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ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 
 
 

Jó megoldásként csak a Javítási-értékelési útmutatóban megadott megoldások fogadhatók el. 
 
Minden jó megoldás egy pontot ér, a rossz megoldás 0 pont. 
 
Félpont és többletpont nem adható. 
 
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 

   
 

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

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

 
Vizsgarész Vizsgapont 

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

Összesen 150 
 
 
A III. vizsgarész kivételével a feladatpontok megegyeznek a vizsgapontokkal. A III. 
vizsgarész (Hallott szöveg értése) vizsgapontjainak kiszámításához használja az Értékelési 
útmutatóban található átszámítási táblázatot!  
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I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
Részletes útmutató 
 
1. feladat  
1. Citiţi textul de  mai jos, apoi răspundeţi la întrebări. 

 
 

1. Levi Strauss.   
 
2. A învăţat şi a făcut comerţ cu postavuri.  
 
3. A izbucnit "goana după aur".  
 
4. Un magazin cu unelte pentru mineri.  
 
5. Să o vândă celor care voiau să-şi confecţioneze corturi.  
 

6.  Că ar trebui să producă pantaloni din această pânză.  
 
7. Pentru mineri.  
 
8. Pantalonii erau aspri.   
 

9. Cu una alta, mai moale, denumită "pânză de doc". 
 
10. "Jeans" vine de la denumirea dată de marinarii din Genova, iar "blue" (albastru) de 
 la culoarea pânzei din care au fost confecţionaţi pantalonii.    
 
11. S-au folosit capse care au prins mai bine buzunarele de pantaloni. 
 
12.  Reprezenta imaginea a doi cai care trag în părţi opuse de o pereche de "blue jeans", 
 arătând cât de rezistenţi sunt pantalonii.  
 
13.  Datorită filmelor despre cowboy, făcute la Hollywood. 
 
 
 

 
 

2. feladat  
 

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 
F A F A F A A A 
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3. feladat. 
ION:   Ce bine că te întâlnesc. Te căutam de zor şi nu mai ştiam de unde să te iau. 
RADU: De ce atâta grabă? Ce s-a întâmplat? 
ION: 22.  O, nimic grav! Ce faci joi după-amiază? 
RADU: Voi fi liber. 
ION: 23.  Dar Luminiţa? 
RADU: Şi ea va  fi liberă.  
ION: 24. Pentru ce mă întrebi?  
RADU: Avem două bilete de teatru în plus. Vă invităm şi pe voi.  
ION: 25. Ce surpriză! Dar trebuie s-o întreb şi pe Luminiţa. 
RADU: Bine. Discută cu Luminiţa, şi telefonează-mi miercuri. 
ION: 26. La ce oră să te sun? 
RADU: Să zicem pe la zece şi un sfert.  
ION: 27. Stai puţin, la care teatru vom merge şi ce vom vedea? 
RADU: La Naţional. Se va juca piesa O scrisoare pierdută de I. L. Caragiale. 
ION:28. Cunoşti distribuţia? 
RADU: Cum să nu! 
ION: 29. De exemplu, rolul lui Agamiţă Dandanache va fi interpretat de Radu 
Beligan.  
RADU: M-am lămurit. E o distribuţie excepţională! Dar cum se face că piesa se va juca 
la matineu şi nu seara? 
ION:.30. Pentru că joi seara se va încheia stagiunea Teatrului Naţional cu piesa 
  Rinocerii de Eugen Ionescu, după care toţi artiştii vor pleca în  
  concediu. 
RADU: Nu înţeleg prea bine. 
ION:31.  Stai că te lămuresc imediat. La cererea Ligii Studenţilor, direcţia a 
aprobat   xtraordinar cu O scrisoare pierdută. 
RADU: Deci va fi un spectacol dat  special pentru studenţi.  
ION: 32. Ei, ce zici, vine şi Luminiţa? 
RADU: Cu siguranţă. Nu-ţi mai dau nici un telefon. Ne vom întâlni în holul teatrului, la 
  ora 4 după - amiază. 
ION:   33. Atunci, la revedere pe joi. 
 

