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Beás nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
Értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához 

 
 

I. VIZSGARÉSZ: 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 szöveg szerinti megoldások mellett dőlt betűvel szerepelnek a 
tartalmilag még elfogadható egyéb megoldások is. A zárójelben szereplő szavak, kifejezések 
nem feltételei a válasz elfogadhatóságának.) 

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. 

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 

1 0 1  

 
A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem 

elfogadható, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (szintén a lap alján, a kérdéseket jelölő szürke négyzetsor végén) 
két külön rubrika található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a 
másikba, kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot. 

 
Például: 

  

Max. Elért 

5  3 

 
 
A feladatlap végén található összesítő táblázatba kérjük, írja be a részeredményeket (az 

egyes feladatok eredményeit) és az elért összpontszámot. 
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I. Olvasott szöveg értése 

 
Részletes útmutató 

 
I.  

1. Părinci lu urtáká me sz-or lăszát fátá o rămász lá tátă szo. 

gyirépt ăj  nu-j gyirépt 

2. Urtáká-m mult tyinije, nisjhungyé nu-s áflá loku. 

gyirépt ăj   nu-j gyirépt 

3. Mámá j-o dát lu kityustrij o sjirepă dîn flará lyij, kit sză nu sză mujtyé dă unápált. 

gyirépt ăj   nu-j gyirépt 

3 pont   

II.  
 

0. D 

4. B 

5. C 

6. A 

7. I 

8. E 

9. G 

10. H 

11. F 
8 pont   

III. Megoldásként több lehetőséget is megadunk. Ezeken kívül elfogadhatók azok a variánsok 
is, amelyek tartalmilag megegyeznek ezekkel. 
A megoldásokban előforduló nyelvtani vagy helyesírási hibákat figyelmen kívül kell hagyni, 
amennyiben a megértést nem akadályozzák. 
 
  

Kînd sjinyivá (0) sză-nszurá, nu umblá ku lunyilye lá fetyé. 

 

Ăjrá áfel, dă fátá átunsj îl vigye pă fisjor, (0)   máj înti          , kînd mirzsje lá je sz-nsjersjé. 

Nisj ku nuntá (12)       n-ástyiptá                         . mult. Dákă fátá (13)        sză igyize, Părinci-j 
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szfătije sjinyé, sjé (14)     sz-ádukă      - în nuntă. Dákă dăpă nuntă fátá mirzsje (15)     ákásză     

. bányi, sj-or (16)       tyiltijit                    pă nuntă trăbuje (17) sză plătyászkă-nnápoj/sză gye 

lu părinci lu fisjoruluj. Sî fisjoru trăbuje sză gye bányi lu părinci lu fetyi, dákă jél (18)          s-

aflát       o áltă cîgánkă. Kînd nu sză putye igyizi, vujvodu făsje (19)            gyiriptátyé      

(20)    Dákă     fátá nu putye  (21) dá/ sză plătyászkă bányi-nnápoj, pîn átunsj trăbuje (22)   sză 

lukré       lá kászá cîgánuluj, pîn sjé nu lukrá zsjosz, (23)     bányi, sj-or tyiltijit     pă nuntă. 

Átunsj sză kunustye, sî-n multyé rîndurj (24)    sză-nkălze         unápált, sî nu sză lăszá. 

 13 pont  
 

IV.  

(25) Nu-j szlobod sză ájvé hudvár.  nu-j gyirépt 

(26) Ku lyemnyé patyé sză fitijászkă.  nu-j gyirépt 

(27) Áprapé sză fijé rindilou.   gyirépt ăj 

(28) Trăbu sză je szusz hitel.   nu-j gyirépt 

(29) Sză-ngribestyé sză sză hurcukudászkă. gyirépt ăj 

 (30) Iskulá păntru sjévá nu ji-j fontosă.  nu-j gyirépt 

6 pont   
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II. VIZSGARÉSZ: NYELVHELYESSÉG 

A javítási útmutató tartalmazza az összes elfogadható választ.  
Amennyiben a válasz helyesírási hibát tartalmaz, az nem elfogadható. Amennyiben több 

választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha tartalmazza a helyes megoldást. 
(A helyes megoldások mellett dőlt betűvel szerepelnek a nyelvhelyességi szempontból még 
elfogadható egyéb megoldások is.) 

