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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 vizsgapontok kiszámításához használja az Értékelési útmutatóban található átszámítási 
táblázatokat! Az Iráskészség vizsgarészben nincs szükség átszámításra. 
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OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

Részletes útmutató 
 

1. 
1c) 
2c) 
3b) 
4b) 
 
5) 
Získal:  Bude historicky dôležitý/stane sa hrdinom/hrdinskú smrť/ humorista zaňho 
povie nekrológ. 

 Stratil: Život /možnosť byť šťastlivým motýlikom/ /nestane sa motýľom. 
 
6) 
Spoločné záujmy: Strieľať prakom po vtákoch./ V boji proti vtákom stoja na tej istej 
strane 
Protikladné záujmy: Záujmom obidvoch je, aby Tell trafil iného/ V otázke, koho má 
otec trafiť majú protikladné záujmy. 
 

 
 
2.  
 
  
   
 
 

 
 

 
 
3. 
 

0. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 
e c j l d f g i k a h m 

 
 
 
 
 
Átszámítási táblázat 
 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez az összeg lesz a 
dolgozatpont (legfeljebb 25 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy 
az elért dolgozatpontok mennyi vizsgapontot jelentenek meg. 

0. 7. 8. 9. 10. 
c f a e h 

11. 12. 13. 14. 
j g i d 
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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 

 

  
 

 
NYELVHELYESSÉG 

Általános útmutató 
 
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.  
 
(0)  a) podarilo   (6) c) vína 
 (1) b) skrytý   (7) b) bol povinný   
 (2) c) sa zmenila   (8) a) ročníkoch   
(3) c) Mnohí   (9) b) štúdiách   
(4) d) stará    (10) d) za  
(5) a) Pozýva      
    
   
2.  
Labuť je vták s dlhým ohybným krkom a (0) krátkymi nohami s plávacími blanami medzi (11) 
prstami. Má krátky oranžový zobák s čiernym mäsitým výrastkom nad nozdrami. Celé telo 
má pokryté bielym perím. Žije v (12) stojatých vodách, jazerách a močiaroch, s hustým 
porastom blízo (13) brehov. Živí sa vodnými rastlinami, hmyzom a (14) vodnými živočíchmi. 
V Trenčíne na Váhu sa vari pred desiatimi rokmi usadili labute. Rodičia s malými deťmi ich 
chodili kŕmiť, (15) obyvatelia okolitých domov a rybári poznali najstarší pár po (16) mene. 
Stačilo iba zavolať a bieli krásavci dôstojne priplávali až k brehu. (17) Dobrí znalci tohto páru 
tvrdia, že v Trenčíne priviedli na svet štyridsať (18) mláďat. Dnes ich tam už nevidieť. 
Tunajší obyvatelia tvrdia, že videli asi (19) pätnásťročných chlapcov so starou vzduchovkou, 
ktorí sa potulovali okolo labutí. V čase, keď všetky Zuzany slávili svoje meniny, labute 
zmizli. Pravdepodobne zaplatili za svoju dôverčivosť k (20) ľuďom/človeku. 
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3. 
 
Droga. (0) ...Pri ... počutí tohto slova behá mráz (21) po chrbte aj tým, ktorí s ňou nikdy 
neprišli (22) do styku. Je to nebezpečenstvo ohrozujúce najmä súčasných mladých ľudí. 
Mnohí z nich siahnu po droge prvýkrát (23) zo zvedavosti. Vo väčšine prípadov však, žiaľ, 
tým celá záležitosť nekončí. Siahnu po nej i druhý,  tretí (24) raz  a séria sa nezastaví. Po 
siedmich, ôsmich pokusoch sa mladý organizmus pomaly začína stávať (25) od drogy 
závislým. Počet narkomanov sa stále zvyšuje. Alarmujúci je i ten fakt, že (26) s ňou 
prichádzajú do styku už aj dvanásťroční chlapci a dievčatá. Prevencia, (27) o ktorú sa snažia 
školy aj masmédiá, často nestačí. Dôležité je, aké prostredie vytvoria deťom ich vlastní 
rodičia. Tí (28) by sa mali občas presvedčiť, kde a s akými ľuďmi trávia ich ratolesti voľné 
chvíle, napríklad na rôznych diskotékach. Navyše by si mali všetci uvedomiť a zapamätať, že 
najlepšia skúsenosť s drogou (29) je žiadna skúsenosť. 
 
