
Újgörög nyelv   emelt szint 
  Javítási-értékelési útmutató 0611 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚJGÖRÖG NYELV 
 
 
 

 
EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI 

ÉRETTSÉGI VIZSGA 
 
 
 
 
 
 

 
JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI 

ÚTMUTATÓ 
 
 
 
 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 
MINISZTÉRIUM 

 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

 ●
 2

0
0

6
. 

n
o

v
em

b
er

 3
. 



 

írásbeli vizsga 0611 2 / 14 2006. november 3. 

Újgörög nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
 

I. Olvasott szöveg értése 
 

Ha többféle válasz is elfogadható, a javítási kulcs tartalmazza a szövegből adódó lehetséges 
válaszokat, illetve azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a jó válasznak tartalmaznia kell. 

A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a helyesí-
rási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét akadályozzák. 

Amennyiben több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha tartalmazza a 
helyes megoldást. 

Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes kérdéshez tar-
tozó egy-egy szürke négyzetbe, kérjük, írja be a következő kódokat: 

• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 
• Amennyiben nincs válasz, a kockát hagyja üresen! 

 

Például: 

1. 2. 3. 4. 5. 

1 0 1  1 

 

A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem elfogadható, a 
negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 

 

Minden feladat végén (a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetben) két külön rubrika ta-
lálható. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a másikba, kérjük, írja be 
a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot. 

 

Például: 

 
Max. 

5 
Elért 

3 

 

A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az egyes 
feladatok eredményeit), az elért összpontszámot.  
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Általános útmutató 
 Az elérhető maximális pontszám: 30. 

Részletes útmutató 
 
1. feladat 
 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Γ Δ Α Γ Γ Α Α Α Β Δ Α 

 
 
2. feladat 
 
 ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ
0. Οι ειδήσεις αρχίζουν στις 20:30. Χ  
11. Το δελτίο ειδήσεων προβάλλει τον παρουσιαστή σαν πρόσωπο.  Χ 
12. Το δελτίο μεταδίδεται ζωντανό.  Χ  
13. Στο πλατό οι εικονολήπτες κρατάνε την κάμερα στο χέρι.  Χ 
14. Οι ηλεκτρολόγοι δίνουν τον ρυθμό στα φώτα που αναβοσβήνουν.  Χ 
15. Οι επαγγελματίες σκηνοθέτες χρησιμοποιούν όργανα αεροπλάνων 

στο στούντιο. 
 Χ 

16. Ο σκηνοθέτης επικοινωνεί μέσω μικροφώνου με τους τεχνικούς. Χ  
17. Ο υπεύθυνος για τη μίξη του ήχου παρακολουθεί την ποιότητα του 

ήχου. 
Χ  

18. Το στούντιο του εξωτερικού συνεργείου λειτουργεί σε αυτοκίνητο. Χ  
19. Στα εξωτερικά γυρίσματα οι εικονολήπτες κρατάνε την κάμερα 

στον ώμο. 
Χ  

20. Ο ρεπόρτερ επιλέγει με το μικρόφωνο τους ανθρώπους που θα του 
μιλήσουν. 

 Χ 

 
 
3. feladat 
 

0. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
Λ Ι Α Κ Ε Γ Β Δ Θ Ζ Η 
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II. Nyelvhelyesség 
 

A javítási útmutató tartalmazza az összes elfogadható választ.  

Amennyiben a válasz helyesírási hibát tartalmaz, az nem elfogadható. Amennyiben több vá-
laszt írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha tartalmazza a helyes megoldást. 

Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes kérdéshez tar-
tozó egy-egy szürke négyzetbe, kérjük, írja be a következő kódokat: 

 

• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 
• Amennyiben nincs válasz, a kockát hagyja üresen! 

 

Például: 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

1 0 1  1 

 

A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem elfogadható, a 
negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 

 

Minden feladat végén (a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetben) két külön rubrika ta-
lálható. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a másikba, kérjük, írja be 
a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot! 

 

Például: 

 
Мax. 

5 
Elért 

3 

 

 

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

Az elérhető maximális pontszám: 30. 