 22. D 

 23. A  

 24. L  

 25. B 

 26. I 

 27. K 

 28. H 

 29. E 

 30. J 

 31. G 

 32. F 
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 33. C 

 

  
II. NYELVHELYESSÉG 

 
 
A helyesírási hibával leírt szavak nem fogadhatók el. Minden feladatban csak egy megoldás 
értékelhető. Variációk megadásakor nem jár pont, még akkor sem, ha közöttük van a jó 
megoldás. 
 
1. feladat 
 1. lumii  
 2. ies  
 3. unui  
 4. boii 
 5.plouă 
 6.poruncesc  
 7. balaurului  
 8. prevăd  
  
 
2. feladat 
 
0. A în  B  prin  C din  D de 
9. A pentru B  la C în  D  cu 
10. A de  B  în  C pentru  D  la 
11. A deasupra B prin  C  în faţa D  de 
12. A din  B  deasupra C de    D  despre 
13. A prin  B  cu  C  din  D în 
14. A în  B  din  C  pe  D fără 
15. A pentru B  prin  C  din  D pe 
16. A pe  B  la  C  în  D cu 
17. A cu  B  prin  C  din  D de 
18. A de  B  la  C  din  D în 
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III. HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 
Részletes útmutató 
 

1. feladat 

1. Bogat, dar slab la minte. 
2. Isteţ, dar sărac.  
3. Avea o soţie, două fete şi doi băieţi, cu boierul au fost şase. 
4. Să împartă cinci gâşte cu dreptate între membrii familiei.  
5. A dat o gâscă boierului şi cucoanei.  
6. Apoi a doua gâscă  a dat-o celor doi băieţi. 
7. A treia gâscă ţăranul a dat-o celor două fete. 
8. Au mai rămas două gâşte. 
9. Ţăranul le-a luat pentru dânsul. 
10. A fost nevoit să se mulţumească cu împărţeala ţăranului. 
 
 A fost odată un ţăran şi un boier. Ţăranul era isteţ, dar sărac. Boierul era bogat, dar 
cam slab la minte. 
 Într-o zi, boierul la chemat la el pe ţăranul cel sărac şi i-a spus: 
 – Măi ţărane! Tu ştii că am o nevastă, doi feciori şi două fete, adică suntem şase 
laolaltă. Am primit cinci gâşte şi nu ştiu cum să le împart între noi. Dacă le împarţi cu 
dreptate, te voi răsplăti cu bani. Dar fii atent, noi suntem şase şi gâştele sunt cinci. 
 După ce ţăranul s-a gândit puţin, a dat o gâscă boierului şi cucoanei, zicând: 
 – Acum dumneata cucoană şi dumneata boierule cu gâsca împreună sunteţi trei. 
 Apoi a luat a doua gâscă şi a dat-o celor doi băieţi, zicând: 
 – Dumneavoastră, coconaşilor, împreună cu gâsca sunteţi trei. 
 A treia gâscă ţăranul a dat-o celor două fete, spunându-le: 
 – Acum, domnişoarelor, cu gâsca împreună şi dumneavoastră sunteţi trei. 
 Au mai rămas două gâşte. Ţăranul le-a luat pentru dânsul şi a grăit: 
 – Şi noi suntem acuma trei. 
 De mânie, boierul s-a făcut roşu la faţă ca racul, dar n-a avut încotro. A fost nevoit să 
se mulţumească cu împărţeala ţăranului. Ba, i-a mai dat şi nişte bani, căci trebuia să se ţină de 
cuvânt. 
 
2. feladat 
 
De vorbă cu cosmonautul Dumitru Dorin Prunariu 
 
11. Dumitru Dorin Prunariu este un cosmonaut român. 
12. Dânsul a învăţat în oraşul său natal, în Braşov. 
13. După terminarea facultăţii de aeronave a venit şansa să fie cosmonaut. 
14. Cosmonautul s-a pregătit în orăşelul Stelar de lângă Moscova. 
15. Dânsul a fost în cosmos 7 zile. 
16. În cosmos, cosmonautul a desfăşurat o viaţă normală.  
17. Acum lucrează la Agenţia Spaţială Română. 
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18. La A.S.R. lucrează tineri ingineri, fizicieni sau matematicieni. . 
19. Băiatul cel mare al cosmonautului zboară  cu avioane sportive.  
20. Băiatul cel mic este atras de ştiinţele umaniste.  
 
