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ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 
 
 

1. Jó megoldásként csak a Javítási-értékelési útmutatóban megadott megoldások fogadhatók 
el. 

 
2. Minden jó megoldás egy pontot ér, a rossz megoldás 0 pont. 
 
3. Félpont és többletpont nem adható. 
 
4. A feladatok értékelésére a szürke mező szolgál. Ebben jelölje a helytelen megoldást 

mindig nullával, a helyest pedig egyessel. 
Példa: 

11. 0 
12. 1 

helytelen
helyes 

   
 

5. A pontszámok összesítése a külön lapon található összesítő táblázatban történik. 
 
6. A vizsgán összesen 150 pont szerezhető. Az egyes vizsgarészek arányát a vizsgaleírás 

szabályozza, ennek alapján meghatározott az egyes vizsgarészekben a vizsgapontok 
száma. 

 
A. Vizsgarész B. Vizsgapont 
Olvasott szöveg értése 30 
Nyelvhelyesség 30 
Hallott szöveg értése 30 
Íráskészség 30 
                     Írásbeli összesen 120 
Szóbeli 30 

Összesen 150 

 
 
A III. vizsgarész kivételével a feladatpontok megegyeznek a vizsgapontokkal. A III. 
vizsgarész (Hallott szöveg értése) vizsgapontjainak kiszámításához használja az Értékelési 
útmutatóban található átszámítási táblázatot!  
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I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
Részletes útmutató 

1. feladat 
 

1. F – valurile înspumate ale Mării Negre 

2.  G – de adâncurile mării 

3 .A – şi-l depune la vărsare 

4. H– o înşiruire de lacuri 

5. K– care trăiesc o singură zi 

6. E –  Bărcile pescarilor 

7. D – a trece 

8. C –  peste 60 de neamuri de peşti 

9. I– ale Deltei 

10. J – prin stăpânirea 

11. B – o mare fabrică de hârtie din stuf  

 

       
2. feladat 
 
 
  
12.  Deoarece Turnul Eiffel a fost realizat după o tehnologie descoperită de inginerul român.  
13. La recomandarea marelui poet Vasile Alecsandri. 
14. Pentru a construi calea ferată Bucureşti – Predeal. 
15. Datorită metodei de montare a şinei pe traverse în afara spaţiului căii ferate. 
16. A vrut să vadă tehnologia folosită de inginerul român. 
17. În casa unde se află acum Muzeul „Nicolae Iorga”. 
18. La înălţarea unui turn ieşit din comun, la Paris, pentru Expoziţia Universală din 1889. 
19. Au discutat despre adaptarea noii tehnici la construcţia turnului. 
20. Profesorul Eugen Stănescu, în Franţa. 
21. A găsit un studiu în care celebrul inginer Alexandre Gustave Eiffel precizează că 
 turnul, nu s-ar fi putut construi dacă nu ar fi aflat tehnica inovatoare a inginerului 
 român. 
22. Ca o şcolă generală din Vălenii de Munte să-i poarte numele inginerului Pănculescu. 
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3. feladat 
 

 
23 F  
24. A  
25. A  
26. F  
27. A  
28. A  
29. F  
30. A  
 
 

 
 
 
 

II. NYELVHELYESSÉG 
 
A helyesírási hibával leírt szavak nem fogadhatók el. Minden feladatban csak egy megoldás 
értékelhető. Variációk megadásakor nem jár pont, még akkor sem, ha közöttük van a jó 
megoldás. 
 
 
1. feladat 
  
1. marele  
2. literaturii române  
3. aflându-se  
4. lumii  
5. şi-au amintit  
6. marelui  
7. vieţii  
8. marilor  
9. Pakistanului 
10. au participat  
11. s-au aflat  
12. instituţiei culturale  
13. Editurii Enciclopedice. 
 

          
  
2. feladat  
 
14.  în  
15. pentru  
16.  Conform  
17.  în faţa  
18.  fără  
19.  la  
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20.  Cu  
21. de  
22.  Prin  
23.  pentru  
24.  din  
25.   pe  
26.   în  
 
 
 

 
 

3. feladat  

 0  datând 

27.  aparţinând 
28.  constituind 
29.  ridicându-se 
30.  înscriind 
 
 
 
 
 
   
 
     
 
 
 
 
 
 
III. HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 
Részletes útmutató 
 
1. feladat 
 
În ziua de 18 noiembrie 2005, în curtea Clinicii pentru Copii nr. 1 din Budapesta  a avut loc 
dezvelirea unei plăci comemorative care păstrează generaţiilor viitoare un nume de român: 
Victor Babeş. 
 Victor Babeş (1854-1926) a studiat la Budapesta şi la Viena, ca bursier al Fundaţiei 
Gojdu. După examenul de licenţă, face studii de specializare în mai multe oraşe europene. Din 
1884, conduce catedra de histologie patologică a Facultăţii de Medicină din Budapesta. 
Savant de primă mărime a ştiinţei medicale universale, precursor în bacteriologie şi 
inframicrologie, descoperitor şi iniţiator al seroterapiei moderne, Babeş părăseşte în 1888 
facultatea de medicină din Budapesta pentru a se stabili la Bucureşti.  



