ele muda de maneira de viver, ou o coração prega-Ihe uma 
partida um dia destes. O meu irmão não vai por melhor caminho, ele que quando era novo 
chegou a ser campeão da modalidade que praticava. Hoje tem um bom emprego, mas anda 
sempre numa correria. Está gordo e, como fuma muito, não tem fôlego para correr 50 metros 
ou para um jogo de futebol na praia... 
Eu sou, e quero ser, diferente e penso que posso ter um estilo de vida mais saudável. Levanto-
me cedo e tenho aulas à noite, mas faço sempre o possível por dormir oito horas por dia. 
Enervei-me muito quando andava à procura do primeiro emprego, mas arrependi-me, porque 
não foi por eu me ter arreliado que ele apareceu. Agora faço sempre um esforço para não me 
enervar, porque afinal os "nervos" não resolvem nada. O desporto ajuda-me bastante além de 
me manter sempre em boa forma e calmo, exige-me repouso e hábitos saudáveis. Não fumo, 
raramente tomo bebidas alcoólicas e faço uma alimentação variada, mas muito simples. Afi-
nal se eu estou na idade de "conquistar corações", porque não hei de começar por conquistar o 
meu próprio coração?... 

Direcção Geral de Serviços de Educação Sanitária 
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IV. Íráskészség 

  
 
A javításhoz használandó értékelési szempontok a következő oldalakon találhatóak. 
 
A feladat végén a szürke táblázatban két különböző oszlop található: 
 

• az elsőbe előre beírtuk az egyes értékelési szempontok alapján elérhető maximá-
lis pontszámokat; 

• a másikba, kérjük, írja be a diák által elért pontszámokat, majd a feladatra adott 
összpontszámot. 

 
 

Például: 
  

Max. Elért 

5  3 

 
 

A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az 
egyes feladatok eredményeit) és az elért összpontszámot. 
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Értékelési szempontok az 1. feladathoz 
 

Az 1. feladat értékelése Maximum 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése  4 pont 
Érthetőség, nyelvi megformálás 5 pont 
Íráskép 1 pont 

 Összesen 10 pont 
 
Amennyiben a dolgozat a „A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” szempont 
alapján 0 pont, 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 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. 



 

írásbeli vizsga 0621  13 / 16 2006. november 3. 

Portugál nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 

 

 

 

Értékelési skála az 1. feladathoz 

 

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökélete-
sen megvalósította a 
kommunikációs célo-
kat; valamennyi irá-
nyító szempontot 
megfelelően dolgozta 
ki és elérte a minimá-
lis szöveghosszúságot 
(100 szó). 

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a kom-
munikációs célokat. 
Egy-két részlettől elte-
kintve általában megfe-
lelően dolgozta ki a 
feladatot, és legalább 
100 szó hosszúságú 
szöveget hozott létre.  

A vizsgázó részben 
valósította meg a 
kommunikációs célo-
kat. 
Félreértette, illetve 
nem megfelelően dol-
gozta ki a feladat bi-
zonyos részeit, a létre-
hozott szöveg 100 szó-
nál rövidebb. 

A vizsgázó nem valósí-
totta meg a kommuniká-
ciós célokat. 
Félreértette, illetve nem 
megfelelően dolgozta ki 
a feladatot, a szöveg 50 
szónál rövidebb. 

 

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 követhető. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibák el-
lenére az olvasó számá-
ra 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. 

 

Íráskép 
1 pont 0 pont 
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és javí-
tások. 

Olvashatatlan kézírás és/vagy áttekinthetetlen 
törlések és javítások. 
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Értékelési szempontok 2. feladathoz (2.A és 2.B variáció közül választott feladat) 
 

A 2. feladat értékelése Maximum 
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 „A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” 
szempont alapján 0 pont, akkor az összpontszám is 0 pont.  