A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási kulcs után 
található pontszámítási táblázat 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 

1 0 1  

 
A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem 

elfogadható, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (szintén a lap alján, a kérdéseket jelölő szürke négyzetsor végén) 
két külön rubrika található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a 
másikba kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot. 

 
Például: 

  

Max. Elért 

5  3 

 
 

A feladatlap végén található összesítő táblázatba kérjük, írja be a részeredményeket (az 
egyes feladatok eredményeit), az elért összpontszámot és a pontszámítási táblázat segítségével 
megállapított vizsgapontokat. 
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II. Nyelvhelyesség 

Részletes útmutató 

I.  

 (0) c) învăcá 

(1) a) dă gyiminyácă 

(2) b) ungurajé 

(3) b) kosjinyilye  

(4) a) făsjem  

(5) d) dă opt ány   

(6) b) sză fákă  

(7) b) fátá  

(8) d) făr o vorbă 

(9) b) dîn oty 

9 pont   
 
 
 

II. 
 A megoldás csak akkor fogadható el, ha az igealak mindegyik eleme helyes.  
 
 

(10)  ár fi mănkát 
(11)  ámor/ámurîny 
(12)     sză lukré 
(13)     l-or tijet 
(14)     or lat 
(15)     sză-s fákă 
(16)     or mănkát 
(17)     gîngye/or gîngyit 
(18)     o luvit-o 

       9 pont   
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III.  

A megoldások csak akkor értékelhetők, ha a szövegben a szöveg melletti szóalak helyes.  

 

Odátă-jrá o popă, s-áhăl-áve o szlugă, on băjás »om. Álá făsje 
kutotu ákásză, lukrá lá popă. 
Dá popá » multyé în tată zî umblá l-a kásză, ákulo mănká lá tată 
mănkáré bună on ou. 
Na, kînd sz-o umplut luná, o trăbujit sză plătyászkă. 
O kizdilit »o gázdá sză szămălászkă, kityé auă o mănkát, d-într-
elye kityé puj-ár fi foszt, kityé găjiny, s-átunsj járă kityé auă 
»fertyé. 
Átitá j-o szămălit gázdá, dă nu j-ár fi foszt dăsztul »sză fijé pă auă 
totu vágyonu lu popi.  
Popá n-o putut plătyi, păntr-asztá gázdá l-o jilintit szusz lá biroság.
Kînd o kăpătát »pálmá pipárosu sză mergă lá biroság, szlugá-j o 
mérsz ku jél. 
Kînd or purnyit, on dăráb »kásză dă cîglă s-o băgát în szîn, s-o 
mérsz ku popá. 
Lá biroság tot îs bătye tyéptu szlugá. Toc gîngye, k-ákulo-sz 
bányi.  
Odátă zîsjé cîgănásu: - Á kînd ony szfărsî má? Jo lukru »tată zuă 
ám ákásză.  
Kînd l-or întribát, sjé fel lukru áré ákásză, o zîsz, kă o pusz gruu pă 
fok, ákulo sză ferbé. Kînd azsunzsjé ákásză, l-o szămăná. 

Birou o zîsz, kă dîn gruu-l fért n-o fi nyimiká, s-átunsj o prisjiput, 
kă átunsj nisj dîn »kityé auălye fertyé nu patyé fi nyimiká. 

Ás-a nyirit popá lá biroság. 
 

 
 

(0) om              

19. multyé       

20. bună 

21.o 

22. sză fijé 

23. fertyé 

24. pálmá 

25. kásză 

26. tată zuă 

27. kityé 

 

 
9 pont    

 
   
IV. 
 

0. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 

D H N B K L F J I M G A E C 

 
13 pont   
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Átszámítási táblázat 
 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez az összeg lesz a dol-
gozatpont (legfeljebb 40 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy az 
elért dolgozatpontok (bal oldali oszlop) mennyi vizsgapontot jelentenek (jobb oldali oszlop). 
 
 

Dolgozatpont Vizsgapont  Dolgozatpont Vizsgapont 
1 1  21 16 
2 1  22 16 
3 2  23 17 
4 3  24 18 
5 4  25 19 
6 4  26 19 
7 5  27 20 
8 6  28 21 
9 7  29 22 
10 7  30 22 
11 8  31 23 
12 9  32 24 
13 10  33 25 
14 10  34 25 
15 11  35 26 
16 12  36 27 
17 13  37 28 
18 13  38 28 
19 14  39 29 
20 15  40 30 
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III. VIZSGARÉSZ: 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 szöveg szerinti megoldások mellett dőlt betűvel szerepelnek a 
tartalmilag még elfogadható egyéb megoldások is. A zárójelben szereplő szavak, kifejezések 
nem feltételei a válasz elfogadhatóságának.) 

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. 

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 

1 0 1  

 
A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem 

elfogadható, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (szintén a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetsor végén) 
két külön rubrika található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a 
másikba kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot. 

 
Például: 

  

Max. Elért 

5  3 

 
 

A feladatlap végén található összesítő táblázatba kérjük, írja be a részeredményeket (az 
egyes feladatok eredményeit) és az elért összpontszámot. 
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III. Hallott szöveg értése 

 
Részletes útmutató 

 
Szévegu-l dă elsé: 
 

 

1. În kumpányé … 

b)  kutotu muszkulyit, imosz ăjrá. 

2. Kăsjilye-n szát  … 

b)  máré sî álbé-szrá. 

3.  Kupiji-j dîn szát tot  … 

b)  rămnye lá unápált. 

4. Kupiji-j dă ungur mirzsje … 

a) lá kupiji-j dă cîgány sză sză zsasjé. 

5.  Pétru ăjrá  … 

a) dă sjinsj áj dă zîlyé. 

6. Kupiji áduná uná … 

   b. petré tărkátyé 

7.  Ăjrá áfel, kînd kupiji-j dă ungur … 

  b) szkăpá lá kupij dă ungur. 

8.  Pétru o mérsz  

  b) În gosty lá cîgány 

9.  Kupiji-j dă ungurj lá cîgány … 

  a) bije sî mănká 

10.  Kupiji-j dă kumpányé … 

  b)uvig ku unápált sză zsuká. 

10 pont   
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Szévegu-l dă dojilye 
 

11. Szátu dă lá noj  … 

b) ro dăpártyé-j.    

12. Noj săgyeny … 

c) szusz în gyál. 

13. În iskulă trăbuje … 

c) pă pisjaré sză mergă 

14. Áprapé-jrá dă lá noj… 

b) on rît máré.    

15. Loku hungyé săgyeny … 

c) ro mîndru-jrá. 

16. Kulyibá nasztră ăjrá … 

a) lá dungá păduri.    

17. Lyemnyilye dîn păduré … 

b) în brácă ádunány.    

18. Dăpă plajé umblá … 

a) dăpă buréc.  

19. Dă lá tanács d-áje vinye … 

d) sză vádă sjé fásjé kupiji 

20. Kînd vremé re-jrá … 

b) nu mirzsje-n iskulă. 
 

10 pont   
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Szévegu-l dă trijilye 
 

 
 

(0) Tátá mnyo …în háburo………………..o murit. 