 

írásbeli vizsga 0621  6 / 18 2006. november 3. 

Román nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 Medicul Victor Babeş a fost profesor de patologie şi bacteriologie la Facultatea de 
medicină din Bucureşti şi membru al Academiei Române. 
 Este unul dintre fondatorii microbiologiei moderne, autor al primului tratat de 
bacteriologie din lume, scris în colaborare cu savantul francez A.V.Cornil, în 1885. Prin 
cercetările sale valoroase asupra antagonismelor microbiene s-a situat printre precursorii 
ideilor moderne asupra antibioticelor. Activitatea lui Babeş a influenţat puternic şi dezvoltarea 
medicinei veterinare. Strâns legat de popor, Babeş a luptat pentru aplicarea ştiinţei în scopul 
îmbunătăţirii vieţii oamenilor. A studiat cauzele bolilor cu extindere în masă, arătând şi 
rădăcinile sociale ale acestora. 
 Placa lui Victor Babeş a fost dezvelită de rectorul dr. Tussalay Tivadar şi rectorul 
emerit dr. Sótonyi Péter. Iniţiativa amplasării acestei plăci memoriale îi revine conducerii 
Universităţii Semmelweis din Budapesta. 
 
1. La Bucureşti a avut loc dezvelirea unei plăci comemorative Victor Babeş. F 
 
2.  Victor Babeş a studiat la Budapesta şi la Viena. A 
 
3. Babeş părăseşte în 1887 facultatea de medicină din Budapesta pentru a se stabili la 
 Bucureşti. F 
 
4. Activitatea lui Babeş a influenţat puternic şi dezvoltarea medicinei veterinare. A  
 
5. Victor Babeş a studiat cauzele bolilor cu extindere în masă, arătând şi rădăcinile 
 sociale ale acestora. A 
 
 
 
 
2. feladat 
 
Oamenii din întreaga lume sunt invitaţi să voteze pentru "Noile 7 Minuni ale Lumii" în cadrul 
unui sondaj finanţat de o organizaţie privată, anunţă agenţia de ştiri BBC. Organizaţia care 
poartă chiar numele de "Noile 7 Minuni ale Lumii" a înaintat 21 de propuneri care pot fi 
votate: este vorba despre obiective faimoase de pe întregul glob. 
 Pe listă sunt incluse Colosseumul din Roma, oraşul antic Petra din Iordania, 
Monumentul Stonehenge din Marea Britanie şi Marele Zid Chinezesc. 
 Votul se va desfăşura pe tot parcursul anului 2006, prin telefon. Cele şapte obiective 
câştigătoare vor fi anunţate la Revelionul din 2007. 
 Lista include şi obiective ceva mai moderne, cum ar fi Turnul Eiffel din Paris, Statuia 
Libertăţii din New York şi opera din Sydney, Australia. Marea Piramidă de la Gizeh, care 
face parte din noua listă, este singurul obiectiv din rândul actualelor "7 Minuni ale Lumii" 
care este propus din nou. 
 Cele 7 Minuni ale Lumii Antice au fost alese de un filozof grec, Philon din Bizanţ, 
acum mai bine de 2000 de ani. Toate monumentele alese de el erau situate în jurul bazinului 
mediteranean. Pentru a fi incluse în noua listă "minunile" moderne au de împlinit câteva 
condiţii: să fie făcute de mâna omului, să fi fost finalizate până în anul 2000 şi să fie într-o 
stare "acceptabilă" de conservare. 
 Fundaţia "Noilor 7 Minuni ale Lumii", printre ai cărei membri se numără şi fostul 
director al agenţiei UNESCO, a precizat că va folosi acest sondaj pentru a atrage atenţia 
asupra distrugerii monumentelor culturale ale lumii. 
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 Dintre Cele 7 Minuni ale Lumii Antice alese acum mai bine de 2000 de ani, doar una 
mai există: Marea Piramidă de la Gizeh. Celelalte şase erau: Farul din Alexandria, Grădinile 
suspendate din Babilon, Mausoleul din Halicarnas, Templul Dianei din Efes, Statuia lui Zeus 
din Olimpia şi Colosul din Rhodos. 
 
 
6. A înaintat 21 de propuneri. 
7. Colosseumul din Roma, oraşul antic Petra din Iordania, Monumentul Stonehenge 
 din Marea Britanie şi Marele Zid Chinezesc. 
8. La Revelionul din 2007. 
9. Mai bine de 2000 de ani. 
10. Să fie făcute de mâna omului, să fi fost finalizate până în anul 2000 şi să fie într-o 
 stare "acceptabilă" de conservare. 
11. Pentru a atrage atenţia asupra distrugerii monumentelor culturale ale lumii. 
 