 O liceană i-a luat un interviu cosmonautului român Dumitru Dorin Prunariu. Iată 
câteva fragmente din interviu.  
 – Unde aţi terminat liceul? 
 – Am învăţat în oraşul meu natal, în Braşov. Era un liceu de cultură generală, aşa se 
numea atunci când l-am terminat eu, ulterior s-a transformat într-un liceu de matematică şi 
fizică şi după aceea s-a adaptat noilor dezvoltări tehnologice şi acum este liceu de informatică. 
 – Atunci ştiaţi deja că vreţi să deveniţi cosmonaut? 
 – Atunci am vrut să devin aviator, era tot un fel de a zbura. Ulterior am apucat şansa 
de a fi inclus într-un program de pregătire pentru cosmos. 
 – După liceu unde v-aţi continuat studiile? 
 – Practic, după liceu am făcut facultatea de aeronave şi abia după aceea a venit această 
şansă să fiu cosmonaut. 
 – Şi unde v-aţi pregătit pentru zbor? 
 – Aşa cum s-au pregătit toţi cei care au zburat în cosmos pe atunci, m-am pregătit în 
orăşelul Stelar de lîngă Moscova. 
 – Cum arată nava cu care aţi zburat? Noi la televizor vedem că e strâmt locul unde vă 
puteţi mişca. 
 – Nava cosmică cu care am zburat eu era compusă din trei module, echipajul avea 
acces în modulul de comandă, de unde se dirija întreaga navă. Acest modul are un diametru 
cam de doi metri, şi o înălţime tot de doi metri. În timpul zborului aveam acces şi într-un alt 
modul, de formă sferică, tot aşa de mic.  
 – Aţi fost 7 zile în cosmos. Cum aţi trăit acolo? Când aţi dormit, ce aţi mâncat? 
 – Cât am stat în cosmos, am desfăşurat o viaţă "normală", normală în ghilimele. De zi 
cu zi am trăit după un ciclu normal de 24 de ore, adică noaptea după ceasul nostru, care era 
acordat pe atunci după ora Moscovei, dormeam, la ora 11 era culcarea, dimineaţa la ora 8 
scularea. Desigur luam micul dejun, masa de prânz, cina. Se mânca puţin mai ciudat decît pe 
pământ, pentru că mâncarea plutea, şi tuburile de mâncare trebuia să le fixăm de masă cu nişte 
elastice ca să nu zboare.  
 – Din cosmos cum se vede pământul?  
 – De la înălţimea de zbor, nu ai posibilitatea ca dintr-o singură privire să cuprinzi 
întregul pământ, doar zone foarte întinse. Ceea ce m-a impresionat este cât de subţire se vede 
atmosfera terestră. Te miri, cum se poate dezvolta viaţa menţinută de această bandă subţire 
care înconjoară pământul.  
 – Acum lucraţi la Agenţia Spaţială Română. Şi acolo sunt tineri? 
 – Da, avem tineri cercetători. Mulţi dintre ei sunt fie absolvenţii facultăţii de inginerie, 
fie fizicieni sau matematicieni. 
 – Ei au şanse să ajungă în cosmos? 
 – Depinde de un consens politic în primul rând, şi bineînţeles de obţinerea unor 
fonduri necesare. 
 – Dvs aveţi copii. Şi ei vor să fie cosmonauţi? 
 – Am doi băieţi. Cel mare, ar ajunge cu plăcere să fie cosmonaut. De fapt, el zboară în 
cadrul aeroclubului din Bucureşti, zboară cu avioane sportive. Cel mic, este mai atras de 
ştiinţele umaniste, nu se gândeşte să se profesioneze în domeniul aeronautic. Cu toate că cel 
mare, Cătălin, este atât de mult atras de aeronautică, a terminat facultatea de finanţe-
contabilitate. Dar pasiunea este una, şi profesia este alta. 
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3. feladat 
 

