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ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 
 
 

1. Jó megoldásként csak az 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 vizsgán összesen 150 pont szerezhető. Az egyes vizsgarészek arányát a vizsgaleírás 

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

5. A feladatok után található táblázat szolgál az értékelésre. Ebben jelölje a helytelen 
megoldást mindig nullával, a helyest pedig egyessel. 

 
11. 0 
 12. 1 

helytelen
helyes 

   
 

6. A pontszámok összesítése a külön lapon található összesítő táblázatban történik. 
 
 

Vizsgarész Vizsgapont 
Olvasott szöveg értése 33 
Nyelvhelyesség 18 
Hallott szöveg értése 33 
Íráskészség 33 
Írásbeli összesen 117 
Szóbeli  33 

Összesen 150 
 
A vizsgarészben nincs szükség pontátszámításra. A vizsgapontok és a dolgozatpontok 
megegyeznek. 
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OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 
RÉSZLETES ÚTMUTATÓ 

 
I. Bura 
 
 Točna 

tvrdnja 
Netočna 
tvrdnja 

0 x  
1.  x 
2.  x 
3. x  
4  x 
5. x  
6. x  
7.  x 
8. x  
9. x  
10.  x 
11. x  
 
 
A táblázatba csak 11 x-et lehet beírni. Amennyiben a vizsgázó ennél többet jelöl be, minden 
fölösleges x-ért le kell vonni egy pontot. 
 
II. 
 
Minden tartalmilag megfelelő válasz, illetve szinonima is elfogadható. Jó a válasz akkor is, ha 
a vizsgázó szó szerint kimásolja a szövegből a megfelelő mondatot vagy mondatrészt. Ha a 
válasz a jó megoldás mellett a rosszat is tartalmazza, akkor csak a jót kell figyelembe venni. 
Az olyan nyelvi hibát, amely a megértést nem akadályozza, nem kell hibának tekinteni (pl. 
helyesírás, nyelvtani hiba). 
 
III. 
Vrat 
 

0 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30 31 32. 33. 
D Đ Đž Č E C F B G A Ć H I J 
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NYELVHELYESSÉG 
 
 

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 
 
1. A helyesírási hibával leírt szavak nem fogadhatók el. 
2. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Variációk megadásakor nem jár pont, 

még akkor sem, ha közöttük van a jó megoldás. 
 
RÉSZLETES ÚTMUTATÓ 
I. 
 
1. bilo je 
2. je 
3. zanima 
4. sam pisala 
5. sastati 
6. nisam dobila 
7. pisala sam 
8. moram 
9. radi 
10. pozdravi  
11. mislim 
12. voli 
 
 
II. 
 
13. dobrim prijateljem 
14. zanimljive knjige 
15. stare dvorce 
16. mali restorani 
17. strane turiste 
18. moderne plesove 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

Általános útmutató 
 
1. Jó megoldásként csak a javítási és értékelési útmutatóban megadott megoldások 

fogadhatók el. 
2. Minden jó megoldás 1 pontot ér. 
3. Félpont és többletpont nem adható. 
 

Részletes útmutató 
 
 
I. Luko paljetak 
1/a 
2/c 
3/c 
4/c 
5/a 
6/a 
7/a 
8/a 
9/a 
10./b 
 
II. 
50 najljepših izleta 
 
11. vrha 
12. hrvatskih 
13. gore 
14. metara 
15 pružaju 
16. mora 
17. vidicima 
18. svijeta 
19. radova 
20. profesora 
21. opisa 
22. ljepota 
23. izletnike 
24. najljepši 
25. sretan 
 
III. 
 
 
Minden tartalmilag megfelelő válasz, illetve szinonima is elfogadható.. Ha a válasz a jó 
megoldás mellett a rosszat is tartalmazza, akkor csak a jót kell figyelembe venni. Az olyan 
nyelvi hibát, amely a megértést nem akadályozza, nem kell hibának tekinteni (pl. helyesírás, 
nyelvtani hiba). 
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A kazettán hallható szövegek 
 

I. feladat 
 
10. svibnja pjesnik i prevoditelj Luko Paljetak dobio je prvu nagradu 37. natječaja Večernjeg 
lista. Nagradu koja je dodijeljena u hotelu Palace, dobio je za kratku priču «Tigrica». Paljetak 
je za priču dobio pet tisuća kuna. Drugu nagradu dobila je Jozefina Dautbegović za priču 
«Čovjek koji je kupovao kuću». Treću Tihomir Horvat za priču «Penjači». Njihove kratke 
priče odabrane su između 47 objavljenih priča u prošloj godini. Izrazivši iznenađenje što je 
on, koji većinom piše stihove, nagrađen za prozu, Paljetak je zahvalio na nagradi, koja se bira 
među velikim brojem prijavljenih priča. 
 