 
 
 
 
 
3 .feladat 
Alexandru Bălănescu şi quartetul său prezintă publicului zilelor noastre o muzică, aproape de 
două decenii, care nu este nici muzică clasică, nici muzică uşoară. Ţelul muzicantului este 
comunicarea cu publicul, oferindu-i prin creaţiile sale moderne, mai întâi de toate, emoţii şi 
plăcere. Sursa principală de inspiraţie a lui Alexandru Bălănescu rămâne totuşi folclorul est-
european, în special cel românesc. Din acesta s-a născut şi cel mai nou album "Maria T.", 
dedicat renumitei cântăreţe Maria Tănase. Concertul din Budapesta al Quartetului Bălănescu a 
avut loc, în cursul lunii ianuarie, la Palatul Artelor. 
 – Cu ani în urmă aţi lansat albumul "Luminitza", o prelucrare a folclorului românesc. 
Acum reveniţi din nou la rădăcinile spirituale, la folclor? 
 – Da. După "Luminitza" am căutat în mod mai evident material tradiţional din 
folclorul românesc. Am început să cercetez, să văd ce a lăsat imprimat pe discuri Maria 
Tănase cântăreaţa cu voce de aur. Dar m-am interesat şi de viaţa artistei, deoarece mi s-a părut 
o persoană foarte interesantă. 
 – Ce v-a impresionat în creaţia ei? 
 – Mi-a plăcut tehnica ei vocală excepţională. Avea cântece din diferite regiuni ale ţării, 
dar a reuşit să-şi pună amprenta pe orice melodie. A rămas autentică, deşi a transformat 
piesele pe stilul ei. A devenit o stea a culturii româneşti, ajungând la sufletul foarte multor 
oameni. 
 – Ce scop aţi urmărit cu noul album "Maria T."? 
 – Am sperat că prin acest album pot să fac mai cunoscută vocea Mariei Tănase. Arta ei 
doar în Franţa este mai răspândită, pentru că a înregistrat anumite cântece în franceză. Ba, în 
anii ’50 a luat chiar marele premiu, "Grand Prix du Disc", al Academiei Franceze. 
 – Nu este un dezavantaj că vă folosiţi de un folclor est-european, cântat în limba 
română? 
 – Nu cred. Aşa văd că există un moment bun acum, pentru că tinerii sunt deschişi la 
muzica din toată lumea. Tinerii sunt într-un fel oarecare plictisiţi de muzica pop care, în 
general, nu oferă lucruri care excită. 
 – În spectacolul dumneavoastră cum aţi reuşit să îmbinaţi tradiţionalul cu modernul? 
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 – Am lucrat în diferite feluri cu materialul. Câteodată, pur şi simplu, m-a inspirat un 
motiv melodic sau ritmic. Alteori, numai textul. Au fost cazuri când am folosit melodii 
originale pe care le-am transformat cu calculatorul, iar pe baza lor am crerat noi benzi sonore. 
 – În timpul concertului, pe scenă apare un aspect vizual foarte puternic. Spectacolul 
modern este şi vizual? 
 – Da. Acest element este foarte important în acest spectacol. Am vrut ca atunci când 
prezentăm pe viu acest material, Maria Tănase, nefiind fizic cu noi, printr-un fel de magie, să 
aducem spiritul ei pe scenă. Maria Tănase este ca o fiică a Bucureştilor din anii ’40, ’50, o 
artistă pe care n-avem cum s-o uităm niciodată. 
 
 
0   D 
 
12. E  
 
13. F  
 
14. C 
 
15. B 
 
16. A  
 
 
 
 
 