21. A 
22. F 
23. A 
24. A 
25. F 

 
 După ce s-a pierdut într-o îndepărtată gară scoţiană, Archie, un labrador de culoare 
neagră, a dovedit calităţile rasei sale şi buna "educaţie", urcându-se în primul tren şi nu în 
oricare, ci în cel care îl putea duce acasă şi coborând exact în staţia oraşului în care se afla 
locuinţa stăpânului său. 
 Proprietarul Mike Traitt şi-a pierdut câinele în gara Inverurie, în apropiere de Abedeen 
(estul Scoţiei) şi spera ca cineva să îi remorce medalia şi să îl returneze. "Este un câine foarte 
inteligent. Pentru că nu a reuşit să mă găsească, s-a urcat pur şi simplu în trenul care l-a a dus 
acasă şi cu care mai călătorise", a declarat Mike Traitt. Camerele de supraveghere ale gării au 
filmat câinele care a decis să se urce în cursa feroviară Aberdeen-Inverness după ce îşi căutase 
fără succes stăpânul. 
 
Átszámítási táblázat 
 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez a pontszám lesz a 
dolgozatpont (legfeljebb 25 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy 
az elért dolgozatpontok hány vizsgapontot érnek. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ÍRÁSKÉSZSÉG 
 

Az írásfeladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével 
történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempon-
tokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden írásbeli munkát ezen szempontok segítségével 

Dolgozatpont Vizsgapont 
12 16 
11 15 
10 13 
9 12 
8 11 
7 9 
6 8 
5 7 
4 5 
3 4 
2 3 
1 1 
  

Dolgozatpont Vizsgapont 
25 33 
24 32 
23 30 
22 29 
21 28 
20 26 
19 25 
18 24 
17 22 
16 21 
15 20 
14 18 
13 17 
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kell értékelni oly módon, hogy a dolgozatot minden egyes értékelési szempontnál újra kell 
olvasni.  

Az eljárás további sajátossága, hogy a szintleírások a nyelvi teljesítményt értékelő szem-
pontoknál 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 szöveg-
környezet figyelembevételével lehet megállapítani. 

A középszinten az írásbeli vizsga minden része a lépcsőzetesség elve alapján épül fel, 
azaz a feladatok fokozatosan nehezednek. Ez a progresszió az íráskészséget mérő vizsgarész-
ben az értékelési skálákban is megjelenik. Az első, könnyebb feladat skálája inkább az A2 
szinthez igazodik, így jóval toleránsabb, mint a második feladathoz tartozó skála, amely a B1 
szinten alapul. 

 
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. 
4. Az adott szinten bizonyos lexikai egységek és nyelvtani struktúrák produktív használata 

nem várható el a vizsgázótól. Az ilyen típusú hibákat az értékelésnél nem kell figyelembe 
venni. 

 
Első feladat 
 
Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról: 
 

Értékelési szempontok Pontszám 
Tartalom és szöveghossz 5 pont 
Nyelvhelyesség 5 pont 
Összesen 10 pont 

 
Amennyiben a dolgozat valamelyik szempont alapján 0 pontos, akkor az összpontszám 

is 0 pont. 
 

Az értékelési szempontok részletes kifejtése 
 

Tartalom és szöveghossz 

E szemponton 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. Egyes vizsgafeladatoknál a tartalom értékelésénél a 
segédanyag (input) tartalmi információi is irányadóak lehetnek. Ekkor azt is figyelembe kell 
venni, hogy a vizsgázó írásműve nem tartalmaz-e sokkal kevesebb információt, mint a 
segédanyag. Amennyiben a feladat nem tartalmaz erre vonatkozó utasítást, akkor nem kérhető 
számon a vizsgázón az összes segédanyagban megjelenő információ. 
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A dolgozat tartalmi szempontból megfelelő abban az esetben is, ha a vizsgázó a meg-
adott témáról nem személyes vonatkozásban, hanem általánosan, de a kommunikációs 
cél(ok)nak megfelelően ír. 

