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Héber nyelv — középszint 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 
helyesírási 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. 

A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a tesztfüzet végén 
található útmutató alapján történik. 

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

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

 
Például: 
 

1. 2. 3. 4. 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 diák. 
 

Minden feladat végén (a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetben) két külön 
rubrika található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a másikba, 
kérjük, írja be a feladatban a diák 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, illetve a mellékelt táblázat 
segítségével megállapított vizsgapontokat. 
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 תרגיל ראשון

  נכון לא. 1

  נכון. 2

  נכון לא. 3

  נכון לא. 4

  לא נכון. 5

 

  .95-100 גיל עד להגיע סיכוי יש לאדם. 6

  .הזיקנה את לנצח יצליחו לא איםהרופ ,לדעתו. 7

  ?בשמש להתחמם רק שירצו וחלשים זקנים אנשים ברחובות יטיילו המאה בסוף האם. 8
  ?עצמם את לפרנס יוכלו הם האם. 9

  ?התשובות את לכך לתת תוכל הרפואה האם. 10

  .האדם של גופו ואת מוחו את לחזק כל קודם צריכים הרופאים. 11

  .עצמאיים ולא מלאים לא אבל, ארוכים חיים אולי ויחי שהזקנים חושב הוא. 12

  ?ומזדקן שהולך בעולם הילדים יעשו מה. 13

 
  תרגיל שני

  .ג"ק 30 של במשקל נחשה היא שרה. 14

  .בכלוב הייתה לא היא אבל, אותה להאכיל הגיע" שרה "של המטפל כאשר, ראשון ביום. 15

  .למשטרה התקשר הוא. 16

  .חושדים ארבעה כלאו בלי להיות יכולה היא. 17

  .וחתולים ציפורים, ארנבות אוכלת שרה. 18

 .וילדים תינוקות על מסוכנת להיות יכולה היא. 19

  נכון לא. 20

  נכון. 21

  נכון לא. 22

  נכון לא. 23

  לא נכון. 24
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  תרגיל שלישי

  .יליםמטי של רחב לקהל טיולים מציעה היא כי. / העולם בכל ושונים רבים טיולים מציעה היא כי. 25

  .המטיילים סוג לפי. 26

  .העולם כלל. 27

  .ילדים עם למשפחות. 28

  נכון לא. 29

  נכון לא. 30

  נכון. 31

  לא נכון. 32

  נכון. 33

 

 



 

írásbeli vizsga 0612 5 / 18 2006. október 26. 

Héber nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 
 

II. Nyelvhelyesség 
 

A javítási útmutató tartalmazza az összes elfogadható választ.  
Nem elfogadható a helyesírási hibát tartalmazó válasz. Amennyiben több választ írt be a 

vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha tartalmazza a helyes megoldást. 
A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a tesztfüzet végén 

található útmutató alapján történik. 
Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes 

kérdéshez tartozó egy-egy szürke négyzetbe, kérjük, írja be a következő kódokat: 
 

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

 
 

Például: 
 

1. 2. 3. 4. 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 diák. 
 

Minden feladat végén (a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetben) két külön 
rubrika található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a másikba, 
kérjük, írja be a feladatban a diák 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, illetve a mellékelt táblázat segítségével 
megállapított vizsgapontokat. 
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  ראשוןתרגיל 

  מטפלים. 1

  תתקשר. 2

  לצעוק. 3

  הסברת. 4

  ננוח. 5
  

  תרגיל שני

  מ. 6

  אותו. 7

  בו. 8

  כםיעל. 9

  עם. 10

  בגלל. 11

  כדי. 12

  אף על פי. 13

  מפני ש. 14
  
  גיל שלישיתר

  עגלות ילדים. 15

  תכשיטים יקרים. 16

  שומרי גבול. 17

  תאונות דרכים. 18
  

  תרגיל רביעי

  אנגליה. 19

  טון. 20

  מטוס. 21

  צרפתית. 22

  אותו. 23

  קרנפות. 24

  אכל. 25

  היה. 26

  חושבים. 27

 אחר. 28
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Átszámítási táblázat 
Nyelvhelyesség 

 

Item Pont 
1 1 
2 2 
3 2 
4 3 
5 4 
6 4 
7 5 
8 6 
9 6 
10 7 
11 8 
12 8 
13 9 
14 10 
15 10 
16 11 
17 12 
18 12 
19 13 
20 14 
21 14 
22 15 
23 16 
24 16 
25 17 
26 17 
27 18 
28 18 
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Héber nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 
 

III. Hallott szöveg értése 
 

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

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

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

A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a tesztfüzet végén 
található útmutató alapján történik. 