 
4. 

(01)....Ich ........  
(02) ... √ .......... 
(30) √ 
(31) dospelí 
(32) do 
(33) √ 
(34) venovali 
(35) diskom 
(36) horúčavu 
(37) Za 
(38) √ 
(39) málo 
(40) mali 
  

 
Átszámítási táblázat 
 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez az összeg lesz a 
dolgozatpont (legfeljebb 39 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy 
az elért dolgozatpontok mennyi vizsgapontot jelentenek meg. 
 

Dolgozatpont Vizsgapont Dolgozatpont Vizsgapont 
40 30 20 15 
39 29 19 14 
38 29 18 14 
37 28 17 13 
36 27 16 12 
35 26 15 11 
34 26 14 11 
33 25 13 10 
32 24 12 9 
31 23 11 8 
30 23 10 8 
29 22 

 

9 7 
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28 21 8 6 
27 20 7 5 
26 20 6 5 
25 19 5 4 
24 18 4 3 
23 17 3 2 
22 17 2 2 
21 16 1 1 

 
 
 

HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 
Részletes útmutató 
 
1. 

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

2.  
Minden tartalmilag helyes válasz, illetve szinonima elfogadható. Nyelvi vagy helyesírási 
hibákat nem kell figyelembe venni, amennyiben a válasz érthető. 
 
Paul Newman má korene v Humennom! 
 
Už len pamätníci si spomenú na maličký, po vojne (0) ... zbúraný dom číslo 71 ... s oknami do 
ulice. V ňom sa (6) v roku 1895 v rodine Štefana Fecka narodila malá Terezka. Ako päťročná 
stratila mamu a otca vyhnala chudoba do Ameriky. Pátranie Terézii Feckovej vedie do 
panelového bytu na humenskom sídlisku. Po zazvonení sa (7) vo dverách objaví sympatická 
osemdesiatosemročná dôchodkyňa Anna Sedlárová. Pozve nás do obývačky, kde začína 
rozprávanie (8) o sesternici Terézii. „O Terezku sa po smrti jej matky starala moja mama 
Róza Zborová. Otec si ju však chcel vziať do Ameriky a osemročná Terezka teda začiatkom 
minulého storočia opustila Humenné a (9) odišla loďou do Ameriky.  
Písal sa rok 1937, keď (10) na východné Slovensko napísala prvý list. V liste ďakuje Róze 
Zborovej za opateru v detstve. „Terézia s nami počas vojny veľmi súcitila, dostali sme od nej 
asi osemnásť balíkov. Z balíkov sa nám (11) takmer nič nezachovalo, ako dôkaz príbuzenstva 
máme len listy a fotografie.“ Na jednej z nich sú Teréziini synovia Arthur a Paul. Starší 
Arthur bol (12) poslucháčom ekonómie. Mladší Paul s ňou síce začal tiež, no neskôr presedlal 
na herectvo. V hraní ho matka (13) nadšene podporovala, veď sama účinkovala v 
ochotníckom divadle. Jej posledný balík prišiel do Humenného v roku 1947.  
Rodina (14) na východnom Slovensku netušila, že mladší syn ich príbuznej v Amerike raz 
bude svetoznámym hercom. „V humenskom kine sme v roku 1967 videli film s Paulom 
Newmanom. (15) Po filme sme prišli domov a pozreli si fotografie Teréziiných synov. Videli 
sme Paula a bolo nám jasné, že (16) herec z filmu je jej syn. Terka sa totiž po mužovi volala 
Newmanová,“ hovorí Anna a ukazuje fotografiu vtedy pätnásťročného Paula Newmana. 
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3. 
 

Parahorolezecká ženská výprava Čína-Tibet 2005 Áno Nie 
 

(0) O výstup na vrchol Siguniang Shan sa pokúsilo desať žien. X  
(17) Štyri účastníčky výpravy chodia s barlami.  X 
(18) Do základného tábora, ktorý je vo výške 4200 m, cestujú 
horolezkyne mikrobusom. 

 X 

(19) O výstup na vrchol sa ženy pokúsili trikrát. 
 

