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Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 
1. Jó megoldásnak a javítási és értékelési útmutatóban megadott megoldások mellett 

elfogadhatók azok a megoldások is, melyek az útmutatóban ugyan nem szerepel-
nek, de megfelelnek a magyar nyelv szabályainak, a feladat szövegén alapulnak, és 
értelmes megoldást kínálnak az adott feladatra. 

2. Minden jó megoldás egy pontot (itemet - feladatpontot) ér. Rossz megoldásra nem 
jár pont. 

3. Fél pont, többletpont nem adható. 
4. A feladatpontokat az adott feladatsorhoz (vizsgarészhez) megadott átváltási szabály, 

illetve táblázat alapján kell vizsgapontokra átszámítani. 

I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
1.  Nem kell hibának tekinteni az olyan nyelvi hibát, amely a megértést nem akadá-

lyozza (pl. helyesírási, nyelvtani vagy nyelvhelyességi hiba). 
2.  Legfeljebb 26 pont érhető el. Az elért pontokat az alábbi táblázat segítségével kell 

vizsgapontokra átszámítani: 

Elért pont Vizsgapont  Elért pont Vizsgapont  Elért pont Vizsgapont
26 30  18 21  9 11 
25 29  17 19  8 9 
24 28  16 18  7 8 
23 27  15 17  6 7 
22 26  14 16  5 6 
21 24  13 15  4 4 
20 23  12 14  3 3 
19 22  11 13  2 2 
   10 12  1 1 

Megoldások 

1. feladat 
A táblázatba soronként csak egy X-et szabad beírni. Amennyiben a vizsgázó egy sorban 
nem jelöl be megoldást, vagy többet jelöl be, az adott sorra pont nem adható. 

 I H 

1. A hangoskönyveket a főiskolások is szívesen veszik. X  

2. Főleg a párbeszédes műveket keresik.  X 

3. A nyomtatott könyveknél fontosabb a jó minőség, mint a hangoskönyvnél.  X 

4. Ismert színművészek is szívesen vesznek rész hangoskönyvek létrehozásában. X  

5. A kiadó új sorozata könnyebb műfajú műveket tartalmaz.  X 
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Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

2. feladat 

• Az alábbi felsorolás bármely tagja önállóan és tetszőleges sorrendben elfogadható. 

1. társadalmi érintkezés során / más emberekkel találkozva 

2. szabadidős tevékenységek közben 

3. munkahelyen 

4. könyvtárakban 

5. iskolában 

6. csereprogramon 

7. utazás, turizmus közben 

• Minden elfogadott válasz 1 pontot ér. 

• Nem fogadhatók el külön pontként 

- a 0. megoldás és annak részei, 

- az egy elemen belüli alternatívák, részek, 

- 5-nél több jó megoldás. 

3. feladat 

Leírás 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

Kép a e d g c b 

4. feladat 

Barát  17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 

Hirdetés d e g j b h f c a k 
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Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

II. NYELVHELYESSÉG 

1. Ha a helyesírás a megértést akadályozza, akkor a megoldás nem fogadható el. 
2. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. 
3. Legfeljebb 40 pont érhető el. Az elért pontokat az alábbi táblázat segítségével kell 

vizsgapontokra átszámítani: 
Elért pont Vizsgapont  Elért pont Vizsgapont 

40 30  20 15 
39 30  19 15 
38 29  18 15 
37 28  17 13 
36 27  16 12 
35 27  15 12 
34 26  14 11 
33 25  13 10 
32 24  12 9 
31 24  11 9 
30 23  10 8 
29 22  9 7 
28 21  8 6 
27 21  7 6 
26 20  6 5 
25 19  5 4 
24 18  4 3 
23 18  3 3 
22 17  2 2 
21 16  1 1 

Megoldások 

1. feladat 

Itemszám Megoldás 
1. Milyennek/milyenebbnek tűnik (a festéstől) a régi otthon? 
2. Minél/Milyen lakásnál jobb, tetszetősebb a modern bútorokkal berendezett lakás? 
3. Miből permetezhetünk (egy keveset)? 
4. Milyen otthonba könnyű beleszeretni? 
5. Mi előtt/mikor sikeresebb a lakáseladás? 
6. Mikorra hívjanak vevőket (a sötét lakás megtekintésére)? 
7. Hányszor menjenek el (a vevők) egy lakást megnézni? 
8. Mire kérjék (meg) az eladót (, ha szól a zene)? 
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Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