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

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

 
Például: 
 

1. 2. 3. 4. 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 diák. 
 

Minden feladat végén (a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetben) két külön 
rubrika található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a másikba, 
kérjük, írja be a feladatban a diák 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, illetve a mellékelt táblázat 
segítségével megállapított vizsgapontokat. 
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 תרגיל ראשון
  

 גרשון אורי עם רעיון
  נעליים ומייצר סנדלר הוא 

  
  ?בארון לך יש נעליים זוגות כמה  שאלה

  .נעליים אוהב פשוט אני. נקיים וכולם זוגות שישים לפחות  אורי

  ?תנעל לא לעולם נעליים אילו  שאלה

  . איכותיות לא נעליים   אורי

  ?נעליים קונה אתה זמן כמה כל  שאלה

  . בעצמי אותן עושה אני אלא נעליים קונה לא אני כלל בדרך אבל, בפראג יפים זוגות שני קניתי השנה   אורי

  ?אותן מתקן או אותן זורק אתה, טובות לא כבר כשהנעליים שאלה

 הנעלים את. לזרוק הלב לי כואב .נעליים זורק לא פעם אף אני אבל. מתקן אני מהמקרים אחוז בשמונים   אורי

 לפני רק. מצוין שמורות הן כי נעליים ממני לקבל טוב. לשכנים או לחברים תןנו אני, רוצה לא כבר שאני 

  .בארון מקום כבר לי היה לא פשוט כי, שלי לשכן זוג נתתי חודשיים 

  ?הרבה הכי נועל אתה נעליים אילו  שאלה

, יוצא כשאני בערב אבל. הרגליים על זמן הרבה עומד אני כי, לעבודה אותן נועל אני. ספורט נעלי דווקא   אורי

  .אחר זוג יום כל נועל אני 

  ?נעליים בלי הולך שאתה לך קורה  שאלה

 .לים לא אפילו. לא פעם אף     אורי

  :תשובות

  שישים לפחות. 1

  איכותיות לא נעלים. 2

  הלב כואב. 3

  .לשכנים או לחברים נותן. 4

  ספורט נעלי. 5

  .אחר נעלים זוג יום כל נועל )הוא(. 6
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  תרגיל שני

 שדה אורי עם ראיון
 ומשפחתי זוגי מטפל, פסיכותרפיסט הוא 

  
  ?נשוי אתה זמן כמה  שאלה

  .ילדים לשלושה אב ואני שנים 13  אורי

  ?זוגך בת את לשמח כדי משהו עשית לאחרונה מתי שאלה

  .דופק למדידת שעון לה וקניתי הלכתי. ספורט לעשות שהחליטה לי אמרה אשתי. אתמול  אורי

  ?אותה אוהב שאתה לה אומר האת זמן כמה כל  שאלה

  .נאמר זה האחרון שבחודש נגיד  אורי
  

  ?להגיד לא היה שמוטב דברים לה אומר שאתה לך קורה  שאלה

 דברים אומר אני לפעמים.  אותהמכבדתש בצורה לדבר משתדל אבל, להגיד שחשוב מה כל אומר אני  אורי

  .להגיד לא היה מוטב שאולי

  ?הזוגי בתחום התעש לא לעולם דברים אילו  שאלה

  .ריב באמצע מהבית אצא לא ולעולם בינינו נשק ככלי בילדים אשתמש לא לעולם  אורי

  ?אותך מבינה לא שאשתך הרגשת לאחרונה מתי  שאלה

  .אותי מבינה לא שהיא הרגשה לי נתן וזה הילדים של החינוך על רבנו. בערב אתמול  אורי
 

  ?שלך הילדים את) עונש נתת (הענשת מתי  שאלה

 נתתי ואז אותי עצבן מאוד זה .באוטו רעש לעשות הפסיקו לא הילדים כאשר האחרונים הטיולים באחד  אורי