A nyelvi okokból érthetetlen szövegrészeket a Tartalom szempontnál nem lehet érté-
kelni. Ez vonatkozik a megadott szövegből értelem nélkül lemásolt és rossz nyelvi környe-
zetben használt szövegrészekre is. Az ilyen típusú hibákat figyelembe kell venni a nyelvi 
teljesítmény értékelésekor is. El kell fogadni azonban az olyan szövegrészeket, amelyeket a 
vizsgázó a segédanyagból vett át és jó nyelvi környezetben használ. 

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. 
 
 
Nyelvhelyesség  
(szókincs, mondattan, alaktan, helyesírás) 
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 a középszintű érettségi vizsga követelményeinek, 
• megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a mondattan, az alaktan és a helyesírás 

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

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

 
Értékelési skála (középszint 1. feladat) 

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

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

A vizsgázó általában megfe-
lelően tárgyalta a témát, és 
legalább 30–40 szó hosszú-
ságú szöveget hozott létre. 

A vizsgázó csak részben 
megfelelően tárgyalta a té-
mát, 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. 
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Második feladat 
 

A javítás alapelvei 

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   

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

is 0 pont. 
 

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 a szintnek 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 a megfelelő kérdés feltevése azt jelenti, hogy a vizsgázó 
megfelelően fejtette ki az adott szempontot. 

Ha egy irányító szempont tárgyalása nyelvi okokból nem érthető, azt a Tartalom 
szempontnál úgy kell értékelni, mintha a vizsgázó nem tért volna ki rá, azaz az adott 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 szempontoknál. A segédanyagból átvett szövegrészek esetében úgy kell eljárni, 
mint az első feladatnál.  

Új, azaz nem megadott szempontok értékelésére nincs lehetőség. A dolgozatot akkor is a 
megadott szempontok alapján kell értékelni, ha a vizsgázó a megadott témáról nem személyes 
vonatkozásban, hanem általánosan, de a kommunikációs cél(ok)nak megfelelően ír, vagy 
önmagáról ír, amikor általánosan kellene fogalmaznia. 
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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.  
 
Ennél az értékelési szempontnál a szintleírások engedékenysége az eddigi kipróbálások 

tapasztalatait tükrözi, amely szerint a levélforma betartása általánosan nagy gondot jelent a 
vizsgázóknak. Most a dolgozat e szempont alapján még egy ponttal értékelhető, ha a vizsgázó 
törekedett a levélforma betartására, azaz a két alapvető formai jegy, a megszólítás és az 
elköszönés elfogadható, valamint a levél hangneme még megfelelő. 0 pont akkor jár, ha 
hiányzik vagy nem elfogadható a megszólítás és/vagy az aláírás, ha a vizsgázó levél helyett 
fogalmazást ír, illetve ha a levél hangneme nem megfelelő. A későbbiekben azonban, amikor 
elvárható lesz a levél formai jegyeinek ismerete, a formai követelmények szigorúbb elbírálás 
alá esnek. 

Az egyes formai jegyek abban az esetben helyesek, amennyiben a levélírás szabályainak 
megfelelnek, és illenek a levél típusához. 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 (pl. 

egyszerű kötőszók, névmások). 
 
 

A Szövegalkotás szempontnál a Tartalom szemponttól függetlenül kell eljárni és csak a 
tárgyalt szempontok alapján lehet megítélni a dolgozat felépítését és gondolatmenetét. 

A szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit akkor használja helyesen a vizsgázó, ha 
törekszik arra, hogy egyszerű kötőszók, névmások, határozószók stb. segítségével valódi szö-
veget hozzon létre. Amennyiben a vizsgázó minden mondatát azonos módon kezdi, nem 
mondható el az általa létrehozott levélről, hogy abban a mondatok szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. Amennyiben a vizsgázó csak azonos szerkezetű egyszerű mondatokat ír, nem 
kaphatja meg a maximális pontszámot. 
 

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,  
• megfelel-e a szóhasználat a középszintű érettségi vizsga követelményeinek. 

 
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. 
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Amennyiben például a vizsgázó egy szót nem megfelelően használ (pl. a „auzi“ ige helyett a 
„asculta“ igét), ezt a hibát csak a Szókincs, kifejezésmód szempontnál lehet értékelni. Ha a 
vizsgázó egy elöljárószót helytelen vonzattal használ (pl. „deasupa + 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. 

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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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. 

 