2. feladat 

Itemszám Megoldás 
9. nekik 
10. engem 
11. nekem 
12. rájuk 
13. minket/bennünket 
14. velünk, hozzánk 
15. velük 
16. ő 
17. veled 
18. belőlem 
19. nektek 
20. velük 

3. feladat 

Itemszám Megoldás 
21. autóknál 
22. közlekedési eszközök 
23. útvonalon 
24. alapelvét 
25. szabályokat 
26. gyalogosok 
27. úttestet 
28. tábla 
29. távolságot 
30. akadály 
31. kanyarodásnál 
32. irányban 
33. féken 

4. feladat 

Itemszám. Megoldás 
34. kiépítésére 
35. építenek be 
36. lehetővé 
37. élők számára 
38. ezzel a módszerrel 
39. gazdának 
40. megtalálásában 
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Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

III. HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

1. Minden tartalmilag megfelelő válasz elfogadható. Amennyiben a válasz érthető, 
a nyelvi vagy helyesírási hibákat nem kell figyelembe venni. 

2. Legfeljebb 31 pont érhető el. Az elért pontokat az alábbi táblázat segítségével kell 
vizsgapontokra átszámítani: 

Elért pont Vizsgapont  Elért pont Vizsgapont 
31 30  16 16 
30 29  15 15 
29 28  14 14 
28 27  13 13 
27 26  12 12 
26 25  11 11 
25 24  10 10 
24 23  9 9 
23 22  8 8 
22 21  7 7 
21 20  6 6 
20 19  5 5 
19 18  4 4 
18 17  3 3 
17 16  2 2 
   1 1 

1. feladat 
• Ahol egy itemre több megoldást adunk meg, kettőért is megadható a pont. 

• a 7 – 9 itemek esetén a sorrend tetszőleges. 

Itemszám Megoldás 
1. Hitelt kapnak, amiből eszközöket vehetnek. 
2 Engedélyeket szerezni; adót fizetni; hogy mi a pénzügyi felelősség. 
3. Jók az üzleti tervek; a gyerekek ügyesen használják a technikát; meggyőzően, szépen beszélnek. 
4. Egy éven keresztül minden szombatot. 
5. A gyermekek tömnék ki őket; szívecskéket, tárgyakat tennének bele; öltöztetnék, elneveznék. 
6. 8 – 10 000 forintot. 
7. Pénzért vették az ötletet. 
8. Drága a reklám. 
9. Hitelből indulnak. 
10. Továbbtanulás. 
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Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

2. feladat 
A táblázatba soronként csak egy X-et szabad beírni. Amennyiben a vizsgázó egy sorban 
nem jelöl be megoldást, vagy többet jelöl be, az adott sorra pont nem adható. 

 I H 
11. Szabolcs fiatal korában súlyemelő szeretett volna lenni. X  
12. A fél lába születése óta hiányzik.  X 
13. Egy könyv kedveltette meg vele a hegymászást. X  
14. Még nem járt a Himaláján.  X 
15. Emlékeiről, tapasztalatairól Szabolcs könyvet fog írni.  X 
16. A csúcs elérése számára mindig csodás élmény volt.  X 
17. A hegymászók mindig rengeteg holmit visznek a hátizsákjukban.  X 
18. A magas hegyekben az embernek nincs étvágya. X  
19. Szabolcs nemrég múlt hatvanéves.  X 
20. Szerinte a lépcsőházban is fel lehet készülni a magas hegyekre. X  

3. feladat 

• Amennyiben egy sorban több bejegyzés található, egyik sem fogadható el. 

Itemszám Kovács 
Tímea 

Füredi 
László 

Czucz 
Boglárka 

Lévai Bo-
tond 

Német 
Pálné 

Mérei 
Ferencné 

21.      X 

22.    X   

23.  X     

24.     X  

25.   X    

26.      X 

27. X      

28.    X   

29.   X    

30.  X     

31.     X  
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Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

A hanghordozón elhangzó szövegek: 

1. feladat 
- Mai beszélgetőtársaim: Bálint Erzsébet, a Zeusz Alapítvány projektmenedzsere és Pintér 

Réka, a vállalkozói tanfolyam egyik résztvevője. Szeretettel köszöntöm Önöket és a rádió-
hallgatókat is. Honnan jött a tanfolyam ötlete? 

