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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 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 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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Javítókulcs: 

 
Olvasott szöveg értése 

 
1. Ginav kadi pecipija thaj de vorba po pushipe! 
 
 
0 – kattyi, sar le khangerake shimijakura 
 
1 - khatar e bokh 
 
2 - te mangel xamasko (le shavorenge) 
 
3 - Drago raja tyo baripe! 
 
4 - cipisardas pe leste thaj ande phandadas o vudar angla o rom  
 
5 - Raja tyo Bengora!  Av avri anda phuv, thaj zhutisar man! 
 
6 - ova, avilas na pa but 
 
7 - Mishto-j roma! Av manca kaj o barvalo manush, de te aves godyaver, so phenes, ke baj 
     avla pe tu 

 
2. Ginav kadi pecipija, thaj de vorba po pushipe! 
 
 
0 - Kana muro dad khere si kaj zhas?- Ande o baro vesh. 
 
8 - le kopachengo anav 
 
9 - pa dulmutane vrami 
 
10 - ke mura mamiva nasul thaj pharo trajo sas  
 
11 - ke but butyi sila 
 
12 - e ruzha  
 
13 - ande kinda  
 
14 - ando shtarto klasso phirel 
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3. Informacija! Alosar avri chacho-j vaj naj chacho! 
 
 

0 - 1 
 
15 - 0 
 
16 - 1 
 
17 - 0 
 
 
  

0 15 16 17 
1 0 1 0 

 
4. Shuv ande le lashe vorbi! 

 
 

0 - sas 
 
18 - gavesko 
 
19 - peska 
 
20 - pes 
 
21 - romnyi 
 
22 - shaves 
 
23 - phare 
 
24 - perlas 
 
25 - pesko 
 
26 - Devla 
 
27 - zhanen 
 
28 - Devlesko 
 
29 - san 
 
30 - das 
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II. 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 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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Nyelvhelyesség 

 
 
1. Iskirisar ande le lashe vorbi! Jekh naj lashi kathe! 
 
 
0 – x 
 
1 –c 
 
2 – e 
 
3 – b 
 
4 – h 
 
5 – g 
 
6 – i 
 
7 – a 
 
8 – j 
 
9 – d 
 
10 – f 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
x C E B H G I A J D F 
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2.  Alosar avri e lashi vorba! 
 
 
0 – a 
 
11 - a 
 
12 - b 
 
13 - a 
 
14 - d 
 
15 - a 
 
16 - d 
 
17 - a 
 
18 - b 
 
19 - c 
 
 
 

0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
A A B A D A D C B C 

 
 
20 - c 
 
21 - d 
 
22 - a 
 
23 – a 
 
24 - c 
 
25 - a 
 
26 - a 
 
27 - b 
 
 
 

20 21 22 23 24 25 26 27 
C D A A C A A B 
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3. Iskirisar ande la vorbako agor! 
 
 
0 - em 
 
28 - ge 
 
29 - ura  
 
30 - o 
 
31 - as 
 
32 - a 
 
33 - el 
 
 
4. Rode le nasul vorbi! 
 
 
0 - naj  
 
34 - pel 
 
35 - la 
 
36 - lesa 
 
37 - pes 
 
38 - la 
 
39 - lake 
 
40 - la 
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Átszámítási táblázat 
 

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

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont 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 19  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. 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 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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Hallott szöveg értése 

 

I. szöveg 

1. feladat 

 

0 – duj 

1 – xolyi 

2 – le slugi 

3 – maripesa 

4 – vojipe 

5 – kon Montague sas 

6 – o Benvolio 

7 – o Romeo 

8 – te sovel 

9 – e Roza 

10 – avri kamlas te sastyarel les 

 

 

II. szöveg 

2. feladat 

0 - chacho si 

11 - naj chacho 

12 - chacho si  

13 - chacho si 

14 - chacho si 

15 - naj chacho 

16 - chacho si 

17 - naj chacho 

18 - chacho si 

19 - chacho si 

20 - chacho si 
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III. szöveg 

3. feladat 

 