 X 

(20) Z prvého pokusu o výstup sa museli vrátiť, pretože sa 
zotmelo. 

X  

(21) Druhýkrát sa vydávajú na cestu po štyroch dňoch.  X 
(22) Výstroj nechali v základnom tábore.  X 
(23) Prvá žena, ktorá vystúpi na vrchol, sa volá Zdenka. X  
(24) Keď vystúpili na vrchol, horský vodca ich vyfotografoval.  X 
(25) Vrchol, na ktorý ženy vystúpili, bol vysoký 5450 m.  X  

 
 
Szövegek 
 
Krátke správy 
Správa číslo 0 
9. ročník veľtrhu pomaturitného vzdelávania Akadémia sa bude konať od 25. do 27. októbra 
vo výstavných priestoroch Bratislavského kultúrneho informačného strediska a záujemcovia 
sa budú môcť dozvedieť všetko o štúdiu na vysokých školách aj o podmienkach a 
možnostiach zamestnania na Slovensku a v členských krajinách EÚ. 
 
Správa číslo 1 
Astronómovia, ktorí nedávno vyhlásili, že objavili desiatu planétu slnečnej sústavy, prišli  
s ďalším tvrdením, že toto nebeské teleso má aj mesiac. Pri pozorovaní tejto tzv. planéty, 
ktorú nazvali Xena, zbadali nezreteľný objekt a usúdili, že ide o mesiac, ktorý hneď nazvali 
Gabriela. 
 
Správa číslo 2 
V Tribečskom múzeu v Topoľčanoch sú pre verejnosť pripravené dve výstavy, ktoré určite 
stoja za pozornosť. Etudy z dreva – drevené hračky a Hrady, zámky – nemí svedkovia 
minulosti. Výstavu môžete navštíviť do 11. novembra od 8. do 15. hodiny. 
 
Správa číslo 3 
Slovenská pošta a Združenie klubu filatelistov pripravili v nedeľu 25. septembra v Múzeu 
kysuckej dediny v Novej Bystrici slávnostný krst poštovej známky s názvom: Technické 
pamiatky. Na známke je vyobrazený parný rušeň, vyrobený v roku 1909, ťahajúci vozne s 
dlhým drevom. Ďalší takýto technický skvost môže milovník starých lokomotív nájsť len v 
Peru. 
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Správa číslo 4 
Nekonečne dlhý rad áut sa minulý pondelok tiahol centrom Levíc a komplikoval premávku. 
Traktory, menšie dodávky a osobné autá s prívesmi čakali bez pohnutia celé hodiny. Ich 
cieľom bola brána miestnych vinárskych závodov, v ktorých začiatkom týždňa robili výkup 
hrozna.  
 
Správa číslo 5 
Útulok pre zvieratá v Banskej Štiavnici bude mať onedlho rok od svojho založenia. Za ten 
krátky čas už našli domov mnohým psíkom, ktorí by sa ináč túlali po meste. Ďakujeme 
všetkým, ktorí náš útulok pre zvieratá už navštívili a tešíme sa na tých, ktorí sa ešte len prídu 
pozrieť. Sme tu  každý deň od 15. do 18.hod. 
 