- (B.E.) Én Amerikában élek. Nálunk is van egy hasonló tanfolyam, amelynek a végén a 
diákok egyéni üzleti terveket készítenek. Ha a zsűri jóváhagyja a tervet, a diákok hitelt 
kapnak rá. Pénzhez valójában nem jutnak. Csak összeállítják a szükséges dolgok listáját, 
és ezeket az üzletben megkapják. A munka megkezdése után 3 hónappal kell megkezdeni 
a kölcsön törlesztését. Közben a fiatalok megtanulják, hogyan kell engedélyeket szerez-
ni, adót fizetni, és mi a pénzügyi felelősség. Megtanulják, hogy csak akkor lesz több 
pénzük, ha többet dolgoznak. Kis feladatokon tanulják meg, hogyan lehetnek sikeresek. 

- Hogyan sikerült a magyarországi tanfolyam? 
- (B.E.) A gyerekek kitűnően dolgoztak: nagyszerű ötleteik voltak, gondosan készítet-

ték el az üzleti tervet, a bemutatásakor bátran használták a modern technikát, na-
gyon meggyőzően érveltek, és szépen beszéltek. 

- Hogyan zajlott a tanfolyam? 
- (B.E.) A gyerekek szombat délelőttönként gyűltek össze a művelődési központban. Cso-

portokba szerveződtek, felosztották a feladatokat, és egy évig keményen dolgoztak.  
- A verseny egyik győztes csapatát Pintér Réka képviseli. Réka, mi a vállalkozásotok lénye-

ge? 
- (P.R.) Egy speciális játékboltot szeretnénk létrehozni. Itt nem kész plüssállatokból lehet 

választani, hanem mindenki elkészítheti például a saját mackóját. Ez úgy működik, hogy 
megvan az állatnak a „külseje”, a tömőgép és a tömőanyag. Egy munkatárs segítségével 
maga a kisgyermek tömi ki az állatot. Egy kis szívecskébe zárva tehet bele apró tár-
gyakat és jókívánságokat is. Aki szeretné, ezerféle ruhából választva fel is öltöztetheti az 
állatkáját, és nevet is adhat neki. 

- Nem lesz egy mackó nálatok túl drága? 
- (P.R.) Mi különleges mackókat árulnánk, ami máshol nem elérhető. A különbség igazán 

megéri, és a szülők évente egyszer hajlandók is 8 – 10 000 forintot költeni a gyerekre. 
- A mackók maguk 2000 forintba kerülnek. Tisztességes ez még? 
- (P.R.) Igen: az ötletet is pénzért vettük, a reklám is nagyon drága, és hitelből indu-

lunk. Ezek nagyon megemelik az árakat. 
- Közületek mindenki az üzleti életben akar elhelyezkedni? 
- (P.R.) Ma már szinte minden üzlet. De először mindannyian tovább szeretnénk tanulni. 

 (Kossuth Rádió, 2006. 03. 02.) 
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Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

2. feladat 

Kedves Hallgatóink! 
Havas hegycsúcsokra mászni a Föld legmagasabb hegységeiben, pingvineket fényképezni az 
Antarktiszon – mindez a magyar gyerekek számára csak távoli álomnak tűnik. Mai vendé-
günk, Szendrő Szabolcs azonban azok közé tartozik, akiknek sikerült valóra váltaniuk ezeket 
az álmokat. Arra kértük, hogy meséljen magáról és kedvenc sportjáról, amit már vagy 40 éve 
űz. 

Magyarországon nem könnyű hegymászónak születni, hiszen itt nem láthatunk hatalmas 
csúcsokat. 16 évesen én is súlyemelő akartam lenni. Egyszer azonban, amikor épp edzésre 
siettem, és fel akartam ugrani egy mozgó vonatra, leestem, és a vonat lecsípett egy darabot a 
sarkamból. Három nap múlva le kellett vágni a lábamat térd alatt. 

Én azonban tudtam, sportolni továbbra is akarok. Először kajakozni kezdtem. Aztán ol-
vastam egy könyvet a hegymászókról. Abból megértettem, hogy ez az a sport, amelyben nem 
a társaimat kell legyőzni, hanem össze kell fogni velük. 

Tudtam, hogy fél lábbal nemigen szoktak hegyet mászni, de egyre többet jártam túrázni. 
Először csak a itthon, később bejártam jóformán az egész világot: voltam Afrikában, Észak- 
és Dél-Amerikában, és eljutottam a Himalájába is. A naplóm alapján egy barátom jegyezte 
le az élményeimet „Fél lábbal a csúcson” címmel. 

