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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 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) és az elért összpontszámot. 
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Általános útmutató 

Az elérhető maximális pontszám: 33. 

Részletes útmutató 
 

1. feladat 

 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

Μ Κ Ι Η Λ Α Γ Θ Β Ζ Ε Δ 

 

2. feladat 

 
 ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ
0. Αν ο Κριός δεν πάρει πρωτοβουλίες, θα βρεθεί σε δύσκολη θέση.  Χ 

12. Ο Ταύρος πρέπει να δείξει κατανόηση στους δικούς του. Χ  
13. Για τους Διδύμους κάθε απροσεξία μπορεί να έχει άσχημες συνέπει-

ες. 
Χ  

14. Καινούργιοι άνθρωποι χρειάζονται τη βοήθεια του Καρκίνου.  Χ 
15. Ο Ζυγός δεν θα πάει καλά στη δουλειά του.  Χ 
16. Με τα νεύρα ο Σκορπιός δεν θα φτιάξει ό,τι έχει χαλάσει. Χ  
17. Ο Τοξότης είναι πιθανό να πάθει κάτι. Χ  
18. Ο Αιγόκερως μάλλον θα πρέπει να αναβάλει το ταξίδι που 

σκέφτεται να κάνει. 
Χ  

19. Δεν θα λυθούν οι οικονομικές δυσκολίες του Λέοντα από τη μία 
στιγμή στην άλλη. 

Χ  

20. Ο Παρθένος, αν έχει υπομονή, μπορεί να πάρει τολμηρές πρωτο-
βουλίες. 

 Χ 

21. Ο Υδροχόος δεν θα βρει ανθρώπους από τους οποίους μπορεί να 
πάρει ιδέες 

 Χ 

 

3. feladat 
 

0. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 
Ν Γ Ι Ζ Ε Κ Μ Λ Β Θ Α Η Δ 
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II. Nyelvhelyesség 
 

A javítási útmutató tartalmazza az összes elfogadható választ.  

Nem elfogadható a helyesírási hibát tartalmazó válasz. Amennyiben több választ írt be a vizs-
gázó, 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 diák. 

 
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 diák által elért összpontszámot. 

 
Például: 
 

Мax. 
5 

Elért 
3 

 
 

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

Az elérhető maximális pontszám: 18. 
 

Részletes útmutató 
 
1. feladat 
 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
γ α γ δ δ β α β γ α 

 
 
2. feladat 
 

0. 10. 11. 12. 13. 
λόγω στα για χάρη στο με 

 
14. 15. 16. 17. 18. 
από κάτω από σε δίπλα στη εκτός από 
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III. 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 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 ta-
lálható. 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) és az elért összpontszámot. 
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Általános útmutató 

Az elérhető maximális pontszám: 33. 

Részletes útmutató 
 

1. feladat 

 
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
Π Ι Α Ο Η Β Ν Λ Ξ Δ Μ Κ Γ Θ Ε Ζ 

 

2. feladat 

 
0. Τι είναι το κείμενο αυτό; 

Μετεωρολογικό δελτίο
16. Τι θα έχουμε: περισσότερη ζέστη ή περισσότερο κρύο; 

Περισσότερη ζέστη
17. Θα βρέξει πουθενά; 

Όχι
18. Πόση θα είναι η υψηλότερη θερμοκρασία τοπικά στη Δυτική Ελλάδα; 

38 βαθμοί Κελσίου 
19. Πού θα έχουμε βόρειους ανέμους στη Θεσσαλία; 

Στα ανατολικά
20. Πού θα έχουμε ισχυρούς ανέμους στο ανατολικό Αιγαίο; 

Στα νότια
21. Πόση θα είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία στην Αττική; 

22 βαθμοί Κελσίου
22. Τι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά της Αττικής; 

Μέτριοι
23. Πόση θα είναι η μεγαλύτερη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη; 