Részletes útmutató 
 
1. feladat 
 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 
 

στην (Στην) 
 
με 

 
σε 

 
κατ’ 

 
στους 

 
στο 

 
6. 7. 8. 9. 10. 11. 

 
μέχρι 

 
από 

 
παρ’ 

 
για 

 
στα 

 
στις 

  
 
2. feladat 
 

0. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 
γ β δ β δ β β α δ β 

 
 
3. feladat 
 

0. 21. 22. 23. 24. 25. 
 

Αυτά 
 

αυτή 
 

όλους 
 

ίδιου 
 

κάποιος 
 

όπου 
 

26. 27. 28. 29. 30. 
 

δικά 
 

καθένας 
 

κανείς 
 

κανένα 
 

τόσα 
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IIΙ. Hallott szöveg értése 

 
Ha többféle válasz is elfogadható, a javítási útmutató tartalmazza a szövegből adódó lehetsé-
ges válaszokat, illetve azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a jó válasznak tartalmaznia kell. 
A zárójelben szereplő szavak, kifejezések nem feltételei a válasz elfogadhatóságának. 

A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a helyesí-
rási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét akadályozzák. 

Amennyiben több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha tartalmazza a 
helyes megoldást. 

Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes kérdéshez tar-
tozó egy-egy szürke négyzetbe, kérjük, írja be a következő kódokat: 

 

• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 
• Amennyiben nincs válasz, a kockát hagyja üresen! 
 

Például: 

1. 2. 3. 4. 5. 

1 0 1  1 

A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem elfogadható, a 
negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 

Minden feladat végén (a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetben) két külön rubrika ta-
lálható. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a másikba, kérjük, írja be 
a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot! 

Például: 

 

 
Max. 

5 
Elért 

3 

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

Az elérhető maximális pontszám: 30. 

Részletes útmutató 
1. feladat 
 
0. Τι υπηκοότητα έχει ο κ. Γκαντεμίδης;  

Ελληνική
1. Πού εργάζεται ο κ. Γκαντεμίδης; 

 σε μια τράπεζα
2. Ποιος είναι ο σκοπός του ταξιδιού του; 

τουρισμός
3. Πόσες μέρες θέλει να μείνει στην Ουγγαρία; 

τέσσερις μέρες
4. Πώς του φάνηκε η κρουαζιέρα; 

του άρεσε πολύ
5. Πού ήταν ο κ. Γκαντενίδης όταν άρχισε το δείπνο; 

είχε πάει μ’ ένα ταξί στην προκυμαία
6. Πόση ώρα περίπου κράτησε το δείπνο; 

περίπου δύο ώρες
7. Τι χρώμα έχει το σακβουαγιάζ; 

μπλε
8. Τι ηλεκτρονικές συσκευές είχε το σακβουαγιάζ; 

κινητό, φωτογραφική μηχανή, γουόκμαν
9. Πόσα μετρητά είχε το τσαντάκι; 

χίλια ευρώ
 
2. feladat 
 ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ
0. Οι ειδήσεις είναι των δέκα  

Χ 
10. Η Ελλάδα και η Ουγγαρία θέλουν να συνεργαστούν στον τουρισμό Χ  
11. Οι πολιτιστικές σχέσεις απασχολούν τους δύο ηγέτες Χ  
12. Στη συνάντηση θα γίνει αναφορά στην πορεία της Ευρώπης Χ  
13. Ο Ούγγρος πρόεδρος θα μείνει μια ολόκληρη μέρα στην Ελλάδα  Χ 
14. Την περασμένη χρονιά οι τουρίστες άφησαν περισσότερα λεφτά  Χ 
15. Η Ελλάδα πήρε την πρώτη θέση στο Φεστιβάλ Χ  
16. Η Ελληνίδα τραγουδίστρια σπουδάζει στη συμπρωτεύουσα Χ  
17. Τέσσερις ώρες πριν από τη θύελλα η ζέστη ήταν αφόρητη  Χ 
18. Δεν πέθανε κανένας από την κακοκαιρία Χ  
 
3. feladat  
 

0. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

Ν Δ Κ Α Μ Θ Β Γ Ι Η Ε Ζ Λ 
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A HANGFELVÉTELEN  HALLHATÓ SZÖVEGEK 
 
Ι. 