2) 
Paul Newman má korene v Humennom! 
Už len pamätníci si spomenú na maličký, po vojne zbúraný dom číslo 71 s oknami do ulice. V 
ňom sa v roku 1895 v rodine Štefana Fecka narodila malá Terezka. Osud jej neprial, ako 
päťročná stratila mamu a otca vyhnala chudoba do Ameriky. Pátranie po polosirote Terézii 
Feckovej vedie do panelového bytu na humenskom sídlisku. Po zazvonení sa vo dverách 
objaví sympatická osemdesiatosemročná dôchodkyňa Anna Sedlárová. Pozve nás do 
obývačky, kde začína rozprávanie o sesternici Terézii. „O Terezku sa po smrti jej matky 
starala moja mama Róza Zborová. Otec si ju však chcel vziať do Ameriky. Osemročná 
Terezka teda začiatkom minulého storočia opustila Humenné a odišla loďou do Ameriky.  
Písal sa rok 1937, keď na východné Slovensko napísala prvý list. V liste ďakuje Róze 
Zborovej za opateru v detstve. „Terézia s nami počas vojny veľmi súcitila, dostali sme od nej 
asi osemnásť balíkov. Z balíkov sa nám takmer nič nezachovalo, ako dôkaz príbuzenstva 
máme len listy a fotografie.“ Na jednej z nich sú Teréziini synovia Arthur a Paul. Starší 
Arthur bol poslucháčom ekonómie. Mladší Paul s ňou síce začal tiež, no neskôr presedlal na 
herectvo. V hraní ho matka nadšene podporovala, veď sama účinkovala v ochotníckom 
divadle. Jej posledný balík prišiel do Humenného v roku 1947.  
Rodina na východnom Slovensku netušila, že mladší syn ich príbuznej v Amerike raz bude 
svetoznámym hercom. „V humenskom kine sme v roku 1967 videli film s Paulom 
Newmanom. Po filme sme prišli domov a pozreli si fotografie Teréziiných synov. Videli sme 
Paula a bolo nám jasné, že herec z filmu je jej syn. Terka sa totiž po mužovi volala 
Newmanová,“ hovorí Anna a ukazuje fotografiu vtedy pätnásťročného Paula Newmana. 
Sedlárovci sa rozhodli napísať do Hollywoodu a na ich veľké prekvapenie sa im Paul 
Newman ozval osobne. Písal, že je rád, že má korene na Slovensku a pani Sedlárovú zdravil 
ako svoju tetu. 
 
3) 
Parahorolezecká ženská výprava Čína-Tibet 2005 
Slovenskú parahorolezeckú výpravu „S barlami na päťtisícovke” tvorí desať žien. Z nich štyri 
účastníčky majú menší či väčší zdravotný hendikep. Anka Čaplická zo Žiliny, vedúca 
expedície, má pravú nohu skrátenú o štyri centimetre a chodí s barlami. Bratislavčanka Janka 
Gablíková, ktorú voláme aj Yani, má ochrnutú pravú nohu po detskej obrne a môže chodiť iba 
s barlami. Danka Obuchová a Radka Jáňová majú amputované články prstov na pravej ruke. 
Ich tohtoročným cieľom je čínska provincia Sečuán, kde sa na východnom okraji Tibetskej 
náhornej planiny nachádza nádherný 5 450 metrov vysoký vrchol Siguniang Shan.  
Po dlhých prípravách konečne odlietame do Číny. Na druhý deň sa mikrobusom vydávame k 
našej hore. Cesta sa šplhá až do sedla vo výške tri a pol tisíc metrov. Do základného tábora, 
ktorý je v nadmorskej výške 4 200 m, sa ide na koňoch, iba ja a Monika Gablíková kráčame 
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pešo. K táboru nás na konci výstupu priam ženie blížiaca sa búrka. Rýchlo staviame stany, no 
namiesto dažďa začína snežiť. Sneženie alebo dážď nás prenasledujú takmer každý deň.  
Po týždni čakania sa dohodneme, že ak nebude ráno snežiť, pokúsime sa vystúpiť na vrchol. 
Prešľapávanie stopy je namáhavé. Keď dosiahneme výšku 4 750 metrov, už sa stmieva. 
Rozhodneme sa pre návrat do základného tábora, ale bez výstroja. Po niekoľkých dňoch však 
znova skúšame vystúpiť na vrchol. Vstávame ešte za tmy, na našu radosť nesneží. Sneh je 
tvrdý, nemusíme znova prešľapávať stopu. O tri hodiny sme pri skalách, kde sme nechali náš 
výstroj. Ide nás deväť - všetky okrem Yani, ktorá v toľkom snehu nemá s barlami šancu.  
Prichádzame pod nebezpečne vyzerajúci svah, sneh oťažieva, boríme sa čoraz hlbšie. Občas 
niektorá nohou zapadneme hlboko do snehu a musíme si ju rukami vyhrabať. Na vrcholovom 
hrebeni začína snežiť. Sotva vidíme pred seba, nevieme, kde je vrchol a hrebeň nemá konca. 
Na vrchol Siguniangu prichádzam po Zdenke, pred ňou je už len horský vodca. V krátkom 
slede vystupujú i ostatné. Máme obrovskú radosť! Vrchol je maličký, poukladáme sa tam 
jedna vedľa druhej a vzájomne sa fotografujeme. Nie je to osemtisícovka, ale aj tak každá z 
nás pri výstupe prekonala samú seba. Naše kamarátky aj zdravotné ťažkosti, aké mnohým 
ľuďom bránia vybrať sa čo len na dlhšiu prechádzku. A my sme zdolali päťtisícovku! 
  