 
II. feladat 
 
Budući da Hrvatska nema nijednog planinskog vrha višeg od 2000 metara, planinare i 
izletnike u našoj zemlji mnogo više od visina privlači raznolikost hrvatskih gora i planina. U 
kontinentalnom dijelu Hrvatske prevladavaju relativno niske gore koje rijetko nadvisuju 
tisuću metara. Sve su vrlo šumovite, blizu su glavnih prometnica i vrlo su prohodne – idealno 
odredište za cijele obitelji. 
Goranski, lički i primorski kraški krajevi pružaju drukčiji ugođaj. Uz obalu mora i na otocima 
prevladavaju krševiti krajolici, ponekad prave vrleti. Kretanje zahtijeva veće napore koji 
naposljetku bivaju gotovo uvijek nagrađeni nezaboravnim vidicima koji sežu s primorskih 
visova na sve strane svijeta. 
Ova je knjiga još jedna u nizu radova o hrvatskim planinama plodnoga planinarskog pisca i 
vrsnog poznavatelja naših planina, profesora dr. Željka Poljaka. U njoj nema opširnih opisa i 
prirodnih ljepota, jer je to zadaća drugih knjiga. Broj izleta je ograničen na pedeset. Vodič 
sažetim opisima i obiljem detaljnih informacija upoznaje izletnike sa sadržajima koji ih 
očekuju, a na zemljovidima su označeni posebnom bojom samo oni planinarski putovi koji su 
sugerirani i opisani u knjizi kao najljepši. 
Svaki izbor s pridjevom «najljepši» odraz je subjektivnoga suda. Ovaj je izbor osobno 
autorov. Kako se radi o znalcu s golemim planinskim iskustvom, nema razloga da ga ne 
prihvatimo. Jesmo li u pravu, najbolje ćete provjeriti vi, štovani korisnici i čitatelji.  
Sretan vam put po planinama Hrvatske! 
 
III. feladat 
 
Marija i Ivo su studenti iz Amerike. Oni uče hrvatski u Zagrebu. Stanuju u Gradu mladih 
zajedno s ostalim studentima. Njihove sobe su male, ali udobne. U svakoj sobi su dva kreveta, 
ormar, stol i stolice. Marija i Ivo ustaju u osam sati, a poslije doručka imaju tečaj hrvatskog 
jezika. Oko podneva idu na objed. Danas imaju za objed juhu, teleće pečenje i salatu, a za 
desert savijaču od sira. To je narodni specijalitet. Poslije podne rado odlaze na duge šetnje u 
prirodu ili u središte grada. Razgledavaju izloge trgovina, nešto kupe, idu na kavu, sok, kolače 
ili sladoled, odu u neki od brojnih kafića ili slastičarnica. Navečer idu u kino, kazalište, na 
koncert, u disco-klub. Kada ostanu kod kuće često gledaju televiziju, čitaju ili slušaju glazbu. 
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ÍRÁSKÉSZSÉG 
 

BEVEZETŐ 
 
Az írás feladatok 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. 
 
ELSŐ FELADAT 
 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

Értékelési szempontok Pontszám 
Tartalom és szöveghossz 5 pont 
Nyelvhelyesség 5 pont 

Összesen 10 pont 
 
2. Amennyiben a dolgozat valamelyik szempont alapján 0 pontos, akkor az összpontszám is 

0 pont. 
3. A dolgozatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól. 
4. Félpontok és jutalompontok nem adhatók. 

Tartalom és szöveghossz 
 
E szempontokon belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 
• megfelelően dolgozta-e ki a témát, 
• megfelelő hosszúságú szöveget hozott-e létre. 
 
A tartalmi teljesség megítélésénél az a döntő, hogy a vizsgázó közli-e az adott szituációban 
lényeges információkat. 
 A dolgozat tartalmi szempontból megfelelő abban az esetben is, ha a vizsgázó a 
megadott témáról nem személyes vonatkozásban, hanem általánosan, de a kommunikációs 
céloknak megfelelően ír. 
 Amennyiben a vizsgázó olyan információt közöl, ami anyanyelvi olvasó számára nem 
értelmezhető, a tartalom kidolgozása nem tekinthető teljesen megfelelőnek. 
 A szöveghossz megadásánál a szószám csak a vizsgázó által létrehozott szövegrészre 
vonatkozik, azaz nem tartalmazza a központilag megadott részek szavainak számát.
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Nyelvhelyesség 
 
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 vizsgázó által létrehozott szöveg a mondattan, az alaktan éa a helyesíráa 

normáinak. 
 