 
Ακούστε το μήνυμα που άφησε ο κ. Γκαντεμίδης από την Ελλάδα στον αυτόματο τηλεφωνη-
τή ενός αστυνομικού σταθμού της Βουδαπέστης. 
Γεια σας. Λέγομαι Μάνθος Γκαντεμίδης, είμαι Έλληνας υπήκοος, τραπεζικός υπάλληλος. 
Βρίσκομαι στη Βουδαπέστη σαν τουρίστας. Έχω να σας αναφέρω κάτι πολύ δυσάρεστο.  
Τώρα η ώρα είναι μεσάνυχτα ακριβώς. Φτάσαμε στην Ουγγαρία σήμερα το πρωί, για μια τε-
τραήμερη οργανωμένη εκδρομή. Μετά την ολοήμερη περιήγηση στα αξιοθέατα της Πέστης 
πήραμε κατά το βράδυ ένα μικρό πλοίο για να κάνουμε μια κρουαζιέρα στον Δούναβη και να 
δούμε τη Βουδαπέστη τη νύχτα, με τα φώτα της. Περάσαμε ωραία και όταν γυρίσαμε στην 
αποβάθρα, μπήκαμε στο πούλμαν το οποίο και μας μετέφερε σε μια παραδοσιακή ουγγρική 
ταβέρνα με γκούλας και τσιγγάνικα βιολιά. Όταν φτάσαμε στην ταβέρνα —η ώρα θα ήταν 
γύρω στις δέκα— ξαφνικά θυμήθηκα ότι ξέχασα το σακβουαγιάζ μου στο πλοίο. Χωρίς να 
περιμένω να σερβίρουν το φαγητό, πήρα ταξί και πήγα στην προκυμαία όπου είναι το πρα-
κτορείο του πλοίου, αλλά το γραφείο ήτανε κλειστό. Γύρισα λοιπόν στην παρέα μου, φάγαμε, 
παρακολουθήσαμε τα φολκλορικά και μόλις τώρα επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο.  
Το μπλε σακβουαγιάζ είναι μικρό, είχε μέσα ένα πουλόβερ, το κινητό μου, μια ψηφιακή φω-
τογραφική μηχανή αξίας τριακοσίων ευρώ, ένα γουόκμαν και το τσαντάκι μου με διαβατήριο, 
πιστωτικές κάρτες και χίλια ευρώ.  
Ελπίζω ότι το πρωί θα βρεθεί το σακβουαγιάζ. Σας παρακαλώ να ειδοποιήσετε τα άλλα 
αστυνομικά τμήματα και όταν βρεθούν τα πράγματά μου, αφήστε μήνυμα στο ξενοδοχείο 
«Μπούνταπεστ», ένα πολυώροφο στρογγυλό κτίριο σαν πύργος, κοντά στην αφετηρία του 
οδοντωτού σιδηροδρόμου. 
 

II. 
Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τις σύντομες ειδήσεις των εννέα από τον ραδιο-
σταθμό «Η Φωνή του Τόπου».  
Με τον πρόεδρο της Ουγγαρίας πρόκειται να συναντηθεί απόψε ο πρόεδρος της χώρας μας. 
Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν διάφορα θέματα που ενδιαφέρουν τις χώρες μας ή και ολό-
κληρο τον κόσμο. Μέσα στα θέματα αυτά είναι η συνεργασία των δύο χωρών στον τουρισμό, 
η ανάπτυξη των πολιτιστικών σχέσεων, το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κατάσταση 
της παγκόσμιας οικονομίας. Η επίσκεψη που κάνει ο Ούγγρος πρόεδρος είναι τριήμερη. 
Έκλεισε η τουριστική περίοδος στην Ελλάδα. Οι ειδικοί νομίζουν ότι τα χρήματα που έφεραν οι 
τουρίστες ξεπερνούν κατά 20% τα χρήματα που έφερε ο τουρισμός πέρσι. Η αύξηση των 
εσόδων από τον τουρισμό οφείλεται κυρίως στην καλύτερη ποιότητα που προσφέρουν τα 
ξενοδοχεία, τα κέντρα διασκέδασης και τα εστιατόρια. 

