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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. Fél pont és többletpont nem adható. 
4. A vizsgán összesen 117 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 
Összesen 117 
 
 
 
А feladatok pontszámai és az elérhető vizsgapontok azonosak, átszámításra nincs szükség. 
 
 
 

OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
RÉSZLETES ÚTMUTATÓ 

 
 

1.  
Тачно Нетачно 

 X 
X  
 X 
 X 
 X 

X  
X  
X  
X  
 X 

 
 
A táblázatba csak 10 x-et lehet beírni. Amennyiben a vizsgázó ennél többet jelöl be, minden 
fölösleges x-ért le kell vonni egy pontot. 
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2. 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). 
 
 
 
 
11. 18.децембра 2003.године. 
12. Одмах је пуштен у продају. 
13. Ознаку Србије и Црне Горе. 
14. Од оригиналних компоненти познатих светских произвођача. 
15. Да ће бити извезени на тржиште Европске уније. 
16. На домаћем тржишту. 
17. У иностранству, пре свега у Москви. 
18. Од уграђене опреме. 
19. Биће представљен први српски лаптоп. 
 
 
 
 
 
3. 
20. а чича је скочио из пространог кревета 
21. навукао је опанке на ноге, 
22. ставио капу на главу 
23. и отворио врата на кући. 
24. – Гле, ноћас је киша добро поквасила земљу! 
25. – зачуђено је прогунђао чича увијајући брк, 
26. па брзим корацима пожури низ двориште, 
27. истера краву из штале па рече: 
28. – Рогата краво, иди паси по зеленој трави, 
29. а ја ћу пут под ноге, 
30. па ћу поћи у шуму да донесем дрва. 
31. наложићу пећ са дрвима 
32. па ће пећ загрејати собу. 
33. Ми ћемо се грејати у топлој соби. 
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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. 
 

1. запослићу се 
ћемо дисати 
добићеш 
отворићу 
отићи ћу 
одмараћемо се 

  
2. слана 

жирафин 
Земљиној 
зоолошком 
подневном 
укусном 

 
3. дунавске 

изграђени 
за време 
осветљен 
плове 
оближњег 

 
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. Fél pont és többletpont nem adható. 
 
1. A/ 

1 2 3 
В А Б 

 
Б/ 

4 5 6 
Б В Б 

 
В/ 

7 8 9 
Б А В 



 

írásbeli vizsga 0512 5 / 10 2006. november 3. 

Szerb nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

2. 
10. свом 
11. пацијенту 
12. зимски капут 
13. ординације 
14. отворених уста 
15. говорник 

17. Лекар 
18. боље 
19. на контролу 
20. изузев петка 
21. немамо 
 

16. зубни лекар 
 
 
3. 
 

7.00 
7.10 
8.00 
10.45 
13.45 
14.00 
15.00 
16.00 
17.30 
19.00 
20.00 

Буђење 
Припрема за одлазак у школу 
Почетак наставе 
Велики одмор 
Крај наставе 
Ручак 
Хорска проба 
Тренинг 
Силенцијум 
Вечера 
Забава, гледање телевизије 

 
 

А kazettán hallható szövegek 
 
 

1. 
1. Високообразовани људи лажу више, показало је испитивање које је спровела група 
психолога са Универзитета у Вирџинији. Трећина испитаних интелектуалаца зачас 
изговори неку безазлену лаж, док је томе склона само петина физичких радника. 
Према мишљењу психолога разлог је у томе што интелектуалци више теже за успехом, 
они су више сујетни него мање образовани људи. 
 
2. Када се на свечаном отварању олимпијаде упали ватра и подигне олимпијска застава, 
многи гледаоци се у мислима врате у далеку прошлост. Они замишљају слику старе 
Олимпијаде, градића у Грчкој. Тамо су се сваке четврте године одржавала спортска 
такмичења. Тада олимпијски пламен није био само знак за почетак игара него и знак за 
прекид ратова. Спортисти су се борили за прво место у бацању копља и диска, у 
трчању, у скоку удаљ, и у рвању. 
 
 
3.У градовима живи много људи на релативно малом простору. Подижу се високе 
зграде да се земљиште боље искористи. По градовима широм света граде се 
облакодери. Присталице вишеспратница тврде да је изградња високих кућа 
економична. Граде се брзо и уз помоћ машина. 
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2. 
 

Мало шале 
 

Лекар се жали свом колеги: 
- Препоручио сам једном пацијенту да узме нешто топло. 
- И? 
- Узео је мој зимски капут излазећи из ординације. 

-Мене сви слушају отворених уста. 
-Зар сте тако добар говорник? 
-Ја сам зубни лекар. 
 
Лекар каже дечаку: 

- Сада ти је боље. Реци: Када можеш да дођеш на контролу? 
- Сваког дана изузев у петак, тада немамо прва два часа. 

 
3. 
 
Дневни ред у ђачком дому и у школи 
 

7.00 
7.10 
7.30 
8.00 
10.45 
13.45 
14.00 
15.00 
16.00 
17.30 
19.00 
20.00 

Буђење 
Припрема за одлазак у школу у купатилу 
Доручак 
Почетак наставе 
Велики одмор 
Крај наставе 
Ручак 
Хорска проба 
Тренинг 
Силенцијум 
Вечера 
Забава, гледање телевизије до 22.00 

 
 

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. 
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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. Fél pontok 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 információkat 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 
 
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 és a helyesírása 
normáinak. 

 
Az adott szinten bizonyos nyelvtani struktúrák produktív használata nem várható el a 
vizsgázótól. Az ilyen típusú hibákat az értékelésnél nem kell figyelembe venni. 
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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. Fél pontok és jutalompontok nem adhatók. 

 
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, szituációnak, a szerepnek és a 
közlési szándéknak, 
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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. 
 
 
 
 
 
 

Javítási jelrendszer 
 
Tartalom 
 
A tartalmi szempontok teljesítését a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a 
szempont sorszámának megadásával. 
 

• bekarikázott szám = teljesített tartalmi szempont 
• hiányjel + szám = nem tárgyalt tartalmi szempont 
• szám + mínuszjel = nem megfelelően kifejtett vagy nyelvi okok miatt nem érthető, 

de érintett tartalmi szempont. 
 
 
 
 
Formai jegyek és hangnem 
 
A teljesítés minőségét mutató jelek: 

• betű = az adott formai jegy teljesítése helyes 
• hiányjel + betű = hiányzik vagy nem elfogadható az adott formai jegy 
• aláhúzott betű = elfogadható, bár hibás az adott formai jegy 

 
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 
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A szövegben használt jelek: 
• aláhúzás hullámvonallal = lexikai hiba 
• aláhúzás hullámvonallal + i = ismétlődő hiba 

 
Nyelvtan, helyesírás 
 
A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 

• G = nyelvtani hiba 
• ÉG = értelemzavaró nyelvtani hiba 
• É = értelemzavaró hiba 
• H = helyesírási hiba 

 
A szövegben használt jelek: 

• aláhúzás = nyelvtani vagy helyesírási hiba 
• hiányjel = hiányzik egy szó 
• nyíl = szórendi hiba 
• aláhúzás + i = ismétlődő hiba 

 
Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 
 
 


