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ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 
 

1. Jó megoldásként csak a Javítási-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 feladatok után található táblázat szolgál az értékelésre. Ebben jelölje a helytelen 

megoldást mindig nullával, a helyest pedig egyessel. 
Példa: 

11. 0 
 12. 1 

helytelen
helyes 

 
 

5. A pontszámok összesítése a külön lapon található összesítő táblázatban történik. 
 
6. 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 30 
Nyelvhelyesség 30 
Hallott szöveg értése 30 
Íráskészség 30 
                     Írásbeli összesen 120 
Szóbeli 30 

Összesen 150 
 
A vizsgapontok kiszámításához használja az Értékelési útmutatóban található átszámítási 
táblázatokat! A Nyelvhelyesség és az Íráskészség vizsgarészben nincs szükség átszámításra. 
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OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 
1. feladat 
 
Minden tartalmilag megfelelő válasz elfogadható. Jó a válasz akkor is, ha a vizsgázó szó 
szerint kimásolja a szövegből a megfelelő mondatot vagy mondatrészt. Minden mondat 1 
pontot ér. 
 
2. feladat 
 

 
 
 
 

 
3. feladat 
 

17. od pjegavih hijena,  
18. manji plijen, 
19. u plitkim rupama,  
20. obiteljskim grupama, 
21. suprotnoga spola,  
22. u napuštenim špiljama,  
23. u udaljenim područjima,  
24. zatvorene su nakon rođenja,  
25. ostave roditelji 

 
A feladatpontok átszámítása vizsgapontokra 
 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez az összeg lesz a 
dolgozatpont (legfeljebb 25 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy 
az elért dolgozatpontok mennyi vizsgapontot jelentenek meg. 
 

Dolgozatpont Vizsgapont Dolgozatpont Vizsgapont 
25 30 12 14 
24 29 11 13 
23 28 10 12 
22 26 9 11 
21 25 8 10 
20 24 7 8 
19 23 6 7 
18 22 5 6 
17 20 4 5 
16 19 3 4 
15 18 2 2 
14 17 1 1 
13 16 

 

  
 

0 11. 12. 13. 14. 15. 16 
0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
A D C Ć B Dž Č 
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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 
 
1. feladat 
 
1. likovne kulture 
2. umjetničkih djela 
3. osnovne pojmove 
4. likovnog jezika 
5. likovnom pismenošću 
6. likovnom analizom 
7. likovnim pojmovima 
8. udžbeničku jedinicu 
9. likovnog područja 
10. likovne tehnike 
11. umjetničkim djelom 
12. umjetničko djelo 
 
2. feladat 
 
0.   a/ ptica   b/ ptičji  c / ptičja  d/ pričija 
13.   a/ na      b/ u   c/ pod   d/ kod 
14.   a/ ističe  b/ ističu  c/ isticu  d/ isticaju 
15.   a/ glebovi   b/ galebi  c/ galeb  d/ galebovi   
16.   a/ a      b/ ili      c/ i     d/ još 
17.   a/ Riječanima    b/ Rječanima  c/ rječanima       d/ riječanima 
18.   a/ bi  b/ biti    c/ bit   d/ je 
19.   a/ kojima  b/ koje   c/ koga   d/ koji 
20.   a/ njih  b/ njihovim  c/ njihovi  d/ njevi 
21.   a/ mjerodavnih b/ merodavni  c/ merodavnih  d/ mjerodavan 
22. a/ zaposleniki b/ nezaposlen  c/ zaposlenici  d/ zaposlen 
 
3. feladat 
 
23. su aktivirale 
24. kazala je 
25. činilo se 
26. nije vodilo 
27. smatrali su se 
28. igrali su  
29. se moglo opisati 
30. nije upućivalo 
 



 

írásbeli vizsga 0611 5 / 13 2007. május 24. 