21. Noj trijinsj ăszrány kupij. 

22. Kînd o vinyit háburou, ny-ány minikidit d-înnentyé-j. 

23. Jo átunsj dă nauă áj dă zîlyé-jrám. 

24. Dăpă krisjun o trăbujit sză nyé lăszăny  kászá. 

25. Urosî ny-or szăbădălit szusz. 

26. Nyemci ny-or lăszát, kă sî jéj or fuzsjit 

27. Dîn Gălántá ákásză-n Tokod  pă pisjaré ány mérsz. 

28. Calyilye ny-or pusz pă kár.  

29. Káré nu birije sză márgă, p-álá-l împuská-n káp. 

30. Mulcînsj or murit în Komárom d-întri noj 

10 pont   
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A HANGANYAG SZÖVEGÁTIRATA 

1. szöveg 
I. Szévegu-l dă elsé  
 

Dă pă drik nyisj nu sză vigye loku hălá, hungyé numá arékityé kulyibj sztătye. 

Buzsjit, gunajé păstyi tot. Pă tyityijá dă kulyibj nyészkáj bádazsjé-szrá, kînd pluá, 

sză umplye sjigogye dă ápă, sî-n kulyibj, sî pă ulyică. 

Nu dăpártyé d-áisj kăsj navé, márj, pă álbé miszility-or răgyikát szusz. Kînd lume s-

apukát áisj loku, nu sz-or mujtát sză szfătászkă ku kupiji-s, sză nu mergă nyisj 

áprapé dă „kupiji héje”dă kumpányé. Dá sjé fel ăj on kupil, dá nu? Kînd vigye, kă 

kupiji-j dă kumpányé în bulbaká dă bănărijé sză zsakă, sî petré tărkátyé ákáră uná în 

grămádă, rămnye lá jéj. Vinye uná trijinsj, pátrînsj, sî tot sză zgăje dăpă jéj. Kînd 

lyé la dă vestyé, kupiji-j dă cîgány, lyé la pă fugá d-ákulo, sî lyé sjufule. Unyirj d-

áje sî jéj sză furisá-n ulyicá nauă. Átunsj járă pă jéj lyé lyimpize d-ákulo „kupiji 

héje”. Ásá mirzsje ásztá o dobă. 

Pétru dă sjinsj áj ăjrá, sî kînd áfáră sză zsuká-n humok, dauă szurorilye-j la számá 

dă jél. Kupilu, kînd putye, szkăpá d-ákulo, sî-jrá, kînd numá dă szárá kirile-nnentyé. 

Odátă má száră-jrá, dá Pétru nu-jrá-nnyikére. Szurorilye-j ku trij kupij or purnyit 
sză-l katyé.  
Lîng-o kulyibă-n gárd o fátă lukrá, on băjás bătîrn p-o szkáră sztătye, sî pă tyityijá 
dă kulyibă gyirizsje sjévá. Kupiji or sztát ákulo. 
- Sjé kutăc áisj? Frátyi to ku kupiji méj or mérsz lá Mirá lu Jánăs! Áhéje pă toc 
kupij ly-or tyimát lá jéj, kă sjévá szărbătaré cînyé.  
Kupiji or purnyit. 
On cîgán o dăstyisz usá. 
- Hájc înlontru, săgyéc zsjosz! Ápukăc sjévá-n mînă sî mănkăc sî voj! 
Kupiji în usă sztătye, nu sză-ndurá máj înlontru sză márgă. 
- Dar v-ij frikă? 
- Áisj lu toc j-ij frikă dă sztrăjiny.Pétru repé hájd ákásză! 
- M-ánti săgyéc zsjosz, sî bijéc ocără téjé! 
Kupiji ly-or făkut lok lîngă jéj. Rîzînd sză ujtá numá uná, făr-o vorbă. 
- Dar ác mucît?  
P-ásztá toc or kizdilit sză rîdă, dá szfăti inká nyime nu szfăte, rusînyé ji-jrá, k-ásá 
urît szfăte dă cîgány. S-or but téje, or dát szárá bună, s-or purnyit. 

- Sză vinyic máj lá noj!  
Ásá mirzsje ásztá o dobă, sî tot uvig ku unápált sză zsuká. 



 

írásbeli vizsga 0511  14 / 21 2007. május 24. 