 
4. feladat  
 
Frumuseţea sălbatică a Keniei 
 
 Savane îndepărtate, fiare sălbatice, peisaje măreţe – un concediu pe coasta de est a 
Africii este o experienţă de neuitat. În cursul lunii septembrie, clima este extrem de plăcută, 
iar chemarea aventurii mai imperioasă. 
 Se spune despre Kenia că ar fi leagănul omenirii. Şi într-adevăr, cine se duce o dată 
acolo, rămâne încredinţat că a intrat în grădina paradisului: chiar aici, pe coasta de est a 
Africii. Aici, unde veţi descoperi minunate plaje cu nisip alb, în interiorul teritoriului, păduri 
care vă atrag cu vegetaţia lor abundentă, împodobită cu liane şi flori de orhidee. Veţi simţi 
neliniştitoarea, dar măreaţa prezenţă a animalelor – lei, elefanţi şi girafe – în decorul galben al 
savanelor, având pe fundal munţi maieştuoşi acoperiţi cu zăpadă. Şi veţi beneficia de o 
vacanţă de vis... 
 Umbrite de palmieri înalţi şi udate de apele calde, limpezi, de culoarea turcoazelor, ale 
Oceanului Indian, în Mombasa, poarta către Africa de Est, se află cele mai frumoase plaje de 
pe coasta Keniei. Înspre nord, vă puteţi bucura de plajele Nyali şi Shanzu. În partea de sud, 
protejate de reciful de corali şi udate de apele oceanului plajele Diasni şi Tiwi vă "promit" o 
vacanţă deosebită, în care leneveala şi contemplarea decorului de început de lume vă vor lăsa 
să vă regăsiţi.  
 Nu aveţi voie să părăsiţi Kenia fără să vă bucuraţi de experienţa unui safari, străbătând 
parcurile naţionale Tsavo East şi Tsavo West. Cele două parcuri formează una dintre cele mai 
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mari rezervaţii naturale din lume. Adăpostiţi în maşini de teren puternice, aflaţi sub 
îndrumarea unor ghizi cu experienţă, pasionaţi de meseria lor, puteţi face un adevărat tur de 
recunoaştere prin frumuseţile grădinii Edenului, bucurându-vă de fauna şi flora din acest 
colţişor de Africă.  
 La nord de cele două parcuri naţionale se află metropola Nairobi, (cu cca. 2 milioane 
de locuitori), situată la 1.600 m înălţime altitudine. Din centrul de conferinţe Kenyatta, înaltă 
de peste 100 m, puteţi admira o panoramă splendidă asupra oraşului, ajungând în anumite zile 
foarte limpezi până la Muntele Kilimanjaro. La cca. 100 km la nord de Nakaru se află lacul cu 
acelaşi nume, care este un adevărat paradis al păsărilor, şi unde puteţi admira exemplare 
superbe de păsări flamingo, pelicani şi ibişi. 
 
17.  Savane îndepărtate, fiare sălbatice, peisaje măreţe – un concediu pe coasta de est a 
 Africii  este o experienţă de neuitat. 
18.  Se spune despre Kenia că ar fi  leagănul omenirii. 
19.  Şi într-adevăr, cine se duce o dată acolo, rămâne încredinţat că a intrat în grădina 
 paradisului: 
20. Aici, unde veţi descoperi minunate plaje cu nisip alb ... 
21. În partea de sud, protejate de reciful de corali şi udate de apele oceanului plajele 
 Diasni şi Tiwi vă "promit" o vacanţă deosebită.  
22. Nu aveţi voie să părăsiţi Kenia fără să vă bucuraţi de experienţa unui safari.  
23. Cele două parcuri formează una dintre cele mai rezervaţii  naturale din lume. 
24. La nord de cele două parcuri naţionale se află metropola Nairobi, (cu cca. 2 milioane 
 de locuitori), situată la 1.600 m înălţime altitudine. 
25. La cca. 100 km la nord de Nakaru se află lacul cu acelaşi nume, care este un adevărat 
 paradis al păsărilor, şi unde puteţi admira exemplare superbe de păsări flamingo, 
 pelicani şi ibişi. 
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Átszámítási táblázat 
 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez a pontszám lesz a 
dolgozatpont (legfeljebb 25 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy 
az elért dolgozatpontok hány vizsgapontot érnek. 
 
 

Dolgozatpont Vizsgapont Dolgozatpont Vizsgapont 
25 30 12 14 
24 29 11 13 
23 28 10 12 
22 26 9 11 
21 25 8 10 
20 24 7 8 
19 23 6 7 
18 22 5 6 
17 20 4 5 
16 19 3 4 
15 18 2 2 
14 17 1 1 
13 16 

 

  
 
 
IV. ÍRÁSKÉSZSÉG 
 

Az írásfeladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével 
történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes 
szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden írásbeli munkát ezen szempontok 
segítségével kell értékelni oly módon, hogy a dolgozatot minden egyes értékelési szempontnál 
újra kell olvasni.  

Ezen értékelési eljárás további sajátossága, hogy a szintleírások a nyelvi teljesítményt 
értékelő szempontoknál nem tartalmaznak hibaszámokra vonatkozó utalásokat, valamint nem 
osztályozzák előre az egyes hibatípusokat a hibák súlyossága alapján. Ennek oka az, hogy az 
egyes nyelvi hibák súlyosságát (értelemzavaró vagy nem értelemzavaró hiba) csak az adott 
szövegkörnyezet figyelembevételével lehet megállapítani. 

A javítás alapelvei 

1. A dolgozatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól.  
2. Félpontok és jutalompontok nem adhatók. 
3. Az ismétlődő nyelvhelyességi hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni. 

 
 
 
 
 
 



 

írásbeli vizsga 0621  11 / 18 2006. november 3. 