Horvát nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

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 
 
1. feladat 
 
 Točno  Netočno  
0. x  
1. x  
2. x  
3.  x 
4.  x 
5. x  
6.  x 
7. x  
8. x  
9.  x 
10. 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. 
 
2. feladat 
 
Minden tartalmilag megfelelő válasz 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). 
 
3. feladat 
 
21. 170C 
22. povoljna 
23. glavobolje 
24. lijekova 
25. drveća 
 
A feladatpontok átszámítása vizsgapontokra 
 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez az összeg lesz a 
dolgozatpont (legfeljebb 25 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy 
az elért dolgozatpontok mennyi vizsgapontot jelentenek meg. 
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Dolgozatpont Vizsgapont Dolgozatpont Vizsgapont 
25 30 12 14 
24 29 11 13 
23 28 10 12 
22 26 9 11 
21 25 8 10 
20 24 7 8 
19 23 6 7 
18 22 5 6 
17 20 4 5 
16 19 3 4 
15 18 2 2 
14 17 1 1 
13 16 

 

  
 

CD-n HALLOTT SZÖVEGEK 
 

1. feladat 
 
Dobitnici nagrade «Grigor Vitez» 
 
Mini info 
 
Tomislav Zagoda 
Rođen u Zagrebu. 
Diplomirao slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti. 
Dosad objavio zbirku priča Nek bude kaos. 
Dobitnik nagrade «Grigor Vitez» za knjigu dnevničke proze Balada o Buginim gaćicama  
 
Slikar ste, televizijski snimatelj, pisac, novinar, pri kraju ste studija filozofije... Što od toga 
najviše volite? 
Slikarstvo je bila mladenačka strast zbog koje sam bio i ostao zbunjen kao u društvu zgodne 
djevojke koja ne zna tvoj jezik. Dugo smo se družili, ali veza je na kraju propala. Osim toga, 
došlo je vrijeme da počnem zarađivati za život i tako sam postao kamerman. U međuvremenu 
sam upisao filozofiju i religijsku kulturu budući da sam oduvijek bio uvjeren kako je filozofija 
nešto najmudrije što su ljudi izmislili. Tu sam stekao solidno znanje od kojega sam mnogo 
toga zaboravio, ali svejedno negdje u malom mozgu ostali su tragovi i citati velikih umova 
koji su u mene unijeli malo više sigurnosti. I konačno dolazi pisanje kao zrela ljubav, kao 
najveća strast bez koje bih uvečer bio osuđen na gledanje tupavoga tv-programa i ostao bez 
nevjerojatno uzbudljivih noći kada nastaju moje priče. 
Za vašega Gustava S., junaka nagrađene knjige, kažu da je hrvatski Adrian Mole... 
Prema Adrianu sam u početku zauzeo odbojan stav. Vjerovao sam da ono što svi čitaju mora 
biti šuplje i nedostojno pozornosti. No kada sam mu ipak dopustio da mi dođe u ruke, shvatio 
sam da sam ga pogrešno optuživao i podcjenjivao, osvojio me lakoćom kojom je napisan i 
inteligentnim humorom kojim je protkan. 
Kakvi ste vi bili u Gustavovoj dobi? 
Bio sam bezvezniji i neobrazovaniji od Gustava S.. Zajednička nam je i velika sklonost prema 
ljepšem spolu, prema njihovim kikama, suknjicama, mirisu i svemu ostalom čime cure tako 
jako privlače dečke. Gustav S. je onakav kakav bih volio da sam ja bio, no nažalost nisam. 
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Volio bih da sam već tada otkrio svoju sklonost prema književnosti kao što je to on učinio. 
Kažu da pisci uvijek stvaraju neki lik prema svojim neostvarenim željama... 
Je li vas pisanje zanimalo dok ste još bili učenik? 
Književnošću sam se «zarazio» u srednjoj školi. Otada sam stalno dvojio bih li studirao 
slikarstvo ili književnost, eto ispalo je da sam ipak studirao slikarstvo. No tješi me to da su 
veliki pisci poput Güntera Grassa, Ivana Kušana, Fadila Hadžića, Zvonimira Baloga također 
studirali likovne umjetnosti. Pisati sam počeo kasno jer sam mislio da je to beskrajno 
odgovoran posao i da za njega čovjek treba biti potpuno izgrađen kako ne bi nizao gluposti. 
Možda sam pretjerao, a možda nisam... ne znam... 
Hoće li Gustav S. zaživjeti u nekoj novoj knjizi? 
Balada o Buginim gaćicama zamišljena je kao trilogija. Prvi dio je ovaj koji govori o Gustavu 
u osnovnoj školi, slijedi drugi dio – Buga i Gustav u gimnaziji, i na kraju: Buga i Gustav kao 
studenti. 