 .הביתה וחזרנו עונש להם 

  ?שלך הילדים על הקול את מרים אתה מתי  שאלה

  . בשקט שיהיו בחזרה להם צועק אני, בבית השנייה בקומה  צועקים כשהם  אורי

  ?משתמש תמיד אתה שלך למטופלים נותן שאתה המלצה באיזו  שאלה

 העזרה ועל האהבה על תודה לאשתי אומר אני שנים 13 כבר. הטובים הדברים על כולל, הכל על לדבר  אורי

  .ושוב שוב עושה שהיא טעויות על לה ומעיר חוזר אני שנים מספר ואותו שלה 

 
  :תשובות

  . שנים 13 נשוי אורי. 7
  .ילדים שלושה לו יש. 8

  .דופק למדידת שעון הל קנה הוא. 9

  בילדים ישתמש לא הוא. 10
  .מהבית יצא לא הוא. 11

  .הילדים חינוך על איתה רב הוא. 12

  .באוטו רעש הרבה עשו הם כי. 13

  .השנייה בקומה צועקים הילדים כאשר. 14
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  תרגיל שלישי

  .שאלות אותה שואלים התלמידים. הרצליה הספר בבית לבקר באה אביטל דליה הסופרת
  
 ?סופרתל הפכת איך  ןניצ

 השיר את מצאתי העיתון את כשפתחתי. לילדים מעריב לעיתון שכתבתי שיר שלחתי' ג בכיתה כשלמדתי  הסופרת

  .לכתוב ממשיכה שאני החלטתי מאז, שמחתי מאוד. בעיתון שלי השם ואת שלי 

 ?שכתבת עלייך אהוב הכי הספר מהו  דניאל

  .שלי הספרים כל את אוהבת אני גם כך, שלה הילדים כל את אוהבת שאימא כמו, כולם את אוהבת אני  הסופרת

 ?שלך בילדות לקרוא אהבת הכי ספרים אילו  ניצן

  ".והתאומים אמיל", "והבלשים אמיל: "למשל קסטנר אריך של הספרים את לקרוא אהבתי הסופרת

 ?ספר לכתיבת הרעיונות לך מגיעים איך  דניאל

 אותו כותבת אני, רעיון על חושבת אני בו מקום בכל. רעיונות רושמת אני ובה קטנה מחברת לי יש  הסופרת

  .שלי במחברת 

 ?שלך בעבודה קשיים לך יש ניצן

. לחיות יכולה לא אני לכתוב בלי. קשיים אין אהבה עם הולך כשזה. לי קשה שזה פעם אף הרגשתי לא  הסופרת

 .בשבילי לנשימה אוויר היא הכתיבה 

 ?בכתיבה אותך מושך מה  דניאל

  .טוב לי עושה זה אנשים על לכתוב. אנשים עם תמיד אני. אנשים על לכתוב  הסופרת

 ?יום כל עובדת את  ניצן

  .בשבוע פעמיים -פעם עובדת אני היום. רע לא כסף ועשיתי יום כל עבדתי בעבר  הסופרת

 ?שלך הספרים על והחברים המשפחה בני אומרים מה  דניאל

 שאת אומרים והשכנים החברים. בשבילי שמחים כולם. שלי הבת במיוחד, שלי מהספרים נהנים  כולםהסופרת

 .בקרוב אותו שאכתוב מקווה ואני, כתבתי לא עוד שלי טוב הכי הספר 

  התלמידים

 !ובהצלחה רבה תודה 

  :תשובות

  נכון. 15

  נכון לא. 16

  נכון. 17

  נכון לא. 18

  נכון לא. 19

  נכון לא. 20
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Átszámítási táblázat 
Hallott szöveg értése 

 

Item Pont 
1 2 
2 3 
3 5 
4 7 
5 8 
6 10 
7 12 
8 13 
9 15 

10 17 
11 18 
12 20 
13 22 
14 23 
15 25 
16 27 
17 28 
18 30 
19 32 
20 33 
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IV. Íráskészség 
1. feladat 

Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 

Értékelési szempontok Pontszám 

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 5 pont 

Érthetőség, nyelvi megformálás 5 pont 

Íráskép 1 pont 

Összesen 11 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, ha a szöveg hosszabb 40-80 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. 
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Értékelési skála 
 

1. A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó 
tökéletesen 
megvalósította a 
kommunikációs 
célt; megfelelően 
dolgozta ki a 
feladat minden 
részletét, és elérte 
a minimális szö-
vegmennyiséget  
(40 szó). 