Román nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

Első feladat 
 

Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról: 
 

Értékelési szempontok Maximális pontszám 
Tartalom  5 pont 
Formai jegyek és hangnem  2 pont 
Szövegalkotás 3 pont 
Szókincs, kifejezésmód 5 pont 
Nyelvtan, helyesírás 5 pont 
Összesen 20 pont 

 
Vizsgapont 10 pont 

 
1. Mivel a két feladat aránya az értékelésben 1/3–2/3, az első feladatnak a pontszámát felezni 

kell, azaz 10 vizsgapont szerezhető. Amennyiben a pontszám felezése után kapott összeg 
fél pontra végződik, felfele kell kerekíteni. Ebben a vizsgarészben tehát nincsen külön 
átszámítási táblázat. 

2. Amennyiben a dolgozat a Tartalom, Szövegalkotás, Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelv-
tan, helyesírás értékelési szempont alapján 0 pontos, akkor az összpontszám is 0 pont.  
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A szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemei 
A szöveget a mondatok halmazától a kohézió különbözteti meg, amit a szöveget alkotó 

elemek jelentésének szerves összefüggése és a szerkezeti összekapcsoltság biztosít. A szöveg 
egységét biztosító jelentés szintű kapcsolatteremtés leggyakoribb eszközei a következők: 

• teljesen vagy részben ismétlődő szavak, szószerkezetek, 
• szinonimák, 
• a szavak és szószerkezetek jelentése között lehetséges néhány viszony (ellentét, ok-

okozati viszony stb.), 
• a mondatok logikai-tartalmi elrendezése (ok-okozat, általános-konkrét stb.). 

A mondatok kapcsolódását biztosító nyelvtani, szerkezeti kapcsolóelemek: 
• az önálló mondatok közötti kötőszók, 
• rámutató szók (különféle névmások, határozószók), 
• egyéb nyelvtani viszonyító elemek (igeragozás, középfok stb.). 

 
A Szövegalkotás szempontnál a Tartalom szemponttól függetlenül kell eljárni és csak a 

tárgyalt szempontok alapján lehet megítélni a dolgozat felépítését és gondolatmenetét. 
 

Szókincs és kifejezésmód 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy  

• megfelel-e a vizsgázó által használt szókincs a témának, a szituációnak, a szerepnek és 
a közlési szándéknak,  

• megfelel-e a szóhasználat az emelt szintű érettségi vizsga követelményeinek (mennyi-
re változatos). 

 
Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a 

megértést. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak újra-
olvasás után érthető, azaz anyanyelvi olvasó csak nehezen vagy egyáltalán nem értené meg a 
mondanivalót. 

A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni, azaz a hiba 
jellegétől függően vagy a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szempontnál. 
Amennyiben például a vizsgázó egy szót nem megfelelően használ (pl. a „ a auzi“ ige helyett 
a „a asculta“ igét), ezt a hibát csak a Szókincs, kifejezésmód szempontnál lehet értékelni. Ha a 
vizsgázó egy elöljárószót helytelen vonzattal használ (pl. „contra + gen.”), ezt a hibát csak a 
Nyelvtan, helyesírás szempontnál lehet értékelni. 

Azoknál az értelemzavaró hibáknál, amelyek következtében egy-egy mondatrész vagy 
mondat mondanivalója válik érthetetlenné, és amelyeknél a hiba komplexitása miatt nem lehet 
eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, az egyszeri értékelés elve nem érvé-
nyes. Az ilyen típusú hibákat tehát mindkét szempontnál értékelni kell.  

E szempont értékelésénél a megszólítás és az elköszönés hibáit is figyelembe kell venni. 
 

Nyelvtan, helyesírás 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy  

• megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a mondattan, az alaktan és a helyesírás 
normáinak,  

• megfelel-e a nyelvhasználat az emelt szintű érettségi vizsga követelményeinek 
(mennyire változatosak a nyelvtani struktúrák és a mondatszerkesztés). 
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Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a 
megértést. A további részletes útmutatást lásd a Szókincs, kifejezésmód szempontnál. 
Javítási jelrendszer 
 

Áttekinthetőbb a javítási jelrendszer, ha az egyes szempontokhoz tartozó jeleket egy-egy 
oszlopban egymás alá írjuk. 
 

Tartalom 
A tartalmi szempontok teljesítését a lap jobb oldalán található sávban jelöljük a szem-

pont sorszámának megadásával: 
4 (bekarikázott szám) = teljesített tartalmi szempont, 
√3 (hiányjel + szám) = nem tárgyalt vagy nyelvi okból nem érthető tartalmi szempont, 
2– (szám + mínuszjel) = érintett, de nem megfelelően kifejtett tartalmi szempont. 
 
Amennyiben a vizsgázó egy irányító szempontot a szövegben több helyen tárgyal, a 

szempont teljesítését az utolsó említés helyénél kell jelölni. 
 

Formai jegyek és hangnem 
A formai jegyeket a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 

Dátum = D 
Megszólítás = M 
Köszönés = K 
Aláírás = A 

A teljesítés minőségét mutató jelek: 
D (bekarikázott betű)  =  az adott formai jegy teljesítése helyes, 
√ K (hiányjel + betű) = hiányzik vagy nem elfogadható az adott formai jegy. 