(Modra lasta, broj 8, 2004./2005.) 
2. feladat 
 
Boje 
 
Sve do 17. stoljeća smatralo se da sve boje nastaju od crne i bijele. A onda je britanski fizičar 
Isaac Newton – kojemu je jabuka pala na glavu, otkrio Zemljinu silu teže koja nas drži da ne 
odlebdimo u svemirska bespuća. Godine 1676. eksperimentom je dokazao da propuštanjem 
svjetlosti kroz optičku prizmu nastaju spektralne boje: crvena, narančasta, žuta, zelena, plava i 
ljubičasta. To su zapravo svjetlosni valovi koji se međusobno razlikuju brojem titraja 
(frekvencijom). 
Fizika kazuje da predmeti «sami po sebi», ako nisu osvijetljeni, nemaju boju. U mraku nam se 
sve čini crnim, zar ne? Što zapravo vidimo kada kažemo da je kruška žuta? Kada svjetlost 
padne na krušku, ona će upiti sve svjetlosne zrake osim žutih. Odbijene zrake ljudsko oko 
prepoznaje kao boju predmeta. Predmet koji odbija sve svjetlosne zrake vidimo kao bijeli, a 
onaj koji ih, pak, sve upija vidimo kao crni. Stoga bijelu i crnu boju zovemo i nebojama. 
Crvenu, žutu i plavu, dakle boje koje ne nastaju miješanjem, zovemo i osnovnim bojama. 
Ljudsko oko vidi oko 160 nijansa boja u rasponu između crvene i ljubičaste, i to mu je 
dovoljno za neizrecivo bogatstvo doživljaja. Nažalost, postoje ljudi kojima takva raskoš nije 
dana. Urođena mana zbog koje ne raspoznaju boje i sve vide samo u sivim tonovima naziva se 
daltonizam. 
Tople i hladne 
Boje dijelimo na tople i hladne. Tople boje – crvena, narančasta i žuta, djeluju poticajno. 
Znanstvenici su dokazali da podižu krvni tlak u organizmu. Hladne boje – plava, zelena i 
ljubičasta, djeluju smirujuće.Snižavaju krvni tlak. Pokusima je dokazano da se čovjeku u sobi 
obojenoj hladnom bojom čini da je temperatura niža nego u sobi obojenoj toplom bojom. 
Premda je temperatura u obje sobe jednaka, ljudima u sobi obojenoj plavozeleno činilo se da 
je temperatura 3 do 5 stupnjeva niža! 

(Modra lasta, broj 8, 2004./2005.) 
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3. feladat 
 
Vrijeme 
 
Temperatura zraka 
Danas u 13 sati u Celzijusima (°C) 
 
 
Amsterdam 20  London 21 
Atena  31  Ljubljana 24 
Beč  21  Madrid  37 
Beograd 21  Milano  29 
Budimpešta 17  Moskva 22 
Dublin  18  Pariz  21 
Berlin  17  Prag  18 
Bruxelles 20  Rim  28 
Frankfurt 18  Sarajevo 21 
Graz  24  Stocholm 27 
Hamburg 20  Trst  24 
 
BIOPROGNOZA 
Relativno povoljna 
Biometeorološka situacija će biti relativno povoljna, a predvečer relativno nepovoljna, uz 
izražen pad tlaka. Moguće su blaže prolazne tegobe poput razdražljivosti i glavobolje. 
Kronični bolesnici, uz redovito uzimanje lijekova, ne bi trebali imati većih tegoba izazvanih 
vremenom. Koncentracija polena drveća, trava i korova u zraku bit će umjerena. UV - 
zračenje će biti srednjeg intenziteta. 