A vizsgázó nagyrészt 
megvalósította a 
kommunikációs célt; 
egy-két részlettől 
eltekintve általában 
megfelelően dolgozta 
ki a feladatot, és 
legalább 40 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  
40 szónál rövidebb. 

A vizsgázó nem 
valósította meg a 
kommunikációs célt; 
félreértette, illetve 
nem megfelelően 
dolgozta ki a 
feladatot, a szöveg 
20 szónál rövidebb. 

 

2. Érthetőség; nyelvi megformálás 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A szöveg, egy-két 
kisebb pontatlan-
ság ellenére, az 
olvasó számára 
tökéletesen ért-
hető és követhető. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alak-
tani, helyesírási) 
hibák ellenére az 
olvasó számára 
nagyjából érthető és 
követhető. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alak-
tani, helyesírási) 
hibák következtében 
nehezen érthető és 
követhető, illetve 
félreérthető. 

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

 

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

Olvashatatlan kézírás. 
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2. feladat (az 1. és 2. 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  5 pont 

Nyelvhelyesség, helyesírás  5 pont 

Íráskép  1 pont 

Összesen 22 pont 

 
Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” szempont alapján  
0 pont, az összpontszám is 0 pont.  
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Az értékelési szempontok kifejtése 

  
• A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése  

        Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó hogyan valósította meg a 
kommunikációs célt; hány irányító szempontra tért ki, és milyen mélységben tárgyalta azokat. 
Nem kell levonni pontot, ha a szöveg hosszabb 80-120 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.  
 

• 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 teljes 
egészében megértse.  
 

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

1. 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 
kommunikációs 
célokat. 
Az irányító 
szempontok közül 
egyet vagy kettőt meg-
felelően dolgozott ki, a 
többit csak részben, il-
letve egy irányító 
szempontot megfele-
lően, az összes többit 
csak részben.  

A vizsgázó részben 
valósította meg a 
kommunikációs 
célokat. 
Az irányító 
szempontok közül 
egyet megfelelően 
dolgozott ki, ezen kívül 
még egyet részben, a 
többit egyáltalán nem, 
illetve valamennyi 
irányító szempontot 
csak részben. 

A vizsgázó 
nem valósítot-
ta meg a kom-
munikációs 
célokat. Az 
irányító szem-
pontok közül 
egyet sem 
dolgozott ki 
megfelelően, 
csak néhányat 
részben, és 
van olyan is, 
amelyet 
egyáltalán 
nem. 

 

2. 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 szándékának 
megfelelő benyomást kelt. 

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

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

 

3. Szövegalkotás 
4 pont 3–2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg 
felépítése, az irá-
nyító szempontok 
elrendezése 
logikus. 
A gondolati 
tagolás megfelelő, 
elkülönül a 
bevezetés 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 átte-
kinthetetlen, össze-
függéstelen monda-
tokból áll. 
A szöveg annyira 
rövid, hogy 
szövegként nem 
értékelhető. 
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4. Szókincs, kifejezésmód 
5 pont 4–3 pont 2–1 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 
szóismétlés. Néhol nem 
megfelelő a szóhasz-
nálat, 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 
elfogadható szókincs 
jellemzi. Sok a szóis-
métlés. Többször nem 
megfelelő a szóhasz-
nálat, ami néhány he-
lyen jelentősen meg-
nehezíti a mondanivaló 
megértését. 

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

 

5. Nyelvhelyesség, helyesírás 
5 pont 4–3 pont 2–1 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. 
 

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

Olvashatatlan kézírás. 

 
 