Egy csúcs meghódítása kapcsán a könyvekben az ember felemelő élményekről olvas – 
nekem viszont az igazi nagy csúcsaimon mindig túlélési problémáim voltak. 

Egy komoly expedíció két – két és fél hónapig is eltart. Az alaptáborba még nagy háti-
zsákkal érkezik az ember. Minél feljebb megy, annál kevesebb holmit visz magával. Az 
ember anyagcseréje se működik itt már tökéletesen: a legfinomabb ételt is erőszakkal kell 
lenyomnia a torkán. Inni pedig csak olvasztott hólevet lehet. 

Jövőre lesz egy nyolcezres expedíció, amire a közelgő hatvanadik születésnapom al-
kalmából meghívtak. Ha fel tudok rá készülni testileg-lelkileg, akkor elmegyek. Nem egysze-
rű itthon készülni a mászásra. Amikor a Himalájára készültem, esténként 20-25 kört mentem 
fel-alá a panelházban, ahol lakom. Nem sok ember edz így az Everestre, de ha ennyi időm és 
lehetőségem van, akkor ezt kell kihasználni. 

 (Süni, 2006. 1. szám) 



 

írásbeli vizsga 0621 10 / 15 2007. május 7. 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

3. feladat 

Jó reggelt kívánok! Adásunk témája az ember és a televízió kapcsolata. Mielőtt stúdió-
vendégeinket kérdeznénk a felmérések, vizsgálatok eredményeiről, hallgassuk meg, ho-
gyan vélekednek a tévézésről az emberek! 

- Kovács Tímeának hívnak. Egyetemre járok, és mellette idegenvezetőként dolgo-
zom. Vidéken lakom, és naponta utazom. Estére általában már nagyon fáradt va-
gyok, és kikapcsolódásként inkább sportolok vagy olvasok. Szombaton és vasár-
nap előfordul, hogy választok valami szórakoztató műsort. Különösen azokat 
szeretem, amelyekben jó kiállításokra, koncertekre, könyvekre hívják fel a fi-
gyelmet. Ezeket a munkámban is hasznosítani tudom. 

- Füredi László vagyok, fuvarozó. Általában napi négy-öt órát nézek tévét. Mindig 
változó, hogy mikor. Előfordul, hogy csak késő este. Viszont akár hajnalig is tu-
dok ülni előtte. Szeretem az akciósorozatokat, a természetfilmeket. Jobban szere-
tem a kereskedelmi adókat, mert a műsorkínálatuk jobban leköt. 

- Czucz Boglárka a nevem, eladóként dolgozom. Főleg esténként tévézek, de nem 
túl gyakran. Inkább moziba járok a barátaimmal vagy olvasgatok. A tévé otthon 
legtöbbször háttérzajként szolgál. Nincs konkrét csatorna, amit szeretnék. Nem a 
tévé tölti ki az életem, szerintem van jobb módja is a kikapcsolódásnak. 

- Lévai Botond egyetemista vagyok. Az egyetem mellett nem marad túl sok időm 
a tévénézésre. Ha viszont néha bekapcsolom, akkor híradót vagy ismeretterjesztő 
műsort szoktam magamnak keresni. Az előbbi az iskolámhoz, az utóbbi a kikap-
csolódásomhoz tartozik, és legalább megtudom, hogy mi történik a nagyvilág-
ban. Szeretek tájékozott lenni, és nem szívesen maradok le a fontos dolgokról. 

- Én varrónő vagyok. Német Pálnénak hívnak. Tévét akkor nézek, amikor éppen jut 
rá egy kis időm. Változó, hogy mennyi időt töltök a tévé előtt, mert elég sokat 
dolgozom, és emiatt elég fáradt szoktam lenni. Ha valami olyan filmről olvasok, 
amit még nem láttam, akkor azt fel szoktam venni videóra, és alkalomadtán ösz-
szeül a család, hogy megnézze. 

- Mérey Ferencné vagyok, tanítónő a hivatásom. Bevallom, hogy eléggé tévénézős 
vagyok. Általában amint felkelek, az első dolgom, hogy bekapcsolom a készülé-
ket, és addig nézem valamelyik csatornán a reggeli műsort, amíg el nem indulok az 
iskolába. Azután, ha hazatérek, ha nem is azonnal, de legkésőbb a híradó kezdeté-
re megint bekapcsolom. Attól kezdve este fél 11-ig rendszerint nézzük, adóról adó-
ra kapcsolgatunk. A tévéműsorban megnézzük, melyik csatornán mit adnak, és 
aszerint válogatunk. 