(www.meteo-centar.hr) 
ÍRÁSKÉSZSÉG 

BEVEZETŐ 
Az írásfeladatok 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. 

 
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. 
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Első feladat 
 

Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról: 
 

Értékelési szempontok Maximális pontszám 
Tartalom  5 pont 
Formai jegyek és hangnem  2 pont 
Szövegalkotás 3 pont 
Szókincs, kifejezésmód 5 pont 
Nyelvtan, helyesírás 5 pont 
Összesen 20 pont 

 
Vizsgapont 10 pont 

1. Mivel a két feladat aránya az értékelésben 1/3–2/3, az első feladatnak a pontszámát felezni 
kell, azaz 10 vizsgapont szerezhető. Amennyiben a pontszám felezése után kapott összeg 
fél pontra végződik, felfele kell kerekíteni. Ebben a vizsgarészben tehát nincsen külön 
átszámítási táblázat. 

2. Amennyiben a dolgozat a Tartalom, Szövegalkotás, Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelv-
tan, helyesírás értékelési szempont alapján 0 pontos, akkor az összpontszám is 0 pont.  

 
Az értékelési szempontok részletes kifejtése 

Tartalom  
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 

 
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.  

 
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. 
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Szókincs és 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 az emelt szintű érettségi vizsga követelményeinek (mennyire 

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

megértést. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak 
újraolvasás 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.  

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.  
 
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 (emelt szint 1. 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 irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően, a többit pedig csak 
részben vagy egyáltalán nem. 

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat nagyrészt megfelelően 
valósította meg. 

A vizsgázó három irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően, a többit pedig csak 
részben vagy egyáltalán nem. 
vagy: A vizsgázó két irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően, és még legalább egy 
irányító szempontot tárgyalt 
részben.  
A kommunikációs célokat 
részben valósította meg. 

A vizsgázó csak két irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően és nem tárgyalta a 
többi szempontot. 

Alapvető kommunikációs cél-
ját nem éri el. 

Formai jegyek és hangnem  
2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg formai jegyei telje-
sen megfelelnek a szövegfaj-
tának,. 

A szöveg formai jegyei nagy-
jából megfelelnek a szöveg-
fajtának, hangneme a közlési 
szándéknak. 

A szöveg formai jegyei nem 
felelnek meg a szövegfajtá-
nak, hangneme a közlési 
szándéknak. 

Szövegalkotás 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok elrendezése 
logikus.  
A gondolati tagolás megfele-
lő: van bevezetés, tárgyalás és 
befejezés.  
A vizsgázó megfelelően hasz-
nálja a szövegösszefüggés 
tartalmi és nyelvi elemeit: lét-
rejön a szövegkohézió. 
A formai tagolás megfelelő. 

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok elrendezése 
nagyrészt logikus.  
A vizsgázó törekszik a gondo-
lati tagolásra: van bevezetés 
vagy befejezés. 
A vizsgázó nagyrészt megfe-
lelően használja a szöveg-
összefüggés tartalmi és nyelvi 
elemeit. A mondatok nagy-
részt szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A mondanivaló nem min-
denütt logikus elrendezésű.  
A vizsgázó nem törekszik a 
gondolati tagolásra: hiányzik 
a bevezetés és a befejezés. 
Az írásmű még szövegnek te-
kinthető, bár a mondatok több 
helyen nem kapcsolódnak 
egymáshoz. 
 