Az adott szinten bizonyos nyelvtani struktúrák produktív használata nem várható el a 
vizsgázótól. Az ilyen típusú hibákat az értékelésnél nem kell figyelembe venni. 
 

Értékelési skála (középszint 1. feladat) 

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

A vizsgázó megfelelően 
dolgozta ki a témát, és elérte 
a megadott 
szövegmennyiséget (40–50 
szó). 

A vizsgázó általában 
megfelelően tárgyalta a 
témát, és legalább 30–40 szó 
hosszúságú szöveget hozott 
létre. 

A vizsgázó csak részben 
megfelelően tárgyalta a 
témát, és/vagy a létrehozott 
szöveg 30 szónál rövidebb. 

A vizsgázó nem megfelelően 
tárgyalta a témát, és/vagy a 
létrehozott szöveg nagyon 
rövid. 
vagy: 
A vizsgázó más témáról ír. 

Nyelvhelyesség (szókincs, mondattan, alaktan, helyesírás) 
5 pont 4–3 pont  2–1 pont 0 pont 

A szöveg hibátlan vagy csak 
kevés, a megértést nem zava-
ró hibát tartalmaz. 

A szövegben több hiba fordul 
elő, a hibák alig nehezítik a 
megértést. 

A szövegben sok hiba fordul 
elő, a hibák néhány ponton 
nehezítik a megértést. 

A szöveg a nyelvi hibák miatt 
nem érthető. 

 
MÁSODIK FELADAT 
 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 

 
 

Értékelési szempontok Pontszám 
Tartalom 5 pont 
Formai jegyek és hangnem 3 pont 
Szövegalkotás 5 pont 
Szókincs, kifejezésmód 5 pont 
Nyelvtan, helyesírás 5 pont 

Összesen 
23 pont 

 
 
2. Amennyiben a dolgozat a Tartalom szempont alapján 0 pontos, akkor az összpontszám is 

0 pont. 
3. A dolgozatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól. 
4. Félpontok és jutalompontok nem adhatók.  
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Tartalom 
 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 
• hány irányító szempontra tért ki és megfelelően tárgyalta-e azokat, 
• hogyan valósította meg a kommunikációs célokat. 
 
Amennyiben a dolgozat a Tartalom szempont alapján 0 pontos, akkor nem értékelhető a többi 
szempont alapján, azaz az összpontszám is 0 pont. 
 Egy adott irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető a szintnek megfelelőnek, ha a 
vizsgázó kitér a megadott szempontra, mondatai minden lényeges információt tartalmaznak, 
illetve minden lényeges információra rákérdeznek és ismétléstől mentesek. 
 Amennyiben a vizsgázó szó szerint lemásol egy irányító szempontot, és jó nyelvi 
környezetben használja azt, az adott irányító szempontot teljesítettnek kell tekinteni. A rossz 
nyelvi környezetben használt, szó szerint lemásolt irányító szempont kifejtése nem fogadható 
el. 
 
 
 

Formai jegyek és hangnem 
 
A csak nyelvtani vagy helyesírási hibát tartalmazó variációk e szempont értékelésénél 
helyesnek számítanak. 
Szövegalkotás 
 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy 
• logikus-e az irányító szempontok elrendezése és ezáltal a szöveg gondolatmenete, 
• megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés, tárgyalás és befejezés, 
• hogyan használja a vizsgázó a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit. 
 

Szókincs, kifejezésmód 
 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy 
• megfelel-e a vizsgázó által használt szókincs a témának, a szituációnak, a szerepnek és a 

közlési szándéknak, 
 
Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a 
megértést. 
 Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a 
szövegben jelölni kell előfordulásukat. 
 
Nyelvtan, helyesírás 
 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a 
mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak. 
 A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni. 
Amennyiben például a vizsgázó egy elöljárószót helytelen vonzattal használ, ezt a hibát csak 
a Nyelvtan, helyesírás szempontnál lehet értékelni. 
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Értékelési skála (középszint 2. 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 vagy három 
irányító szempontot dolgozott 
ki megfelelően, a többit pedig 
csak részben vagy egyáltalán 
nem.  
 

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat többnyire megfelelően 
valósította meg. 

A vizsgázó két irányító szem-
pontot dolgozott ki megfelelő-
en, a többit pedig csak részben 
vagy egyáltalán nem.  
vagy: A vizsgázó egy irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően, és van még olyan 
irányító szempont, amelyet 
részben tárgyalt. 
vagy:  A vizsgázó legalább 
négy irányító szempontot tár-
gyalt részben. 
A kommunikációs célokat 
részben valósította meg. 