 (VII. kerületi Helyi Téma, 2006.02.22.) 
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IV. ÍRÁSKÉSZSÉG 

1. feladat 

A javítás alapelvei 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 

Értékelési szempontok Pontszám 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 3 pont 
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás  2 pont 
Szövegalkotás 3 pont 
Szókincs, kifejezésmód 3 pont 
Nyelvhelyesség, helyesírás 3 pont 
Íráskép 1 pont 
Összesen 15 pont 

2. Amennyiben A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése értékelési szempont 
alapján a feladat megoldása 0 pontot kapott, akkor nem értékelhető a többi szempont alap-
ján, azaz a teljes feladatra 0 pontot kell adni. 

3. A feladatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól.  

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
Ezen az értékelési szemponton belül azt kell megfigyelnünk, hogy a vizsgázó hogyan va-
lósította meg a kommunikációs célt; hány irányító szempontra tért ki, és milyen mélység-
ben tárgyalta azokat. A szöveg nem lépheti túl jelentősen (10% eltérés lehetséges) a meg-
adott terjedelmet. 

Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 
Ezen az értékelési szemponton belül azt kell megfigyelnünk, hogy a vizsgázó által létre-
hozott szöveg hangneme és stílusa megfelel-e a közlési szándéknak, valamint az írásmű 
szerzője és olvasója közötti viszonynak; hogy az olvasóban a szerző szándékának megfe-
lelő benyomást kelt-e. 

Szövegalkotás 

Ezen az értékelési szemponton belül azt kell megfigyelnünk, hogy logikusak-e az irányító 
szempontok valamint az ezekhez kapcsolódó gondolatok és a vizsgázó véleményét alátá-
masztó érvek elrendezése; megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés és befe-
jezés; hogy a vizsgázó hogyan alkalmazza a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit 
– különös tekintettel a névmásítás speciális szabályaira. 

Szókincs, kifejezésmód 

Ezen az értékelési szemponton belül azt kell megfigyelnünk, hogy a vizsgázó által hasz-
nált szókincs megfelel-e a témának, a szituációnak és a közlési szándéknak; hogy a szó-
használat az emelt szintnek megfelelő igényességet és változatosságot mutatja-e. Fontos, 
hogy ezen a szinten a vizsgázó helyesen válassza meg a regisztert (kerülje a szleng kifeje-
zéseket). 
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Nyelvhelyesség, helyesírás 
Ezen az értékelési szemponton belül azt kell megfigyelnünk, hogy a vizsgázó által létre-
hozott szöveg megfelel-e a mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak; hogy a mon-
datszerkezetek és a nyelvtani struktúrák tekintetében mennyire igényes a szöveg nyelv-
használata. Az értékelőnek fokozottan figyelnie kell az alábbi jelenségekre: 

- a szórend szabályainak következetes alkalmazása; a hangsúlyos és a hangsúly-
talan elemek megkülönböztetése mindig az adott szituációtól függően; 

-  a névmások felesleges kitételének elkerülése (vö. szövegalkotás). 
A felsorolt okokból elkövetett tévesztések alapvetően a kommunikációt zavarják. Ilyen 
esetekben nem grammatikai, hanem szituációs hibák keletkeznek, amelyek a közlésfunk-
ciót nagymértékben zavarják, bizonyos esetekben jobban, mint egy-egy ragozási, igekötő-
választási, netán helyesírási hiba. 

Íráskép 
Ezen az értékelési szemponton belül azt kell megfigyelnünk, hogy milyen a szöveg írás-
képe, mennyire olvasható; a törlések és a javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekint-
hetőségét. Azoknak a diákoknak, akik elsőként nem a latin betűs írást tanulták, nehezére 
esik a betűalakok összekapcsolása, a kis- és nagybetű megkülönböztetése, számos esetben 
a mondat elejének és végének a jelzése. Az ilyen típusú hibák nem zavarhatják a szöveg 
folyamatos olvasását. 
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Értékelési skála 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökéletesen 
megvalósította a kom-
munikációs célokat. 
Valamennyi irányító 
szempontot megfelelő-
en dolgozta ki. A 
szöveg a megadott 
hosszúságú (10% 
eltérés lehetséges) 

A vizsgázó többnyire megvalósította a 
kommunikációs célokat. Az irányító szem-
pontok közül legalább hármat megfelelően 
dolgozott ki, a többit csak részben, vagy 
egyáltalán nem, illetve egy irányító szem-
pontot megfelelően, a többit csak részben. 
A szöveg hossza 10 százaléknál nagyobb 
mértékben tér el a megadott szöveghosszú-
ságtól. 