 

Szövegalkotás 
A Tartalom szempontnál használt számozás segít e szempont megítélésénél is.  
 
Szókincs, kifejezésmód 
A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 

L = lexikai hiba, 
ÉL = értelemzavaró lexikai hiba, 
É = értelemzavaró hiba, amely következtében egy-egy mondatrész vagy mondat mon-

danivalója válik érthetetlenné, és amelynél a hiba komplexitása miatt nem lehet 
eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó. 

 
A szövegben használt jelek: 

aláhúzás hullámvonallal = lexikai hiba, 
                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

aláhúzás hullámvonallal + i = ismétlődő lexikai hiba. 
           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ i 

 
Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 
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Nyelvtan, helyesírás 
A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 

G = nyelvtani (grammatikai) hiba, 
ÉG = értelemzavaró nyelvtani hiba, 
É = értelemzavaró hiba, amely következtében egy-egy mondatrész vagy mondat 

mondanivalója válik érthetetlenné, és amelynél a hiba komplexitása miatt nem 
lehet eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, 

H = helyesírási hiba. 

A szövegben használt jelek: 
aláhúzás  = nyelvtani vagy helyesírási hiba, 
√ (hiányjel) = hiányzik egy szó, 
nyíl = szórendi hiba, 
aláhúzás + i = ismétlődő hiba. 

                             i  
Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 
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Értékelési skála (emelt szint 1. feladat) 

Tartalom  
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A vizsgázó öt irányító szem-
pontot dolgozott ki megfele-
lően.  

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat megfelelően valósí-
totta meg. 

A vizsgázó négy irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően, a többit pedig csak 
részben vagy egyáltalán nem. 

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat nagyrészt megfelelően 
valósította meg. 

A vizsgázó három irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően, a többit pedig csak 
részben vagy egyáltalán nem. 
vagy: A vizsgázó két irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően, és még legalább egy 
irányító szempontot tárgyalt 
részben.  
A kommunikációs célokat 
részben valósította meg. 

A vizsgázó csak két irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően és nem tárgyalta a 
többi szempontot. 

Alapvető kommunikációs cél-
ját nem éri el. 

Formai jegyek és hangnem  
2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg formai jegyei telje-
sen megfelelnek a szövegfaj-
tának, hangneme a közlési 
szándéknak és a címzetthez 
való viszonynak. 
Van helyes megszólítás, dá-
tum, elköszönés és aláírás. 

A szöveg formai jegyei nagy-
jából megfelelnek a szöveg-
fajtának, hangneme a közlési 
szándéknak és a címzetthez 
való viszonynak. 
Van helyes megszólítás és 
aláírás. A dátum és az elkö-
szönés hibás vagy hiányzik. 

A szöveg formai jegyei nem 
felelnek meg a szövegfajtá-
nak, hangneme a közlési 
szándéknak és a címzetthez 
való viszonynak. 
Hiányzik vagy nem helyes a 
megszólítás és/vagy az 
aláírás. 
vagy: A vizsgázó nem tö-
rekedett a levélforma betar-
tására. 

Szövegalkotás 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok elrendezése 
logikus.  
A gondolati tagolás megfele-
lő: van bevezetés, tárgyalás és 
befejezés.  
A vizsgázó megfelelően hasz-
nálja a szövegösszefüggés 
tartalmi és nyelvi elemeit: lét-
rejön a szövegkohézió. 
A formai tagolás megfelelő. 

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok elrendezése 
nagyrészt logikus.  
A vizsgázó törekszik a gondo-
lati tagolásra: van bevezetés 
vagy befejezés. 
A vizsgázó nagyrészt megfe-
lelően használja a szöveg-
összefüggés tartalmi és nyelvi 
elemeit. A mondatok nagy-
részt szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A mondanivaló nem min-
denütt logikus elrendezésű.  
A vizsgázó nem törekszik a 
gondolati tagolásra: hiányzik 
a bevezetés és a befejezés. 
Az írásmű még szövegnek te-
kinthető, bár a mondatok több 
helyen nem kapcsolódnak 
egymáshoz. 
 
 

Nem jött létre szöveg. 
A mondanivaló nem logikus 
elrendezésű, a gondolatok 
esetlegesen követik egymást.  
Az írásmű tagolatlan és átte-
kinthetetlen, túlnyomórészt 
izolált mondatok halmazából 
áll. 
 
 

Szókincs, kifejezésmód 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak megfelelő 
változatos szókincs jellemzi.  
Az előforduló kisebb lexikai 
pontatlanságok nem nehezítik 
a megértést. 

A szöveget nagyrészt a témá-
nak és a közlési szándéknak 
megfelelő szókincs jellemzi.  
A vizsgázó törekszik a válto-
zatos szóhasználatra. 
A szóhasználat néhány helyen 
nem megfelelő, ez azonban 
alig nehezíti  a megértést. 

