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ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 
 
 
1. Jó megoldásként csak az Értékelési útmutatóban megadott megoldások fogadhatók el. 
 
2. Minden jó megoldás egy pontot ér, a rossz megoldás 0 pont. 
 
3. Fél pont és többletpont nem adható. 
 
4. 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 
Szóbeli 30 
Összesen 150 
  

 
 

Az egyes vizsgarészekben a dolgozatban szerzett pontok száma nem egyezik meg a 
vizsgapontok számával, ezért átszámításra van szükség. A vizsgapontok kiszámításához 
használja az Értékelési útmutatóban található átszámítási táblázatokat!  
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OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ 

 
I.  

 
 richtig falsch Nicht 

enthalten 

(0) Die Pisa-Studie legte nahe, dass Schüler im 
Unterricht besser abschneiden, wenn sie viel Zeit 
am Computer verbringen. 

  X 

(1) Gegenwärtig wird kein Geld mehr investiert, 
um Schülern die besten Bedingungen fürs Lernen 
am Computer zu sichern. 

 X  

(2) Wer einen Computer im Kinderzimmer hat, 
bekommt nach den Ifo-Forschungsergebnissen 
schlechtere Schulnoten. 

X   

(3) Kinder von Eltern mit „anspruchsvollen 
Berufen” schneiden in der Schule besser ab. 

  X 

(4) Heimcomputer könnten die Schulleistungen 
auch positiv beeinflussen, wenn man sie sinnvoll 
benutzen würde. 

X   

(5) Eltern und Lehrer waren sehr traurig über die 
Ergebnisse der deutschen Bildungsexperten, weil 
sie den Rechnergebrauch fördern. 

 X  

(6).Positiv an der Computerbenutzung ist, dass man 
mit Computerkenntnissen bessere Aussichten bei 
der Arbeitssuche hat. 

 X  

 

6 Punkte 
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II.  

Statistisch gesehen haben junge Männer 
beste Aussichten, sich (0) weder um das 
eine noch um das andere sorgen zu müssen 

Statistisch gesehen haben junge Männer 
beste Aussichten, sich (0) sowohl um das 
eine als auch um das andere sorgen zu 
müssen 

Wer (7) verheiratet ist oder (8) ein Kind hat, 
wird (9) befreit. 

Wer (7) ledig ist oder (8) kein Kind hat, wird 
(9) einberufen/gemustert. 

Einstufungen haben (10) nichts mit dem 
Gesundheitszustand der Wehrpflichtigen zu 
tun. 

Einstufungen haben (10) nur/ausschließlich 
mit dem Gesundheitszustand der 
Wehrpflichtigen zu tun. 

Dem Wehrdienst zu (11) entkommen, war 
für einen (12) einfallsreichen (13) 
Drückeberger nie besonders schwer. 

Wehrdienst zu (11) leisten, war für einen 
(12) einfallslosen (13) Streber nie besonders 
schwer. 

(14) Solche Tricks könnten (15) überflüssig 
sein, wenn die Bundeswehr (16-17) nicht 
mehr weiß, was sie mit all den 
Wehrpflichtigen anfangen soll. 

(14) Andere Tricks könnten (15) nötig sein, 
wenn die Bundeswehr (16-17) noch nicht 
weiß, was sie mit all den Wehrpflichtigen 
anfangen soll. 

Die Zahl der Wehrpflichtigen wird 
willkürlich (18) verringert. 

Die Zahl der Wehrpflichtigen wird 
willkürlich (18) erhöht.  

Die Zahl der für den Wehrdienst 
verfügbaren Männer zeigt eine (19) 
wachsende Tendenz. 

Die Zahl der für den Wehrdienst verfügbaren 
Männer zeigt eine (19) fallende Tendenz. 

12 Punkte 

Figyelem! A 16-17-es itemek helyes megoldása egy pontot ér, ha mindkét szó helyesen 
szerepel a megoldásban.  