A vizsgázó részben valósítot-
ta meg a kommunikációs 
célokat. Az irányító szem-
pontok közül egyet megfele-
lően dolgozott ki, a többit 
csak részben, vagy egyáltalán 
nem; illetve legalább négy 
irányító szempontot csak 
részben.   

A vizsgázó nem valósí-
totta meg a kommuniká-
ciós célokat. Az irányító 
szempontok közül egyet 
sem dolgozott ki megfe-
lelően, és részben is 
csak legfeljebb hármat. 

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 benyo-
mást kelt. 

A szöveg hangneme következet-lenséget 
mutat, az olvasóban nem mindig a szerző 
szándékának megfelelő benyomást kelt.  

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

Szövegalkotás 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
a szöveg felépítése, az irányító 
szempontok elrendezése logi-
kus, a gondolati tagolás megfe-
lelő; van bevezetés és befejezés. 
A vizsgázó megfelelően hasz-
nálja a szövegösszefüggés 
tartalmi és nyelvi elemeit, 
koherens szöveget hoz létre.  

a szöveg felépítése, az irányító szem-
pontok elrendezése többnyire logikus. 
A vizsgázó törekszik a gondolati 
tagolásra; van bevezetés vagy befeje-
zés. A vizsgázó többnyire megfelelő-
en használja a szövegösszefüggés 
tartalmi és nyelvi elemeit. A monda-
tok többnyire szervesen kapcsolódnak 
egy-máshoz.  

A mondanivaló nem min-
denütt logikus elrendezésű. 
a vizsgázó nem törekszik a 
gondolati tagolásra; hiány-
zik a bevezetés és a befeje-
zés. A mondatok több 
helyen nem kapcsolódnak 
egy-máshoz. 

A mondanivaló nem logi-
kus elrendezésű, a gondo-
latok esetlegesen követik 
egymást. A szöveg tagolat-
lan és áttekinthetetlen, 
túlnyomórészt összefüg-
géstelen mondatokból áll. 

Szókincs, kifejezésmód 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget a témá-
nak és a közlési 
szándéknak meg-
felelő, választékos 
szó-kincs, igényes 
nyelvhasználat 
jellemzi. 

A szöveget a témának és a közlési 
szándéknak meg-felelő, viszonylag bő 
szó-kincs jellemzi. A vizsgázó törek-
szik az igényes nyelvhasználatra. A 
szó-használat csak néhány helyen nem 
megfelelő, ez azonban nem nehezíti 
jelentősen a megértést. 

A szöveget kevésbé változatos szókincs 
és a szinthez képest egyszerűbb nyelv-
használat jellemzi. A vizsgázó nem 
törekszik igényes nyelvhasználatra. Sok 
a szóismétlés, több helyen nem megfe-
lelő a szóhasználat, ami eseten-ként 
nehezíti a megértést is.  

A szövegben felhasznált 
szókincs szegényes, a 
nyelvhasználat igényte-
len. A nem megfelelő 
szóhasználat több helyen 
nehezíti a megértést. 

Nyelvhelyesség, helyesírás 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget igényes nyelv-
használat jellemzi, a vizsgázó 
változatos és igényes nyelvtani 
szerkezeteket használ, mondat-
szerkesztése is igényes. A szöveg 
hibátlan, vagy csak kevés, a szö-
veg megértését nem nehezítő 
nyelvi (mondat-tani, alaktani, 
helyesírási) hiba található benne. 

A vizsgázó törekszik igényes 
nyelvtani szerkezetek haszná-
latára és az igényes mondat-
szerkesztésre. A szövegben 
több, a szöveg megértését nem 
nehezítő nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) hiba vagy 
egy-két, a szöveg megértését 
nehezítő hiba található. 

A vizsgázó egyszerű nyelv-
tani szerkezeteket használ, 
és nem törekszik igényes 
mondatszerkesztésre. A 
szövegben sok, a szöveg 
megértését nem befolyásoló 
vagy néhány, a szöveg 
megértését nehezítő hiba 
található. 