A szöveg szókincse egyszerű. 
Sok a szóismétlés. 
A szóhasználat többször nem 
megfelelő. A hibák néhány 
helyen nehezítik a megértést. 

A szövegben felhasznált szó-
kincs szegényes. 
A nem megfelelő szóhasználat 
több helyen jelentősen 
nehezíti és/vagy akadályozza 
a megértést. 
 

Nyelvtan, helyesírás 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A vizsgázó változatos nyelv-
tani struktúrákat használ, vala-
mint mondatszerkesztése is 
változatos.  
A szöveg hibátlan vagy csak 
kevés, a szöveg megértését 
nem nehezítő nyelvi (mondat-
tan, alaktan, helyesírás) hiba 
található benne. 

A vizsgázó törekszik a válto-
zatos nyelvtani struktúrák 
használatára és a változatos 
mondatszerkesztésre. 
A szövegben több, a szöveg 
megértését nem nehezítő nyel-
vi (mondattan, alaktan, he-
lyesírás) hiba és/vagy néhány, 
a szöveg megértését nehezítő 
hiba található. 

A vizsgázó egyszerű nyelvtani 
struktúrákat használ és/vagy 
mondatszerkesztése nem kel-
lően változatos. 
Rendszerszerű hibákat ejt. 
A szövegben sok hiba van, a 
hibák többször nehezítik a 
megértést. 

A szöveget a szintnek nem 
megfelelő, túlságosan egy-
szerű nyelvtani struktúrák és 
igénytelen mondatszerkesztés 
jellemzi.  
A szövegben sok, a szöveg 
megértését jelentősen nehezítő 
és/vagy akadályozó hiba 
található. 
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Második feladat 
 

 
Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról: 
 

Értékelési szempontok Maximális pontszám 
Tartalom 5 pont 
Szövegalkotás 5 pont 
Szókincs, kifejezésmód 5 pont 
Nyelvtan, helyesírás 5 pont 
Összesen 20 pont 

 
Vizsgapont 20 pont 

 
Amennyiben a dolgozat bármelyik értékelési szempont alapján 0 pontos, akkor az össz-

pontszám is 0 pont. 
 
 

Az értékelési szempontok részletes kifejtése 
 

Tartalom 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 

• hány irányító szempontra tért ki és milyen mélységben tárgyalta azokat,  
• megfelelően kifejtette és indokolta-e véleményét. 

 
A témakifejtés során a vizsgázónak a megadott témát tágabb kontextusba kell helyeznie, 

továbbá ki kell fejtenie, és érvekkel alá kell támasztania véleményét (valamelyik irányító 
szempont kapcsán). A vizsgázónak mind a négy irányító szempontra ki kell térnie 
dolgozatában. Egy irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető megfelelően részletesnek, ha 
a vizsgázó legalább két gondolatot fogalmaz meg hozzá. Amennyiben a vizsgázó szó szerint 
átvesz egy vagy több mondatot a gondolati segítséget nyújtó segédanyagból, a lemásolt rész 
nem vehető figyelembe az adott irányító szempont értékelésekor. Egy szinten belül (4–3 vagy 
2–1) az irányító szempontok kifejtésének részletessége értékelhető. 

Ha egy irányító szempont tárgyalása nyelvi okokból nem érthető, azt a Tartalom szem-
pontnál úgy kell értékelni, mintha a vizsgázó nem tért volna ki rá, azaz az irányító szempont 
kifejtése nem megfelelő. Ezt a hibát figyelembe kell venni a nyelvi teljesítmény értékelésekor 
is, azaz a hiba jellegétől függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szem-
pontoknál. 

Szövegalkotás 
 

Az emelt szint első feladatánál található részletes útmutatás érvényes ennél a feladatnál 
is. Azonban a 4–3 és a 2–1 pontos sávoknál a formailag nem megfelelően tagolt szövegeket 
az alacsonyabb pontszámmal kell értékelni. Ez nem jelenti azonban azt, hogy a formailag 
tagolt, de kevésbé logikus felépítésű szövegek nem értékelhetők az alacsonyabb 
pontszámmal. 
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Szókincs és kifejezésmód 
 
A részletes útmutatást lásd az emelt szint első feladatánál. 
 

Nyelvtan, helyesírás 
A részletes útmutatást lásd az emelt szint első feladatánál. 
 
 
Javítási jelrendszer 
 
Lásd az emelt szint első feladatánál. 
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Értékelési skála (emelt szint 2. feladat) 

Tartalom  
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A vizsgázó négy irányító 
szempont kifejtésével részle-
tesen és megfelelő mélység-
ben dolgozta ki a témát. 
Minden irányító 
szemponthoz két gondolatot 
fogalmazott meg. 

Részletesen kifejtette, és ér-
vekkel megfelelően alátá-
masztotta véleményét. 