Beás nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

2. szöveg 
 

II. Szévegu-l dă dojilye  
 
Dă sjinsj áj dă zîlyé săgyény în szát. Pînsjé nu ny-ány kumpărát kăszucásztá, în 

kumpányé săgyeny. Ákulo tyár băjás kusztá. Szátu dăpártyé-jrá dă noj, kupiji n-

áve vojé în tată zî máj mult d-on sjász dă plyin sză gyalugulászkă, kit sz-ázsungă-

n iskulă sî ákásză. Máj binyé nu mirzsje, sî nauă táré nyé dure szuflyitu sză lyé 

mănăny în frig, sî-n plajé în szát sză-nvecé. Păntr-aszt-ány vinyit noj áisj, kit 

ocără máj usuré sză nyé fijé kusztu.  

Mágá fartyé mîndru-jrá lokulá. Szusz în gyál săgyeny, kulyibá nyi-jrá lîngă 

păduré. Dă járná nu trăbuje sză nyé gîngyény, kum ny-ony înkălzî, mirzsjeny 

áfáră, s-în brácă ny-ádunány lyemnyé pă fok. Ku lyemnyé dă ágárcă fitijeny. Nisj 

băltágu nu nyé trăbuje. Numá kălkány p-on krák déj uszkát, sî sză rupe.  

Áprapé-jrá on rît máré, dăpă plajé ákulo umblány dăpă buréc.  

Sî kupiji-j dă kumpányé-n lok bun ăszrá ákulo. Nu nyi-jrá frikă, kă ly-or luvi 

atávilye pă drik, k-ákulo nisj pászăre nu umblá. Om sztrăjin numá átunsj vinye pă 

lá noj, kînd dă lá tanács vinye áfáră sjinyivá, sză vádă, dă sjé nu umblă kupiji-n 

iskulă. Tot nyé szpărije, kă ly-or la dă lá noj, dă nu ly-ony umblá-n iskulă. D-áje 

mulcînsj ny-ány ásztrînsz pă lyezsjé, s-ány gîngyit, k-ony lăszá kumpánye.  
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3. szöveg 
 
III. Szévegu-l dă trijilye 
 
 

Kum ám kirilit jo áisj? N-ápo c-oj szpunyé! 

Tátá mnyo în háburo o murit în pátruzăsj sî pátru. Ány rămász ku mámá sî ku mosu 

mnyo.Trijinsj ăszrány kupij, lîngă Páksá săgyeny. D-ákulo ány kirilit ro dăpártyé în 

Esztergom, k-ákulo ny-ány áflát lukru. Făsjeny lyemnyé. Ny-ány sî hurcukudit ákulo. 

Dá kînd o vinyit háburou, ny-ány lăszát kászá, ny-ány minikidit d-înnentye 

háburouluj. Ány mérsz într-on szát lîngă Tokod. Ocără dobă ány putut ákulo kusztá 

ákulo în putujálă, dá rep-or ázsunsz nyemci s-ákulo, sî ny-or ákărát. 

Jo átunsj dă nauă áj dă zîlyé-jrám. Ásztá dăpă Krisjun o foszt, kînd o trăbujit sză nyé 

lăszăny kászá. În ánu-l, sj-o vinyit, în szîmbătă máré lá pásty, ny-ány szăbădălit 

szusz. 

Na véz, jo-c pot sză-c zîk, kă lumecárá ám umblát. Kă nyé dusje pă noj, ákár áveny dă 

gînd sză mirzsjény, ákár nu. Pă pisjaré nyé dusje, nyé mîná pîn în Komárom. Ákulo 

ăszrány sásză szăptămîny. D-ákulo nyé mîná máj în Győr, în Nagymegyer pîn în 

Gălántá. Áisj nyé cînyeny, kînd urosî ny-or szăbădălit szusz. Dá átunsj má nyemci 

ny-or lăszát, kă sî jéj or fuzsjit. Trij szăptămîny o cînut, pînsj-ány ázsunsz pă pisjaré 

dîn Gălántá ákásză-n Tokod. 