33 βαθμοί Κελσίου
 

3. feladat 
 
 ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ
0. Ο Αίσωπος ήταν έξυπνος άνθρωπος Χ  
24. Οι κυνηγοί κυνήγησαν πολλή ώρα το ελάφι Χ  
25. Οι κυνηγοί κουράστηκαν πιο γρήγορα απ’ ό,τι το ελάφι  Χ 
26. Το ελάφι κρύφτηκε επίτηδες πίσω από το αμπέλι  Χ 
27. Μόλις χάθηκε από τα μάτια τους το ελάφι, οι κυνηγοί σταμάτησαν 

το ψάξιμο 
 Χ 

28. Οι κυνηγοί κάθησαν γιατί είχαν κουραστεί Χ  
29. Τα αμπελόφυλλα πείραζαν το ελάφι και ήθελε να τα καταστρέψει  Χ 
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30. Οι κυνηγοί ίσως άκουσαν το τρίξιμο των φύλλων Χ  
31. Ο κυνηγός πέτυχε το ελάφι με το όπλο του Χ  
32. Το ελάφι τραυματίστηκε θανάσιμα Χ  
33. Το ελάφι μετάνιωσε για τη συμπεριφορά του Χ  
 
 

A HANGFELVÉTELEN HALLHATÓ SZÖVEGEK 
 

Ι. 
Δεν επιτρέπεται να πάτε επίσκεψη σ’ ένα σπίτι χωρίς να έχετε προηγουμένως τηλεφωνήσει. 
Και φυσικά αφού συμφωνήσετε μέρα και ώρα. Όταν πηγαίνετε σ’ έναν άρρωστο, φροντίστε 
πρώτα να μάθετε αν τον κουράζουν οι επισκέψεις. Αποφεύγετε να ρωτάτε και τις παραμικρές 
λεπτομέρειες γύρω απ’ την αρρώστια του.  

Για να αρχίσει μια συζήτηση ανάμεσα σε άγνωστους ανθρώπους πρέπει πρώτα κάποιος να 
τους συστήσει. Ένας απλός τρόπος για να γίνει αυτό, είναι βέβαια να συστηθεί μόνος του.  

Όταν μιλάτε με κάποιον και ένα τρίτο πρόσωπο, άγνωστο στον συνομιλητή σας, πλησιάζει 
και σας λέει κάτι, πρέπει να συστήσετε τον έναν στον άλλον. Όταν κάνετε εσείς τις συστά-
σεις, ο κανόνας είναι να συστήνετε το λιγότερο «σπουδαίο» πρόσωπο στο πιο «σπουδαίο» 
πρόσωπο.  

Σ’ ένα πάρτι συμβαίνει συχνά να μη γνωρίζονται μεταξύ τους όλοι οι καλεσμένοι, να μη 
γνωρίζει ο ένας το επάγγελμα ή την κοινωνική θέση του άλλου. Σ’ αυτή την περίπτωση, λοι-
πόν, χρειάζεται προσοχή και τακτ. Μιλάτε απλά και με ακρίβεια. Μην κάνετε αδιάκριτες 
ερωτήσεις. Μη μιλάτε συνέχεια, αλλή μη μένετε και τελείως βουβός. Αν τύχει στη συζήτηση 
να ακουστεί κάποιο λαθάκι, κάποιο «μαργαριτάρι» γλωσσικό ή άλλο, μη βάλετε τα γέλια 
ούτε να σχολιάσετε το πράγμα με ειρωνεία. Αφήστε το να περάσει απαρατήρητο. Επίσης μην 
αρχίζετε ατέλειωτες συζητήσεις γύρω από την κατάσταση της υγείας σας ή των άλλων. Μη 
μιλάτε διαρκώς για τον εαυτό σας, αρχίζοντας όλες τις φράσεις σας με το «Εγώ». Μην 
κρυφομιλάτε ή μη μιλάτε τόσο χαμηλόφωνα που να μη μπορούν να σας ακούν και οι άλλοι. 
Μη διακόπτετε τους άλλους την ώρα που μιλούν, αλλά κάνετε υπομονή ώσπου να έρθει η 
σειρά σας. 