A szöveget nem a szintnek 
megfelelő, túlságosan egyszerű 
nyelvtani szerkezetek és igény-
telen mondatszerkesztés jel-
lemzi. A szövegben sok, a 
szöveg megértését nem befo-
lyásoló és több, a szöveg meg-
értését nehezítő hiba található.  

Íráskép 
1 pont 0 pont 
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és javítások Olvashatatlan kézírás és/vagy áttekinthetetlen törlések és javítások. 
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2. feladat 

A javítás alapelvei 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 

Értékelési szempontok Pontszám 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 3 pont 
Szövegalkotás 5 pont 
Szókincs, kifejezésmód 3 pont 
Nyelvhelyesség, helyesírás 3 pont 
Íráskép 1 pont 
Összesen 15 pont 

2. Amennyiben A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése értékelési szempont 
alapján a feladat megoldása 0 pontot kapott, akkor nem értékelhető a többi szempont alap-
ján, azaz a teljes feladatra 0 pontot kell adni. 

3. A feladatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól.  

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
Ezen az értékelési szemponton belül azt kell megfigyelnünk, hogy a vizsgázó hogyan va-
lósította meg a kommunikációs célt; hány irányító szempontra tért ki, és milyen mélység-
ben tárgyalta azokat, mennyire sikerült a témát tágabb kontextusba helyeznie, és érvekkel 
alátámasztania véleményét. A szöveg nem lépheti túl jelentősen a megadott terjedelmet 
(10% eltérés lehetséges).  

Szövegalkotás 
Ezen az értékelési szemponton belül azt kell megfigyelnünk, hogy logikusak-e az irányító 
szempontok valamint az ezekhez kapcsolódó gondolatok és a vizsgázó véleményét alátá-
masztó érvek elrendezése; megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés és befe-
jezés; hogy a vizsgázó hogyan alkalmazza a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit. 

Szókincs, kifejezésmód 
Ezen az értékelési szemponton belül azt kell megfigyelnünk, hogy a vizsgázó által hasz-
nált szókincs megfelel-e a témának, a szituációnak és a közlési szándéknak; hogy a szó-
használat az emelt szintnek megfelelő igényességet és változatosságot mutatja-e. Fontos, 
hogy ezen a szinten a vizsgázó helyesen válassza meg a regisztert (kerülje a szleng kifeje-
zéseket). 

Nyelvhelyesség, helyesírás 
Ezen az értékelési szemponton belül azt kell megfigyelnünk, hogy a vizsgázó által létre-
hozott szöveg megfelel-e a mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak; hogy a mon-
datszerkezetek és a nyelvtani struktúrák tekintetében mennyire igényes a szöveg nyelv-
használata. Az értékelőnek fokozottan figyelnie kell az alábbi jelenségekre: 

- a szórend szabályainak következetes alkalmazása; a hangsúlyos és a hangsúly-
talan elemek megkülönböztetése mindig az adott szituációtól függően; 

-  a névmások felesleges kitételének elkerülése (vö. szövegalkotás) 
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Íráskép 
Ezen az értékelési szemponton belül azt kell megfigyelnünk, hogy milyen a szöveg írás-
képe, mennyire olvasható; a törlések és a javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekint-
hetőségét. Azoknak a diákoknak, akik elsőként nem a latin betűs írást tanulták, nehezére 
esik a betűalakok összekapcsolása, a kis- és nagybetű megkülönböztetése, számos esetben 
a mondat elejének és végének a jelzése. Az ilyen típusú hibák nem zavarhatják a szöveg 
folyamatos olvasását. 

Értékelési skála 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökéletesen 
megvalósította a kom-
munikációs célokat. 
Valamennyi irányító 
szempontot megfelelő-
en dolgozta ki. A 
szöveg a megadott 
hosszúságú (10% 
eltérés lehetséges) 

A vizsgázó többnyire megvalósította a 
kommunikációs célokat. Az irányító szem-
pontok közül legalább hármat megfelelően 
dolgozott ki, a többit csak részben, vagy 
egyáltalán nem, illetve egy irányító szem-
pontot megfelelően, a többit csak részben. 
A szöveg hossza 10 százaléknál nagyobb 
mértékben tér el a megadott szöveghosszú-
ságtól. 