Η Ελλάδα ήρθε πρώτη στο Διεθνές Φεστιβάλ Τραγουδιού που έγινε στη Μάλτα. Το κομμάτι 
που κέρδισε το πρώτο βραβείο είναι έργο ενός άγνωστου νεαρού συνθέτη από την Κρήτη και 
η τραγουδίστρια που το ερμήνευσε είναι φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη. 
Πρωτοφανής κακοκαιρία χτύπησε τη νύχτα που μας πέρασε τα νησιά του Ιονίου. Όλα άρχι-
σαν από μια βαριά συννεφιά και απότομη πτώση της θερμοκρασίας, κατά δέκα βαθμούς πε-
ρίπου γύρω στις 8 το βράδυ. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα ξέσπασαν καταιγίδες με καταρρα-
κτώδη βροχή οι οποίες συνοδεύτηκαν από αστραπές, βροντές και σε μερικά μέρη από χαλάζι. 
«Στην παραλία έριξε κυριολεκτικά καρεκλοπόδαρα», είπε χαρακτηριστικά ένας Κερκυραίος 
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στον συνεργάτη του σταθμού μας. Θύματα δεν υπάρχουν, αλλά οι ζημιές που προκλήθηκαν 
είναι μεγάλες. 

III. 
 
Αγαπητές μας φίλες, ακούστε τη συνταγή της εβδομάδας από τον μάγειρά μας, τον κ. Παρα-
σκευόπουλο. 

[κ. Παρασκευόπουλος:]  
Καλημέρα σας. Σήμερα θα σας πω μια συνταγή για λαχανοντολμάδες.  
Πάρτε ένα λάχανο. Βγάλτε τα σκληρά εξωτερικά φύλλα. Βράζετε σε μια κατσαρόλα νερό και 
βάλτε μέσα το λάχανο για 15 περίπου λεπτά. Το βγάζετε και το αφήνετε να κρυώσει και ξε-
χωρίζετε τα φύλλα, κόβοντάς τα σε μικρότερα κομμάτια. Σοτάρετε κρεμμύδι ψιλοκομμένο με 
βούτυρο. Παίρνετε μισό κιλό κιμά (κρέας περασμένο από τη μηχανή), τον βάζετε σε ένα 
μπολ και προσθέτετε ρύζι, μαϊντανό, το κρεμμύδι, αλάτι και πιπέρι και τα ανακατεύετε καλά. 
Αυτό το μίγμα είναι η γέμιση. Βάζετε λίγη γέμιση σε κάθε λαχανόφυλλο και το τυλίγετε. Βά-
ζετε λίγο βούτυρο, στρώνετε στο κάτω μέρος της κατσαρόλας τα σκληρά εξωτερικά φύλλα 
και βάζετε τους ντολμάδες κυκλικά σε σειρές. Προσθέτετε το ανάλογο νερό και λίγο βού-
τυρο. Βάζετε πάνω από τους ντολμάδες ένα βαρύ πιάτο, για να τους πιέζει. Σκεπάζετε την κα-
τσαρόλα με το καπάκι της και αφήνετε τους ντολμάδες να βράσουν σε σιγανή φωτιά για αρ-
κετά λεπτά. Οι λαχανοντολμάδες σερβίρονται ζεστοί. 
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IV. Íráskészség 
1. feladat 

 
Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 

Értékelési szempontok Pontszám 
A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 4 pont 
Érthetőség; nyelvi megformálás 5 pont 
Íráskép 1 pont 
Összesen 10 pont 

Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága” szempont alapján 0 
pontos, akkor az összpontszám is 0 pont. 
 