II. 
Η άνοδος της θερμοκρασίας θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του σημερινού καιρού. 

Αναλυτικά, στη Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέ-
ουν ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 

Στη Δυτική Ελλάδα προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρα-
σία θα κυμανθεί από 19 έως 37 και πιθανόν τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. 

Σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια και ανατολική Πελοπόννησο προβλέπεται γενικά 
αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και στα ανατολικά βόρειοι μέχρι μέτριοι. Η 
θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 37 και πιθανόν τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. 

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνε-
μοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι και στα νότια τοπικά ισχυροί. Η 
θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 

Για την Αττική προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι ασθενείς και στα 
ανατολικά μέτριοι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 



 

írásbeli vizsga 0522  9 / 14 2006. november 3. 

Újgörög nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Η θερ-
μοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 
 

IIΙ. 
Ο Αίσωπος ήταν ένας αρχαίος Έλληνας, πολύ σοφός άνθρωπος. Ο Αίσωπος ταξίδεψε σε πολ-
λά μέρη και μελέτησε τη ζωή των ανθρώπων. Γνώρισε τα καλά και τα κακά τους και επειδή 
ήθελε να τους βοηθήσει να γίνονται όλο και καλύτεροι, έφτιαξε πολλούς μύθους, δηλαδή πα-
ραμύθια που διδάσκουν τον κόσμο.  

Ας ακούσουμε τώρα μια τέτοια ιστορία με τον τίτλο «Το αχάριστο ελάφι». 

Τον παλιό καιρό ένα ελάφι έτρεχε μ’ όλη του τη δύναμη για να γλυτώσει από τους κυνηγούς. 
Περνούσε μέσα από βουνά και λαγκάδια ώσπου στάθηκε λαχανιασμένο πίσω από ένα αμπέλι.  

Οι κυνηγοί περάσανε από δίπλα του χωρίς να το δούνε. Ψάχνουν παντού, κοιτάζουν γύρω-γύ-
ρω, μα δεν βλέπουνε τίποτα. Καθήσανε λοιπόν στο χορτάρι, ξεκουραστήκανε λίγο και ύστερα 
σηκωθήκανε να φύγουνε. Κρυμμένο πίσω από τα κλαδιά, το ελάφι τούς παρακολουθούσε. 
Σιγά-σιγά τα αμπελόφυλλα με την ωραία μυρωδιά τους τού άνοιξαν την όρεξη. 

Στην αρχή έγλειφε μόνο με τη γλώσσα του τα φύλλα για να τα δοκιμάσει, μα σιγά-σιγά πήρε 
θάρρος και άρχισε να τα τρώει, κάνοντας κακό στο φυτό, στο αμπέλι το οποίο το έσωσε από 
τους κυνηγούς.  

Έτσι όπως το έτρωγε, τα κλαδιά κουνιόντανε και τα φύλλα τρίζανε. Τότε ένας κυνηγός γύρι-
σε απότομα, είδε τα κλαδιά να κουνιούνται και κατάλαβε πως το ελάφι κρυβόταν πίσω τους. 
Σημάδεψε με το όπλο του και χτύπησε θανάσιμα το ελάφι. 

Την ώρα που πήγαινε να πεθάνει, το ελάφι σκεφτόταν: 

— Καλά να πάθω. Αυτά παθαίνει όποιος είναι αχάριστος σε κείνον που τον έσωσε. 
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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 
 

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. 

 

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. 

 

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  5 pont 

Nyelvhelyesség, helyesírás  5 pont 

Íráskép  1 pont 

Összesen 22 pont 



 

írásbeli vizsga 0522  12 / 14 2006. november 3. 

Újgörög nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
 
 
Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” szempont alapján  
0 pont, 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 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 
 

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. 

 

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. 

 

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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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. 

 

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. 
 

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

Olvashatatlan kézírás. 

 
 