 
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 250 szónál.  
• Hangnem, az olvasóban keltett benyomás  

        Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg han-
gneme és stílusa megfelel-e a közlési szándéknak, valamint az írásmű szerzője és olvasója 
közötti viszonynak; az olvasóban a szerző szándékának megfelelő benyomást kelti-e. 
• Szövegalkotás  

        Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy logikus-e az irányító szempontok elr-
endezése és a szöveg gondolatmenete, megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e beveze-
tés 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 az emelt 
szintnek megfelelő változatosságot 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 a 2. feladathoz 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökéletesen 
megvalósította a kom-
munikációs célokat.  
Valamennyi irányító 
szempontot megfelelő-
en dolgozta ki. A szö-
veg megadott hosszú-
ságú (15% eltérés le-
hetséges).  

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 
valósította meg a 
kommunikációs célo-
kat. 
Az irányító szempont-
ok közül egyet megfe-
lelően dolgozott ki, 
ezen kívül még egyet 
részben, a többit egyál-
talán nem, illetve va-
lamennyi irányító 
szempontot csak rész-
ben. 

A vizsgázó nem 
valósította meg a 
kommunikációs 
célokat. 
Az irányító 
szempontok kö-
zül egyet sem 
dolgozott ki meg-
felelően, csak 
néhányat részben, 
és van olyan is, 
amelyet egyálta-
lán nem. 

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

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

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

Szövegalkotás 
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, az 
irányító szempontok 
elrendezése logikus. 
A gondolati tagolás 
megfelelő, elkülönül a 
bevezetés és a befeje-
zés. 
A szöveg a gondolati 
tagolást követő bekez-
désekből áll. 
A mondatok szervesen 
kapcsolódnak egymás-
hoz. 

A szöveg felépítése, az 
irányító szempontok el-
rendezése többnyire logi-
kus. 
A vizsgázó törekszik a 
gondolati tagolásra, elkü-
löníti legalább a beveze-
tést vagy a befejezést 
(2 pont), bekezdéseket 
alkalmaz (3 pont). 
A mondatok általában 
szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A mondanivaló nem 
mindenütt logikus 
elrendezésű. 
A vizsgázó nem tö-
rekszik a gondolati 
tagolásra, hiányzik a 
bevezetés és a befeje-
zés. 
A mondatok több 
helyen nem kapcso-
lódnak egymáshoz. 

A szöveg tagolat-
lan és átte-
kinthetetlen, ösz-
szefüggéstelen 
mondatokból áll. 
A szöveg annyira 
rövid, hogy szö-
vegként nem érté-
kelhető. 
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Szókincs, kifejezésmód 
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget a témá-
nak és a közlési 
szándéknak megfe-
lelő, gazdag és vál-
tozatos, szókincs 
valamint a közlési 
szándéknak megfe-
lelő nyelvhasználat 
jellemzi. 

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

A szöveget kevésbé vál-
tozatos, helyenként egy-
szerű, de még a téma és a 
közlési szándék szem-
pontjából elfogadható 
szókincs jellemzi. Sok a 
szóismétlés. Többször 
nem megfelelő a szó-
használat, ami néhány 
helyen jelentősen meg-
nehezíti a mondanivaló 
megértését. 

A szövegben fel-
használt szókincs 
nagyon egyszerű, 
nem a témának és 
a közlési szán-
déknak megfelelő. 
A nem megfelelő 
szóhasználat több 
helyen jelentősen 
megnehezíti a 
szöveg meg-
értését. 

Nyelvhelyesség, helyesírás 

4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget igényes 
nyelvhasználat jel-
lemzi, a vizsgázó 
változatos és igényes 
nyelvtani szerke-
zeteket használ, mon-
datszerkesztése is 
igényes. A szöveg 
hibátlan, vagy csak 
kevés, a szöveg meg-
értését nem nehezítő 
nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) 
hiba található benne. 

A szöveg több nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát tar-
talmaz, amelyek azon-
ban a megértést nem 
befolyásolják,  
VAGY 
csak néhány nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát tar-
talmaz, amelyek azon-
ban nehezítik a megér-
tést.  

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, alakta-
ni, helyesírási) hibák 
miatt több helyen 
nem érthető. 
 

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

Olvashatatlan kézírás és/vagy áttekinthetetlen 
törlések és javítások. 

 