Jár ny-or zăpsît nyemci kăsîlye, nu nyi-jrá szlobod sză mirzsjény d-ákulo. Átunsj ny-

or dusz, ny-or mănát d-ákulo. Calyilye ny-or pusz p-on kár sî ny-or dusz sî pă noj în 

Tokod. D-ákulo nyé mîná pă pisjaré, ká pă kálu. Ăjrá on kár, p-álá ásá-l tîrîje cîgányi. 

Káré nu birije sză márgă, sză fijé o kupil, o nyumurug, l-împuská-n káp, s-îl 

zburtusje-n ápă.  

Mulcînsj or murit. Sî-n Komárom mulcînsj or murit d-întri noj ásá. 
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IV. VIZSGARÉSZ: ÍRÁSKÉSZSÉG 

 

 
A javításhoz használandó értékelési szempontok a következő oldalakon találhatók. 
 
A munkalap végén a szürke táblázatban két különböző oszlop található: 
 

• az elsőbe előre beírtuk az egyes értékelési szempontok alapján elérhető 
maximális pontszámokat; 

• a másikba, kérjük, írja be a vizsgázó által elért pontszámokat, majd a feladatra 
adott összpontszámot. 

 
 

Például: 
  

Max. Elért 

5  3 

 
 

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

 
 

Értékelési szempontok az I. feladathoz 
 

 Az I. feladat értékelése Maximum 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése  4 pont 
Érthetőség, nyelvi megformálás 5 pont 
Íráskép 1 pont 

 Összesen 10 pont 
 
Amennyiben a dolgozat a „A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” szempont 
alapján 0 pont, akkor az összpontszám is 0 pont. 
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Az értékelési szempontok részletes kifejtése 

• A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
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 azért, ha a szöveg 
hosszabb 150 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. 

 
Értékelési skála az I. feladathoz 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
4 pont 3 pont 2-1 pont 0 pont 

A vizsgázó 
tökéletesen megva-
lósította a 
kommunikációs 
célokat. 
Valamennyi irányító 
szempontot 
megfelelően 
dolgozta ki és elérte 
a minimális szöveg-
mennyiséget 
(100 szó). 

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a 
kommunikációs 
célokat. 
Egy-két részlettől 
eltekintve általában 
megfelelően dolgozta 
ki a feladatot, és 
legalább 100 szó 
hosszúságú szöveget 
hozott létre. 

A vizsgázó részben 
valósította meg a 
kommunikációs 
célokat. 
Félreértette, illetve 
nem megfelelően 
dolgozta ki a feladat 
bizonyos részeit, a 
létrehozott szöveg 
100 szónál rö-
videbb. 

A vizsgázó nem 
valósította meg a 
kommunikációs 
célokat. 
Félreértette, illetve 
nem megfelelően 
dolgozta ki a 
feladatot, a szöveg 50 
szónál rövidebb. 

 
Érthetőség, nyelvi megformálás 

5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A szöveg egy-két 
kisebb 
pontatlanság 
ellenére az olvasó 
számára tökélete-
sen érthető és 
követhető. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibák el-
lenére az olvasó 
számára nagyjából 
érthető és követhető. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibák kö-
vetkeztében több 
helyen nehezen érthető 
és követhető, illetve 
félreérthető. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, 
alaktani, helyesírási) 
hibák miatt nem 
érthető és nem 
követhető. 
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Íráskép 
1 pont 0 pont 

Olvasható kézírás, áttekinthető törlések 
és javítások. 

Olvashatatlan kézírás és/vagy áttekinthetetlen 
törlések és javítások. 