Az értékelési szempontok kifejtése 
 

• A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága  
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó megvalósította-e a kommunikációs 
szándékot, azaz megfelelően dolgozta-e ki a témát; megfelelő hosszúságú szöveget hozott-e 
létre. Nem kell pontot levonni azért, ha a szöveg hosszabb 100-150 szónál.  

• Érthetőség; nyelvi megformálás  
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg érthető-e az 
olvasó számára, az esetlegesen előforduló nyelvi (mondattani, alaktani, helyesírási) hibák a 
megértést nem akadályozzák-e.   

• Íráskép  
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy milyen a szöveg írásképe, mennyire olvasható; 
a törlések és javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekinthetőségét. 

 
Értékelési skála 

 
A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 

4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 
A vizsgázó 
tökéletesen 
megvalósította a 
kommunikációs 
célt; megfelelően 
dolgozta ki a feladat 
minden részletét, és 
elérte a minimális 
szövegmennyiséget  
(100 szó). 

A vizsgázó nagyrészt 
megvalósította a kom-
munikációs célt;  
egy-két részlettől 
eltekintve általában 
megfelelően dolgozta 
ki a feladatot, és 
legalább 100 szó 
hosszúságú szöveget 
hozott létre.  

A vizsgázó részben 
valósította meg a 
kommunikációs célt; 
félreértette, illetve nem 
megfelelően dolgozta 
ki a feladat bizonyos 
részeit, a létrehozott 
szöveg 100 szónál rö-
videbb. 

A vizsgázó nem valósí-
totta meg a kommuni-
kációs célt; félreértette, 
illetve nem 
megfelelően dolgozta 
ki a feladatot, a szöveg 
50 szónál rövidebb. 
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Érthetőség; nyelvi megformálás 

5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A szöveg, egy-két 
kisebb pontatlanság 
ellenére, az olvasó 
számára tökéletesen 
érthető és követhe-
tő. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibák el-
lenére az olvasó 
számára nagyjából 
érthető és követhető. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibák kö-
vetkeztében nehezen 
érthető és követhető, 
illetve félreérthető. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibák 
miatt nem érthető és 
nem követhető. 

 
Íráskép 

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

Olvashatatlan kézírás. 

 
 
2. feladat (a 2/A és 2/B variáció közül választott feladat) 

 
Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 

 
Értékelési szempontok Pontszám 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok 
követése 

 5 pont 

Hangnem, az olvasóban keltett benyomás  2 pont 

Szövegalkotás  4 pont 

Szókincs, kifejezésmód  4 pont 

Nyelvhelyesség, helyesírás  4 pont 

Íráskép  1 pont 

Összesen 20 pont 
 
Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” szempont alapján 0 
pont, akkor az összpontszám is 0 pont.  

Az értékelési szempontok kifejtése 
 

• A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése  

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó hogyan valósította meg a kommunikációs 
célt; hány irányító szempontra tért ki, és milyen mélységben tárgyalta őket. 

Nem kell pontot levonni azért, ha a szöveg hosszabb 200-250 szónál.  

• Hangnem, az olvasóban keltett benyomás  

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg hangneme és stílusa 
megfelel-e a közlési szándéknak, valamint az írásmű szerzője és olvasója közötti viszonynak; az 
olvasóban a szerző szándékának megfelelő benyomást kelti-e.  
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• Szövegalkotás  
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy logikus-e az irányító szempontok elrendezése és 
a szöveg gondolatmenete, megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés és befejezés; 
a vizsgázó hogyan alkalmazza a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit (előre- és 
visszautalás eszközei, névmások, kötőszók stb.).  

• Szókincs, kifejezésmód  
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által használt szókincs megfelel-e a 
témának, a szituációnak és a közlési szándéknak;  a szóhasználat a középszintnek 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 első olvasásra 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. 

 

Értékelési skála 

 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 

5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökéletesen 
megvalósította a 
kommunikációs célokat.  
Az irányító 
szempontokat 
megfelelően kidolgozta. 
A szöveg megadott 
hosszúságú (15% eltérés 
lehetséges).  