A vizsgázó csak egy irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően és nem tárgyalta a 
többi szempontot. 
vagy: A vizsgázó három 
vagy annál kevesebb irányító 
szempontot tárgyalt részben. 
 

Alapvető kommunikációs cél-
ját nem éri el. 
vagy: A vizsgázó más témáról 
írt. 

Formai jegyek és hangnem 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg formai jegyei teljesen 
megfelelnek a szövegfajtának, 
hangneme a közlési szándék-
nak és/vagy a címzetthez való 
viszonynak. 
Helyes a megszólítás, az alá-
írás, a dátum és az elköszönés. 

A szöveg formai jegyei 
nagyjából megfelelnek a 
szövegfajtának, hangneme a 
közlési szándéknak és/vagy 
a címzetthez való viszony-
nak. 
Van helyes megszólítás és 
aláírás, valamint elfogadható 
dátum és elköszönés. 

A szöveg formai jegyei még 
megfelelnek a szövegfajtának, 
hangneme a közlési szándék-
nak és/vagy a címzetthez való 
viszonynak. 
Van helyes vagy elfogadható 
megszólítás és aláírás.  

A szöveg formai jegyei nem 
felelnek meg a szövegfajtá-
nak, hangneme a közlési 
szándéknak és/vagy a cím-
zetthez való viszonynak. 
Hiányzik vagy nem elfogad-
ható a megszólítás és/vagy 
az aláírás. 

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

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok elrendezése lo-
gikus.  
A gondolati tagolás megfele-
lő: van bevezetés, tárgyalás és 
befejezés.  
A vizsgázó megfelelő nyelvi 
eszközök használatával valódi 
szöveget hoz létre.  
A mondatok szervesen kap-
csolódnak egymáshoz. 

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok elrendezése 
többnyire logikus.  
A vizsgázó törekszik a gondo-
lati tagolásra: van bevezetés 
vagy befejezés. 
A vizsgázó törekszik arra,  
hogy valódi szöveget hozzon 
létre. 
A mondatok többnyire szerve-
sen kapcsolódnak egymáshoz. 

A mondanivaló nem minde-
nütt logikus elrendezésű.  
A vizsgázó nem törekszik a 
gondolati tagolásra: hiányzik 
a bevezetés és befejezés. 
A szövegszerűség csak nyo-
mokban fedezhető fel. 
A mondatok több helyen nem 
kapcsolódnak egymáshoz. 
 

A szöveg tagolatlan és átte-
kinthetetlen. 
Az írásmű izolált mondatok 
halmazából áll. 
A levél annyira rövid, hogy 
szövegként nem értékelhető. 

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

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak megfelelő 
szókincs jellemzi. 
Néhol nem megfelelő a szó-
használat, ez azonban csak kis 
mértékben nehezíti a mon-
danivaló megértését. 
 

A szöveget nagyrészt a témá-
nak és a közlési szándéknak 
megfelelő szókincs jellemzi.  
Többször nem megfelelő a 
szóhasználat, ami néha nehe-
zíti a mondanivaló megértését.
A szókincs korlátai miatt 
többször előfordulhat szóis-
métlés. 

A szöveget egyszerű szókincs 
jellemzi.  
Sokszor nem megfelelő a szó-
használat, ami helyenként je-
lentősen nehezíti és/vagy aka-
dályozza a mondanivaló meg-
értését. 
Sok a szóismétlés. 

A szövegben felhasznált szó-
kincs szegényes. 
A nem megfelelő szóhasználat 
több helyen akadályozza a 
szöveg megértését. 

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

A vizsgázó általában helyesen 
használja az egyszerű nyelv-
tani struktúrákat. 
A szöveg kevés nyelvi (mon-
dattan, alaktan, helyesírás) 
hibát tartalmaz, amelyek 
azonban a megértést nem be-
folyásolják. 

A vizsgázó több hibával hasz-
nálja az egyszerű nyelvtani 
struktúrákat. 
A szöveg több nyelvi (mon-
dattan, alaktan, helyesírás) hi-
bát tartalmaz, amelyek azon-
ban a megértést nem befolyá-
solják, és/vagy kevés, a meg-
értést nehezítő hiba jellemzi a 
dolgozatot. 

A vizsgázó csak a legegysze-
rűbb nyelvtani struktúrákat 
használja. 
A szöveg sok olyan nyelvi 
(mondattan, alaktan, helyes-
írás) hibát tartalmaz, amelyek 
a megértést nem befolyásol-
ják, valamint több, a megér-
tést jelentősen nehezítő nyelvi 
hiba fordul elő benne. 

A szöveg a nyelvi (mondattan, 
alaktan, helyesírás) hibák 
miatt nem érthető. 
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