 

Nem jött létre szöveg. 
A mondanivaló nem logikus 
elrendezésű, a gondolatok 
esetlegesen követik egymást.  
Az írásmű tagolatlan és átte-
kinthetetlen, túlnyomórészt 
izolált mondatok halmazából 
áll. 
 
 

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

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak megfelelő 
változatos szókincs jellemzi.  
Az előforduló kisebb lexikai 
pontatlanságok nem nehezítik 
a megértést. 

A szöveget nagyrészt a témá-
nak és a közlési szándéknak 
megfelelő szókincs jellemzi.  
A vizsgázó törekszik a válto-
zatos szóhasználatra. 
A szóhasználat néhány helyen 
nem megfelelő, ez azonban 
alig nehezíti  a megértést. 

A szöveg szókincse egyszerű. 
Sok a szóismétlés. 
A szóhasználat többször nem 
megfelelő. A hibák néhány 
helyen nehezítik a megértést. 

A szövegben felhasznált szó-
kincs szegényes. 
A nem megfelelő szóhasználat 
több helyen jelentősen 
nehezíti és/vagy akadályozza 
a megértést. 
 

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

A vizsgázó változatos nyelv-
tani struktúrákat használ, vala-
mint mondatszerkesztése is 
változatos.  
A szöveg hibátlan vagy csak 
kevés, a szöveg megértését 
nem nehezítő nyelvi (mondat-
tan, alaktan, helyesírás) hiba 
található benne. 

A vizsgázó törekszik a válto-
zatos nyelvtani struktúrák 
használatára és a változatos 
mondatszerkesztésre. 
A szövegben több, a szöveg 
megértését nem nehezítő nyel-
vi (mondattan, alaktan, he-
lyesírás) hiba és/vagy néhány, 
a szöveg megértését nehezítő 
hiba található. 

A vizsgázó egyszerű nyelvtani 
struktúrákat használ és/vagy 
mondatszerkesztése nem kel-
lően változatos. 
Rendszerszerű hibákat ejt. 
A szövegben sok hiba van, a 
hibák többször nehezítik a 
megértést. 

A szöveget a szintnek nem 
megfelelő, túlságosan egy-
szerű nyelvtani struktúrák és 
igénytelen mondatszerkesztés 
jellemzi.  
A szövegben sok, a szöveg 
megértését jelentősen nehezítő 
és/vagy akadályozó hiba 
található. 
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Második feladat 
 
Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról: 
 

Értékelési szempontok Maximális pontszám 
Tartalom 5 pont 
Szövegalkotás 5 pont 
Szókincs, kifejezésmód 5 pont 
Nyelvtan, helyesírás 5 pont 
Összesen 20 pont 

 
Vizsgapont 20 pont 

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

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

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 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. 
 
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 és 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. 
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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. 

Értékelési skála (emelt szint 2. feladat) 
Tartalom  

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó öt irányító 
szempont kifejtésével részle-
tesen és megfelelő mélység-
ben dolgozta ki a témát. 
Minden irányító szemponthoz 
két gondolatot fogalmazott 
meg. 
Részletesen kifejtette, és ér-
vekkel megfelelően alátá-
masztotta véleményét. 

A vizsgázó három irányító 
szempontot megfelelő mély-
ségben dolgozott ki, azaz két 
gondolatot írt hozzájuk. A 
negyedik szempontot csak 
részben, vagy egyáltalán nem 
tárgyalta. 

A vizsgázó törekedett arra, 
hogy részletesen kifejtse, és 
érvekkel alátámassza véle-
ményét. 

A vizsgázó két irányító szem-
pontot dolgozott ki részletesen 
(két-két gondolatot fogalma-
zott meg) vagy négy, illetve 
három irányító szempontot 
tárgyalt részben (egy gondo-
latot írt hozzájuk). 

A vizsgázó nem fejtette ki 
részletesen véleményét, alig 
érvelt. 