A vizsgázó részben valósítot-
ta meg a kommunikációs 
célokat. Az irányító szem-
pontok közül egyet megfele-
lően dolgozott ki, a többit 
csak részben, vagy egyáltalán 
nem; illetve legalább négy 
irányító szempontot csak 
részben.   

A vizsgázó nem valósí-
totta meg a kommuniká-
ciós célokat. Az irányító 
szempontok közül egyet 
sem dolgozott ki megfe-
lelően, és részben is 
csak legfeljebb hármat. 

Szövegalkotás 
5 pont 4 - 3 pont 2 - 1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, az irányító 
szempontok és az ezekhez 
kapcsolódó gondolatok és 
érvek elrendezése logikus.  A 
vizsgázó megfelelően használ-
ja a szövegösszefüggés tartal-
mi és nyelvi elemeit, koherens 
szöveget hoz létre. A szöveg 
formai tagolása megfelelő. 

A szöveg felépítése, az irányító szempont-
ok és az ezekhez kapcsolódó gondolatok és 
érvek elrendezése többnyire logikus. A 
vizsgázó többnyire megfelelően használja 
a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi 
elemeit. A mondatok többnyire szervesen 
kapcsolódnak egy-máshoz. Amennyiben a 
szöveg formailag nem megfelelően tagolt, 
az alacsonyabb pontszámot kell adni. 

A mondanivaló nem min-
denütt logikus elrendezésű, 
sok a gondolati ismét-lés. A 
mondatok több helyen nem 
kapcsolódnak egy-máshoz. 
Amennyiben a szöveg 
formailag nem megfelelően 
tagolt, az alacsonyabb 
pontszámot kell adni. 

A mondanivaló nem 
logikus elrendezésű, a 
gondolatok esetlege-
sen követik egymást. 
A szöveg tagolatlan és 
áttekinthetetlen, túl-
nyomórészt összefüg-
géstelen mondatokból 
áll. 

Szókincs, kifejezésmód 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget a témának 
és a közlési szándék-
nak meg-felelő, gazdag 
és változatos szókincs, 
valamint a közlési 
szándéknak megfelelő 
nyelvhasználat jellem-
zi. 

A szöveget a témának és a közlési 
szándéknak meg-felelő, viszonylag 
bő szó-kincs jellemzi. A vizsgázó 
törekszik az igényes nyelvhasználat-
ra. A szó-használat csak néhány 
helyen nem megfelelő, ez azonban 
nem nehezíti jelentősen a megértést. 

A szöveget kevésbé változatos szó-
kincs és a szinthez képest egyszerűbb 
nyelvhasználat jellemzi. A vizsgázó 
nem törekszik a közlési szándéknak 
meg-felelő nyelvhasználatra. Sok a 
szóismétlés, több helyen nem megfele-
lő a szóhasználat, ami eseten-ként 
nehezíti a megértést is.  

A szövegben felhasznált 
szókincs szegényes, a 
nyelvhasználat nem felel 
meg a közlési szándék-
nak. A nem megfelelő 
szóhasználat több helyen 
nehezíti a megértést. 

Nyelvhelyesség, helyesírás 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget igényes nyelv-
használat jellemzi, a vizsgázó 
változatos és igényes nyelvtani 
szerkezeteket használ, mondat-
szerkesztése is igényes. A szö-
veg hibátlan, vagy csak kevés, a 
szöveg megértését nem nehezítő 
nyelvi (mondat-tani, alaktani, 
helyesírási) hiba található benne. 

A vizsgázó törekszik igényes 
nyelvtani szerkezetek haszná-
latára és az igényes mondat-
szerkesztésre. A szövegben 
több, a szöveg megértését nem 
nehezítő nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) hiba 
vagy egy-két, a szöveg megér-
tését nehezítő hiba található. 

A vizsgázó egyszerű nyelvtani 
szerkezeteket használ, és nem 
törekszik igényes mondatszer-
kesztésre. A szövegben sok, a 
szöveg megértését nem befo-
lyásoló vagy néhány, a szöveg 
megértését nehezítő hiba 
található. 

A szöveget nem a szintnek 
megfelelő, túlságosan egysze-
rű nyelvtani szerkezetek és 
igénytelen mondatszerkesztés 
jellemzi. A szövegben sok, a 
szöveg megértését nem befo-
lyásoló és több, a szöveg meg-
értését nehezítő hiba található. 

Íráskép 
1 pont 0 pont 
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és javítások Olvashatatlan kézírás és/vagy áttekinthetetlen törlések és javítások. 
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