III.  
(0) Hongkong ist nicht nur eine Glitzermetropole sondern auch 
a) ein Paradies für Naturfreunde. 
b) ein Großstadtdschungel. 
a) b) 
X  

 
(20) Die Bevölkerungdichte ist in Hongkong  
a) überall gleichmäßig hoch. 
b) auf 30 Prozent der Gesamtfläche extrem hoch. 
a) b) 
 X 

  
(21) Auf 40 Prozent der Grünfläche  
a) errichtete man Parkanlagen. 
b) gibt es Naturschutzgebiete. 
a) b) 
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 X 
 
(22) Nach den Klischees soll Honkong  
a) eine Großstadt mit vielen Geschäften sein. 
b) eine Großstadt mit vielen Geschäften werden. 
a) b) 
X  

 
(23) In großen Säcken sind Tiere zu sehen, 
a) die die Phantasie schuf. 
b) die die Beute von Fischern waren. 
a) b) 
 X 

 
(24) Hochhäuser stehen  
a) an der Stelle von alten Apotheken, wo man schon immer chinesische Medizin verkaufte. 
b) neben den alten Apotheken, wo man schon immer chinesische Medizin verkaufte. 
a) b) 
 X 

 
(25) Das höchste Turm in Hongkong wurde  
a) 1990 erbaut. 
b) 2003 erbaut. 
a) b) 
 X 

 
6 Punkte 

 
ÁTSZÁMÍTÁSI TÁBLÁZAT 

 
 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez az összeg lesz a dol-
gozatpont (legfeljebb 24 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy az 
elért dolgozatpontok (bal oldali oszlop) mennyi vizsgapontot jelentenek (jobb oldali oszlop). 
 
Dolgozatpont Vizsgapont  Dolgozatpont Vizsgapont 

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

I. 

 

 

(0) stehen 

 

(1) zeigen 

 

(2) kommen 

(3) halten 

(4) entstehen 

(5) sein 

(6) können 

 

(7) spielen 

 

(8) werden 

(9) wagen 

 

 

 

(10) verkörpern 

 

(11) brechen 

(12) vollbringen 

Leonardo DiCaprio 

 

Der US-amerikanische Schauspieler Leonardo DiCaprio (0) stand 

erstmals als Fünfjähriger in einer TV-Show vor der Kamera. Das 

Kind deutscher Abstammung (1) zeigte sich bei späteren 

Dreharbeiten allerdings so eigensinnig, dass es zu keinen weiteren 

Aufnahmen (2) kam. 

Durch die Produktionen von Schulfilmen (3) hielt er sich während 

der Schulzeit die Tür zum Film offen. Darüber hinaus (4) entstanden 

zahlreiche Werbespots, in denen er zu sehen (5) war. Als 

Jugendlicher (6) konnte er wieder in einigen Serien wie "Lassie" in 

Gastrollen mitwirken. 

Im Jahr 1993 (7) spielte DiCaprio in "Gilbert Grape - Irgendwo in 

Iowa" die höchst anspruchsvolle Rolle des geistig behinderten Arnie 

an der Seite von Johnny Depp. Die Arbeit (8) wurde ein voller 

Erfolg. Nach weiteren Feuertaufen (9) wagte man mit Leonardo 

DiCaprio eine Verfilmung des William Shakespeare-Romans 

"Romeo und Julia".  

In James Camerons Verfilmung vom Untergang des Luxusliners 

R.M.S. "Titanic" (10) verkörperte er den überaus liebenswerten Jack 

Dawson. Der Film wurde mit elf Oscars ausgezeichnet und (11) 

brach alle Rekorde.  

Eine beeindruckende Leistung ( 12) vollbrachte Leonardo DiCaprio 
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(13) erhalten 

 

(14) erzielen 

(15) schaffen 

 

mit der Darstellung des legendären Multimillionärs Howard Hughes 

in der Martin Scorsese-Produktion "Aviator" aus dem Jahr 2005. Er 

(13) erhielt daraufhin den"Golden Globe" als bester Hauptdarsteller. 