0 – A 

21 – B 

22 – A 

23 – A 

24 – A 

25 – A 

26 – A 

27 – A 

28 – A 

29 – A 

30 – A 
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I. szöveg 

 
Duj bare familia trajilas varikana ande Verona: Le barvale Capuletura haj le Montagura. 
Kasavi dulmutani xolyi sas mashkarlende, ke nas chi ande jekh familia kasavo manush savo 
po kaver chalado tena xolyajlino. Inke vi le slugi xanaspe jekhavresa kana pe vujica 
rakhadyonas andal kaver chaladeskirenge slugenca. Kasave maladyimata butivar vi maripesa 
agorutnisajle. 
 O phuro Capulet raj baro vojipe inkerdas haj pe kado bute shukara rajan haj rajen 
akhardas. Khote sas anda Verona sa le maj shukara sheja haj sakone manushes lashe ilesa 
dikhenas numa atunchi na, kana kodo Montagu sas. Pe kado khetanipe khote sas vi e Roza le 
Romeovoski kamadyi, le phure Montaguvoske shaveski kamadyi. Pe kado khetanipe nas 
slobodo jekhe Motaguvoske te zhaltar, de le Romeovosko vortako o Benvolio opre 
vorbisardas les te zhantar kaj le Capuletongo khetanipe khote te shaj dikhel peska Roza haj te 
lel aba sama, ke si khatar kodi shej vi maj shukar. O Romeo chi patyalas le Benvoliovoske, ke 
kathar e Roza si vi maj shukar shej, de kade kamelasla ke muklas opral te vorbil les. Ke o 
Romeo kasavo manush sas, ke kana ande varekaste andre kamelas chi zhanelas chi te sovel 
khatar le manusha rigate cirdelaspe numa te peski Roza te shaj gindil mashkar pacha, savi 
pale les chi sama chi las haj khanchesa chi sikavelas kamipe le Romeovoske. O Benvolio avri 
kamlas te sastyarel peske vortakos anda kado kamipe anda kado kamlas te pinzharavel les 
kavera shejanca. 
 
 

II. szöveg 
 
 

Le Athenesko forosko jekh kris zor das le manushen, ke kaj kodo shaj den penge 
shejan romnyake kaste kamen, ke savi shej chi kamlas kaj kodo manush romeste te zhal kaj 
saveste lako dad kamelas, atunchi le dades kris zurarlas pe kodo, te shaj mudaravel peska sha. 
De sar zhanas jekh dad na kamel kasave trabi te keravel peska shejasa, shaj avel kodi chisoski 
bimuklyi, kadi kris kade apol na vaj chikana inkrenas ande, de shajke le foroske dada thaj deja 
butivar daravnas kadala trabasa penge shejan. 

De vi kade jokhar pecisardaspe kadi butyi, kana jekh phuro manush, kaske Egeus sas 
lesko anav, angla Theseus ushtyilas, angla Athenesko atunchardiko hercego, avri te phenel 
peska sheja, e Hermina, kaske vladisardas te zhal romeste kaj jekh aristokrata manush kaj o 
Demetrius, de leski shej chi xutyilelas leski vorba, ke voj jekhe kavere Athenicke manushes 
kamelas le Lysanderes. 

O Egeus chachipe mangelas kathar o Theseus, haj kodi mangelas lestar, ke kado 
brutalisho kris te shinen pe leski shej. 

E Hermina, te sikavel vi pesko chachipe, avri phendas, ke o Demetrius aba dulmut 
shol o shukar lake amalake Helenake, haj vi e Helena chachikanes kame le Demetriuses. De 
kadal vorbi chi kolyarde le bimukle Egeuses. 

O Theseus baro haj lasho kraj sas, de pe kodo nasles zor, kaver kris te kerel peske 
themeske, kade apol nashtig kerdas kaver, shtar dyes das la Herminake, te gindilpe, ke vi pala 
kadi vrama kade te gindil, ke chi zhal romeste kaj o Demetrius, atunchi trubuj te merel. 
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III. szöveg 

 
 

Kana o kham opre ushtilas, atunchi aba o rom thaj voj anda krujaleske veshesko mashkar 
sas.Thaj phendas vi le romeske, hoj so si e butyi. O beng pa kashteste pe kashteste avri lel 
le kopacha vunenca. Kana aba katyi khetane kidas, hoj shel grastenge vurdona chi 
zhanenas te ingren le, tordyilas haj kodo phendas: 
- No, Roma akanak tu aves! 
O rom feri anglal lel jekh zuralyi duri thaj pa kashteste pe kashteste phandel khetane le 
kopacha. Kana aba krujal khetane phanglas o intrego vesh, o beng pushlas le romes. 
- Sostar keres kado, Roma? 
- Khere ingrav o intrego vesh tya dake, hoj te na trubul lake kasavo dur te avel pala 
kasht jivende. 
- Jaj, Roma! Na ker kado, ke sa le efta bengale familija khate avel pala kasht haj chi 
kamav lenca ande xolyi t’avav. Maj me ingrav kasht khere. 
- Mishto-j. Me feri lasho kamos tya dake… 
Kana khere reslas o beng vi phendas peska dake, hoj so pecindas ando vesh. Le bengeski 
dej kade das duma: 
- De dilo san, muro shavo! Zhanes so trubus te keres pe teharaste?! Inger les opre pej 