A vizsgázó csak egy irányító 
szempontot dolgozott ki rész-
letesen (két gondolatot fogal-
mazott meg hozzá), vagy csak 
két irányító szempontot tár-
gyalt részben (egy-egy gon-
dolatot fogalmazott meg). 

A vizsgázó nem fejtette ki 
megfelelően véleményét. 

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

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok és az ezekhez 
kapcsolódó gondolatok elren-
dezése logikus.  
A gondolati tagolás megfele-
lő.  
A vizsgázó megfelelően hasz-
nálja a szövegösszefüggés 
tartalmi és nyelvi elemeit: lét-
rejön a szövegkohézió. 
A szöveg formai tagolása 
megfelelő. 

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok és az ezekhez 
kapcsolódó gondolatok elren-
dezése nagyrészt logikus.  
A vizsgázó törekszik a gon-
dolati tagolásra. 
A vizsgázó nagyrészt megfe-
lelően használja a szöveg-
összefüggés tartalmi és nyelvi 
elemeit. A mondatok nagy-
részt szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. 
Amennyiben a szöveg formai-
lag nem megfelelően tagolt, 
az alacsonyabb pontszámot 
kell adni. 

A mondanivaló nem min-
denütt logikus elrendezésű. 
Sok a gondolati ismétlés. 
A vizsgázó nem törekszik a 
gondolati tagolásra. 
Az írásmű még szövegnek 
tekinthető, bár a mondatok 
több helyen nem kapcsolód-
nak egymáshoz. 
Amennyiben a szöveg for-
mailag nem megfelelően ta-
golt, az alacsonyabb pont-
számot kell adni. 
 

Nem jött létre szöveg. 
A mondanivaló nem logikus 
elrendezésű, a gondolatok 
esetlegesen követik egymást.  
Az írásmű tagolatlan és átte-
kinthetetlen, túlnyomórészt 
izolált mondatok halmazából 
áll. 
 

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

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak megfelelő 
változatos szókincs jellemzi.  
Az előforduló kisebb lexikai 
pontatlanságok nem nehezítik 
a megértést. 

A szöveget nagyrészt a témá-
nak és a közlési szándéknak 
megfelelő szókincs jellemzi.  
A vizsgázó törekszik a válto-
zatos szóhasználatra. 
A szóhasználat néhány helyen 
nem megfelelő, ez azonban 
alig nehezíti a megértést. 

A szöveg szókincse egyszerű. 
Sok a szóismétlés. 
A szóhasználat többször nem 
megfelelő. A hibák néhány 
helyen nehezítik a megértést. 

A szövegben felhasznált szó-
kincs szegényes. 
A nem megfelelő szóhasználat 
több helyen jelentősen 
nehezíti és/vagy akadályozza 
a megértést. 
 

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

A vizsgázó változatos nyelv-
tani struktúrákat használ, vala-
mint mondatszerkesztése is 
változatos.  
A szöveg hibátlan vagy csak 
kevés, a szöveg megértését 
nem nehezítő nyelvi (mondat-
tan, alaktan, helyesírás) hiba 
található benne. 

A vizsgázó törekszik a válto-
zatos nyelvtani struktúrák 
használatára és a változatos 
mondatszerkesztésre. 

A szövegben több, a szöveg 
megértését nem nehezítő nyel-
vi (mondattan, alaktan, he-
lyesírás) hiba és/vagy néhány, 
a szöveg megértését nehezítő 
hiba található. 

A vizsgázó egyszerű nyelvtani 
struktúrákat használ és/vagy 
mondatszerkesztése nem kel-
lően változatos. 
Rendszerszerű hibákat ejt. 
A szövegben sok hiba van, 
és/vagy a hibák többször 
nehezítik a megértést. 

A szöveget a szintnek nem 
megfelelő, túlságosan egy-
szerű nyelvtani struktúrák és 
igénytelen mondatszerkesztés 
jellemzi.  
A szövegben sok, a szöveg 
megértését jelentősen nehezítő 
és/vagy akadályozó hiba 
található. 
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