 
 
 

Átszámítási táblázat 
 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez az összeg lesz a 
dolgozatpont (legfeljebb 25 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy 
az elért dolgozatpontok mennyi vizsgapontot jelentenek meg. 
 
 

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 

 

  
 



 

írásbeli vizsga 0611 10 / 18 2006. november 3. 

Szlovák nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
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. 

 
 
 

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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Az értékelési szempontok részletes kifejtése 
 

Tartalom 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 
• hány irányító szempontra tért ki, és megfelelően tárgyalta-e azokat,  
• hogyan valósította meg a kommunikációs célt/célokat. 

 
Egy adott irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető megfelelőnek, ha a vizsgázó 

kitér a megadott szempontra, mondatai minden lényeges információt tartalmaznak, illetve 
minden lényeges információra rákérdeznek és ismétlésektől mentesek. Amennyiben egy 
irányító szemponthoz több alpont tartozik, a szempont kifejtése akkor tekinthető 
megfelelőnek, ha a vizsgázó az összes alpontot tárgyalja. Ha a vizsgázó egy irányító 
szempontra kitér, de mondatai nem tartalmaznak minden lényeges információt, illetve nem 
kérdeznek rá minden lényeges információra, az adott irányító szempont tárgyalása csak 
részben megfelelő. Az adott irányító szempont tárgyalása abban az esetben is csak részben 
megfelelő, ha a vizsgázó anyanyelvi olvasó számára értelmezhetetlen információt ad meg (pl. 
az életkor helyett a vizsgázó azt adja meg, hogy negyedikes). 

Érdeklődő típusú levél esetén előfordul, hogy a vizsgázónak bizonyos információkra kell 
rákérdeznie. Ebben az esetben megfelelő lehet az adott szempont kifejtése akkor is, ha a 
vizsgázó csak egy mondatban fogalmazza meg a kérdést. 

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 adott irányító szem-
pont kifejtése nem megfelelő. Ezt a hibát figyelembe kell venni a nyelvi teljesítmény értékelé-
sekor is, azaz a hiba jellegétől függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás 
szempontoknál. 

Új, azaz nem megadott szempontok értékelésére nincs lehetőség.  
 

 
Formai jegyek és hangnem 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg  
• megfelel-e a levéllel mint szövegfajtával szemben állított formai követelményeknek, 

azaz helyesen tartalmazza-e a dátumot, a megszólítást, az elköszönést és aláírást,  
• hangneme megfelel-e a címzetthez való viszonynak és a közlési szándéknak.  

 
E szempont értékelésénél csak a nyelvtani és helyesírási hibát sem tartalmazó variációk 

számítanak helyesnek. Amennyiben a megszólítás és az elköszönés külön-külön helyes 
ugyan, de nem illenek egymáshoz, akkor a formai jegyek nem megfelelőek (0 pont). 
 
 

Szövegalkotás 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
• logikus-e a szöveg gondolatmenete, azaz az irányító szempontok valamint az ezekhez 

kapcsolódó gondolatok elrendezése, 
• megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés, tárgyalás és befejezés, 
• hogyan használja a vizsgázó a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit, 
• megfelelő-e a formai tagolás. 
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A szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemei 
A szöveget a mondatok halmazától a kohézió különbözteti meg, amit a szöveget alkotó elemek jelentésé-

nek 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 „prísť“ ige helyett a 
„odísť“ igét), ezt a hibát csak a Szókincs, kifejezésmód szempontnál lehet értékelni. Ha a 
vizsgázó egy elöljárószót helytelen vonzattal használ (pl. „s+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). 
 
Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a 

megértést. A további részletes útmutatást lásd a Szókincs, kifejezésmód szempontnál. 
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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 dolgozatá-
ban. Egy irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető megfelelően részletesnek, ha a vizsgá-
zó 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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Szlovák nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

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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Szlovák nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

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. 

 
 
 

 
 
 