A vizsgázó három irányító 
szempontot megfelelő mély-
ségben dolgozott ki, azaz két 
gondolatot írt hozzájuk. A 
negyedik szempontot csak 
részben, vagy egyáltalán 
nem tárgyalta. 

A vizsgázó törekedett arra, 
hogy részletesen kifejtse, és 
érvekkel alátámassza véle-
ményét. 

A vizsgázó két irányító szem-
pontot dolgozott ki részletesen 
(két-két gondolatot fogalma-
zott meg) vagy négy, illetve 
három irányító szempontot 
tárgyalt részben (egy gondo-
latot írt hozzájuk). 

A vizsgázó nem fejtette ki 
részletesen véleményét, alig 
érvelt. 

A vizsgázó csak egy irányító 
szempontot dolgozott ki rész-
letesen (két gondolatot fogal-
mazott meg hozzá), vagy csak 
két irányító szempontot tár-
gyalt részben (egy-egy gon-
dolatot fogalmazott meg). 

A vizsgázó nem fejtette ki 
megfelelően véleményét. 

Szövegalkotás 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok és az ezekhez 
kapcsolódó gondolatok elren-
dezése logikus.  
A gondolati tagolás megfele-
lő.  
A vizsgázó megfelelően hasz-
nálja a szövegösszefüggés 
tartalmi és nyelvi elemeit: lét-
rejön a szövegkohézió. 
A szöveg formai tagolása 
megfelelő. 

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok és az ezekhez 
kapcsolódó gondolatok elren-
dezése nagyrészt logikus.  
A vizsgázó törekszik a gon-
dolati tagolásra. 
A vizsgázó nagyrészt megfe-
lelően használja a szöveg-
összefüggés tartalmi és nyelvi 
elemeit. A mondatok nagy-
részt szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. 
Amennyiben a szöveg formai-
lag nem megfelelően tagolt, 
az alacsonyabb pontszámot 
kell adni. 

A mondanivaló nem min-
denütt logikus elrendezésű. 
Sok a gondolati ismétlés. 
A vizsgázó nem törekszik a 
gondolati tagolásra. 
Az írásmű még szövegnek 
tekinthető, bár a mondatok 
több helyen nem kapcsolód-
nak egymáshoz. 
Amennyiben a szöveg for-
mailag nem megfelelően ta-
golt, az alacsonyabb pont-
számot kell adni. 
 

Nem jött létre szöveg. 
A mondanivaló nem logikus 
elrendezésű, a gondolatok 
esetlegesen követik egymást.  
Az írásmű tagolatlan és átte-
kinthetetlen, túlnyomórészt 
izolált mondatok halmazából 
áll. 
 
 

Szókincs, kifejezésmód 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak megfelelő 
változatos szókincs jellemzi.  
Az előforduló kisebb lexikai 
pontatlanságok nem nehezítik 
a megértést. 

A szöveget nagyrészt a témá-
nak és a közlési szándéknak 
megfelelő szókincs jellemzi.  
A vizsgázó törekszik a válto-
zatos szóhasználatra. 
A szóhasználat néhány helyen 
nem megfelelő, ez azonban 
alig nehezíti a megértést. 

A szöveg szókincse egyszerű. 
Sok a szóismétlés. 
A szóhasználat többször nem 
megfelelő. A hibák néhány 
helyen nehezítik a megértést. 

A szövegben felhasznált szó-
kincs szegényes. 
A nem megfelelő szóhasználat 
több helyen jelentősen 
nehezíti és/vagy akadályozza 
a megértést. 
 

Nyelvtan, helyesírás 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A vizsgázó változatos nyelv-
tani struktúrákat használ, vala-
mint mondatszerkesztése is 
változatos.  
A szöveg hibátlan vagy csak 
kevés, a szöveg megértését 
nem nehezítő nyelvi (mondat-
tan, alaktan, helyesírás) hiba 
található benne. 

A vizsgázó törekszik a válto-
zatos nyelvtani struktúrák 
használatára és a változatos 
mondatszerkesztésre. 

A szövegben több, a szöveg 
megértését nem nehezítő nyel-
vi (mondattan, alaktan, he-
lyesírás) hiba és/vagy néhány, 
a szöveg megértését nehezítő 
hiba található. 

A vizsgázó egyszerű nyelvtani 
struktúrákat használ és/vagy 
mondatszerkesztése nem kel-
lően változatos. 
Rendszerszerű hibákat ejt. 
A szövegben sok hiba van, 
és/vagy a hibák többször 
nehezítik a megértést. 

A szöveget a szintnek nem 
megfelelő, túlságosan egy-
szerű nyelvtani struktúrák és 
igénytelen mondatszerkesztés 
jellemzi.  
A szövegben sok, a szöveg 
megértését jelentősen nehezítő 
és/vagy akadályozó hiba 
található. 

 
 
 