mal thaj khote kon zhanel la chugnyasa maj baro te bashavel. 
O beng vi kade kerdas. Opre geline thaj phendas o beng so-j e butyi, kon zhanel maj baro 
te bashavel la chugnyasa. Anglunes o beng kamelas t’avel, hoj po rom te daravel, hoj 
sosko baro zhanel te bashavel. Thaj vi kade kerdas. O beng kabor bashadas peska 
chugnyasa, hoj o rom trinvar pe phuv maladas pe, ke kodo gindindas, hoj o cher durigal 
perel pe pesko shero. O rom kade del duma: 
- Shukar sas, Benga! De, me kasavo baro zhanav te bashavavav mura chugnyasa, hoj 
avri peren tye jakha. Anda kado phenav, ke lasho kamav tuke. Phandav andre tye jakha! 
O beng vi kade kerdas. De chi le romeske chi trubundas maj but, hutyildas peski chugnyi 
thaj kasave zorasa maladas pe bengeske jakha sar so zhanelas. O beng: 
- Jaj, jaj, jaj, Roma! So kerdan manca?! Dukhan mure jakha thaj chi ashunav pe mure 
kana. Mishto-j. Katyi somnakaj davtu katyi kames feri na malav inke jokhvar tya 
chugnyasa! 
- Mishto-j, Benga. Me chi kamos te azbavtu anda kado phendem, phandav ande tye 
jakha. Zhanes so?! Me chi kamav chi kodo, hoj intrego somnakaj de mange so situ. 
Mange dosta avla katyi, so tu zhanes te anes pe tyo dumo. 
O beng zurales loshajlas kadeleske. Katyi somnakaj andas le romeske opre, hoj shel thaj 
shel grastenge vurdona chi zhanenas te anen le. O rom das duma : 
- Benga, an le mange khere, de kana angla muro kher sam thaj le shavore nashen angla 
mande thaj kodo phenen DADA, DADA, DADA! Atunchi shude tele le somnakaj thaj 
nash-tar, ke le shave kamen te xantu, thaj chi zhanav sakones palpale te hutyilav. 
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IV. Íráskészség 

 
1. feladat 

Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 

Értékelési szempontok Pontszám 

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 4 pont 

Érthetőség; nyelvi megformálás 5 pont 

Íráskép 1 pont 

Összesen 10 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 azért, ha a szöveg hosszabb 100-150 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. 
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Értékelési skála 

 
A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 

4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 
A vizsgázó 
tökéletesen 
megvalósította a 
kommunikációs 
célt; megfelelően 
dolgozta ki a feladat 
minden részletét, és 
elérte a minimális 
szövegmennyiséget  
(100 szó). 

A vizsgázó nagyrészt 
megvalósította a kom-
munikációs célt;  
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 célt; 
félreértette, illetve nem 
megfelelően dolgozta 
ki a feladat bizonyos 
részeit, a létrehozott 
szöveg 100 szónál rö-
videbb. 

A vizsgázó nem valósí-
totta meg a kommuni-
kációs célt; 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 tökéletesen 
érthető és követhe-
tő. 

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 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 4 pont 

Nyelvhelyesség, helyesírás 4 pont 

Íráskép 1 pont 

Összesen 20 pont 
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Amennyiben a dolgozat „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 200-250 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 viszony-
nak; 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 megfelel-e az emelt szintű 
követelményeknek. 
 

• 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 kommu-
nikációs célokat. 
Az irányító szempontok 
közül egyet vagy kettőt 
megfelelően dolgozott ki, 
a többit csak részben, il-
letve egy irányító szem-
pontot megfelelően, az 
összes többit csak rész-
ben.  

A vizsgázó részben való-
sította meg a kommuni-
kációs célokat. 
Az irányító szempontok 
közül egyet megfelelően 
dolgozott ki, ezen kívül 
még egyet részben, a 
többit egyáltalán nem, 
illetve valamennyi irányí-
tó szempontot csak 
részben. 

A vizsgázó 
nem valósította 
meg a kommu-
nikációs 
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 szán-
dékának megfelelő benyomást 
kelt. 

A szöveg hangneme 
következetlenséget mutat, az 
olvasóban nem mindig a szerző 
szándékának megfelelő be-
nyomást kelt. 

A szöveg hangneme nem 
megfelelő, az olvasóban nem 
a szerző szándékának meg-
felelő benyomást kelt. 

 

Szövegalkotás 
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, 
az irányító 
szempontok elren-
dezése logikus. 
A gondolati tagolás 
megfelelő, 
elkülönül a beveze-
tés 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 áttekinthetetlen, 
összefüggéstelen 
mondatokból áll. 
A szöveg annyira 
rövid, hogy szöveg-
ként nem értékelhető.
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Szókincs, kifejezésmód 
4 pont 3-2 pont 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 
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 meg-
értését. 

 
 

Nyelvhelyesség, helyesírás 
4 pont 3-2 pont 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. 
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