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a kommu-
nikációs célokat. 
Az irányító szempontok 
közül egyet vagy kettőt 
megfelelően dolgozott ki, 
a többit csak részben, il-
letve egy irányító szem-
pontot megfelelően, az 
összes többit csak rész-
ben.  

A vizsgázó részben való-
sította meg a kommuni-
kációs célokat. 
Az irányító szempontok 
közül egyet megfelelően 
dolgozott ki, ezen kívül 
még egyet részben, a 
többit egyáltalán nem, 
illetve valamennyi irányí-
tó szempontot csak 
részben. 

A vizsgázó 
nem valósította 
meg a kommu-
nikációs 
célokat. 
Az irányító 
szempontok 
közül egyet 
sem dolgozott 
ki megfelelően, 
csak néhányat 
részben, és van 
olyan is, 
amelyet 
egyáltalán 
nem. 

 

 



 

írásbeli vizsga 0611 13 / 14 2006. november 3. 

Újgörög nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 

 

Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 

2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg a szövegfajtának és a 
szerző és az olvasó közötti 
kapcsolatnak megfelelő 
hangnemben íródott, az 
olvasóban a szerző szán-
dékának megfelelő benyomást 
kelt. 

A szöveg hangneme 
következetlenséget mutat, az 
olvasóban nem mindig a szerző 
szándékának megfelelő be-
nyomást kelt. 

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

 

Szövegalkotás 

4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, 
az irányító 
szempontok elren-
dezése logikus. 
A gondolati tagolás 
megfelelő, 
elkülönül a beveze-
tés és a befejezés. 
A szöveg a 
gondolati tagolást 
követő bekezdé-
sekből áll. 
A mondatok 
szervesen 
kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A szöveg felépítése, az 
irányító szempontok 
elrendezése többnyire 
logikus. 
A vizsgázó törekszik a 
gondolati tagolásra, 
- elkülöníti legalább a 
bevezetést vagy a 
befejezést (2 pont), 
- bekezdéseket alkalmaz 
(3 pont). 
A mondatok általában 
szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A mondanivaló nem 
mindenütt logikus 
elrendezésű. 
A vizsgázó nem 
törekszik a gondolati 
tagolásra, hiányzik a 
bevezetés és a 
befejezés. 
A mondatok több 
helyen nem 
kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A szöveg tagolatlan 
és áttekinthetetlen, 
összefüggéstelen 
mondatokból áll. 
A szöveg annyira 
rövid, hogy szöveg-
ként nem értékelhető.
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Szókincs, kifejezésmód 

4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget a 
témának és a 
közlési szándéknak 
megfelelő, 
változatos, 
viszonylag bő 
szókincs jellemzi. 

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

A szöveget kevésbé 
változatos, helyenként 
egyszerű, de még a téma 
és a közlési szándék 
szempontjából elfogad-
ható szókincs jellemzi. 
Sok a szóismétlés. 
Többször nem megfelelő 
a szóhasználat, ami 
néhány helyen jelentősen 
megnehezíti a 
mondanivaló megértését. 

A szövegben 
felhasznált 
szókincs nagyon 
egyszerű, nem a 
témának és a 
közlési 
szándéknak 
megfelelő.  
A nem megfelelő 
szóhasználat több 
helyen jelentősen 
megnehezíti a 
szöveg meg-
értését. 

 
 

Nyelvhelyesség, helyesírás 

4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg kevés nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát 
tartalmaz, amelyek 
azonban nem 
befolyásolják a 
megértést. 

A szöveg több nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát 
tartalmaz, amelyek 
azonban a megértést 
nem befolyásolják,  

VAGY 

csak néhány nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát 
tartalmaz, amelyek 
azonban nehezítik a 
megértést.  

A szövegben sok olyan 
nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) 
hiba van, amelyek a 
megértést jelentősen 
megnehezítik, valamint 
sok, a megértést nem 
befolyásoló nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hiba is 
előfordul benne. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, 
alaktani, helyesírási) 
hibák miatt több 
helyen nem érthető. 
 

Íráskép 

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

Olvashatatlan kézírás. 

 