 
 
Értékelési szempontok II. feladathoz (II./ 1. és II./ 2. variáció közül választott feladat) 
 

 A II. feladat értékelése Maximum 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 5 pont 
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2 pont 
Szövegalkotás 4 pont 
Szókincs, kifejezésmód 4 pont 
Nyelvhelyesség, helyesírás 4 pont 
Íráskép 1 pont 

 Összesen 20 pont 
 
Amennyiben a dolgozat a „A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” szempont 
alapján 0 pont, akkor 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 250 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 az emelt 
szintnek megfelelő változatosságot mutat-e. 
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• 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. 

Értékelési skála a II. feladathoz 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 

A vizsgázó 
tökéletesen 
megvalósította a 
kommunikációs 
célokat.  
Valamennyi irányító 
szempontot megfe-
lelően dolgozta ki. 
A szöveg a 
megadott hosszú-
ságú (15% eltérés 
lehetséges). 

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a 
kommunikációs 
célokat. 
Az irányító 
szempontok közül 
egyet vagy kettőt 
megfelelően 
dolgozott ki, a többit 
csak részben, illetve 
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 rész-
ben, a többit 
egyáltalán nem, 
illetve valamennyi 
irányító szempontot 
csak részben. 

A vizsgázó nem 
valósította meg a 
kommunikációs 
célokat. 
Az irányító 
szempontok 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 
benyomást kelt. 

A szöveg hangneme nem 
megfelelő, az olvasóban nem 
a szerző szándékának meg-
felelő benyomást kelt. 
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Szövegalkotás 
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg felépítése, az 
irányító szempontok 
elrendezése logikus. 
A gondolati tagolás 
megfelelő, elkülönül a 
bevezetés és a 
befejezés. 
A szöveg a gondolati 
tagolást követő 
bekezdésekből áll. 
A mondatok szervesen 
kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A szöveg felépítése, az 
irányító szempontok 
elrendezése többnyire 
logikus. 
A vizsgázó törekszik a 
gondolati tagolásra, 
elkülöníti legalább a be-
vezetést vagy a 
befejezést (2 pont), 
bekezdéseket alkalmaz 
(3 pont). 
A mondatok általában 
szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A mondanivaló 
nem mindenütt 
logikus elrendezé-
sű. 
A vizsgázó nem 
törekszik a 
gondolati tagolásra, 
hiányzik a 
bevezetés és a 
befejezés. 
A mondatok több 
helyen nem 
kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A szöveg 
tagolatlan és 
áttekinthetetlen, 
összefüggés-
telen 
mondatokból 
áll. 
A szöveg 
annyira rövid, 
hogy szöveg-
ként nem 
értékelhető. 

Szókincs, kifejezésmód 
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveget a 
témának és a 
közlési 
szándéknak meg-
felelő gazdag és 
változatos 
szókincs, valamint 
a közlési szándék-
nak megfelelő 
nyelvhasználat 
jellemzi. 

A szöveget a témának 
és a közlési 
szándéknak megfelelő 
szókincs jellemzi. A 
szókincs korlátai 
miatt előfordul 
ismétlés. Néhol nem 
megfelelő a 
szóhasználat, 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 elfogad-
ható szókincs jellemzi. 
Sok a szóismétlés. 
Többször nem megfelelő 
a szóhasználat, ami 
néhány helyen jelentősen 
megnehezíti a 
mondanivaló megértését. 

A szövegben 
felhasznált 
szókincs nagyon 
egyszerű, nem a 
témának és a 
közlési szándéknak 
megfelelő.  
A nem megfelelő 
szóhasználat több 
helyen jelentősen 
megnehezíti a 
szöveg megértését. 

Nyelvhelyesség, helyesírás 
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveget igényes 
nyelvhasználat jellemzi, 
a vizsgázó változatos és 
igényes nyelvtani 
szerkezeteket használ, 
mondatszerkesztése is 
igényes. A szöveg 
hibátlan, vagy csak 
kevés, a szöveg 
megértését nem 
nehezítő nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hiba 
található benne. 

A szöveg több nyelvi 
(mondat-tani, 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.  
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Íráskép 

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

Olvashatatlan kézírás és/vagy áttekinthetetlen 
törlések és javítások. 
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