Im Zuge des weiteren Kinoerfolgs, den DiCaprio durch seine 

Hauptrolle im "Aviator" (14) erzielte, (15) schaffte der Schauspieler 

2005 den Sprung zum meist gesuchten Darsteller für Werbespots.   

 
15 Punkte 

 
II. 
 
Tutanchamun regierte etwa (0) von 1347 bis 1339 (16-17) vor unserer Zeitrechnung. 

Der ägyptische Pharao liebte offenbar Rotwein – und bekam sogar einen Krug davon mit (18) 

ins/in das Grab.  

Diese Erkenntnis ist das Forschungsergebnis (19-20) von spanischen Wissenschaftlern. Sie 

untersuchten (21-23) mit einer neuen Methode einen Krug aus dem 1922 entdeckten Grab des 

ägyptischen Herrschers. Zunächst konnten sie (24) am Gefäß Spuren von Weinsäure 

nachweisen. (25) Außer der Weinsäure fanden sie eine Substanz, die dem Rotwein seine 

Farbe verleihen konnte.  

Wein war in der ägyptischen Gesellschaft der Oberschicht und den Königen vorbehalten und 

gehörte oft (26) zu den Grabbeigaben. Die Wissenschaftler wollen ihre Methode nun auch bei 

anderen archäologischen Fundstücken einsetzen und so mehr (27-28) über antike Weinsorten 

erfahren.  

8 Punkte 
 

Figyelem! A 18, 24, 25 ill. 26-os számú megoldások egy-egy pontot érnek. A többi 
esetben csak akkkor adható egy-egy pont, ha a diák a helyes elöljárószót választotta és a 
megfelelő végződéseket is beírta. 
 
III.  
 
Wissenschaftler der schwedischen Universität von Umea sind einem Geheimnis der 

Langlebigkeit (0) auf die Spur gekommen: Das dafür verantwortliche Gen wird nur vom 

Vater, (29) nicht aber von der Mutter weitervererbt.  

Zunächst hatten die Forscher Blutproben und Immunzellen von den Probanden entnommen. 

(30) Die Hälfte der Zellen froren sie ein, die andere Hälfte infizierten sie mit dem Epstein-

Barr-Virus. Die Zellen, (31) die die Prozedur überlebten, froren sie ebenfalls ein. 
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Anschließend ermittelten die Forscher aus der DNA beider Zelltypen die Länge der 

Chromosomen-Enden, der so genannten Telomere.  

(32) Je länger Telomere sind, desto stressresistenter sind die Zellen, zu denen sie gehören. 

Sie haben dadurch einen bedeutenden Einfluss (33) auf die Lebensdauer eines Organismus.  

(34) Außerdem stellten sie fest, dass die Telomere offenbar allein vom Vater vererbt wurden 

– die von der Mutter vererbten 50 Prozent der DNA spielen demnach keine Rolle für die 

Langlebigkeit eines Menschen.  

 
0 29 30 31 32 33 34 
C B E A F D G 

 
 

6 Punkte 
 
 
IV.  
 

Überall Wasser: (0) in den Ohren, der Nase, den Augen. Die Kalmotten kleben den Jungs 

von Tokio Hotel klitschnass am Körper. Ende Juni drehten Bill, Tom, Gustav und Georg in 

Leuenberg bei Berlin ihren Suparclip für (35) „Durch den Monsun” – mit ganz viel Wasser. 

Denn schließlich wurde der Song (36) nach den intensiven tropischen Regenfällen benannt. 

25 Mitarbeiter schufteten am Dreh, 15 Stunden mussten die Jungs alles geben. Besonders hart 

hat es Bill getroffen, (37) der für eine Szene 30 Minuten kopfüber an einer Eisenstange 

hängen musste. Für eine andere steckte er seinen Kopf (38) in ein Aquarium (39) mit 

eiskaltem Wasser.  

 

(0)  a) in dem Ohren   b) im Ohren 

  c) in den Ohren   d) in der Ohr 

 

(35)  a) „Durch das Monsun”  b) „Durch den Monsun” 

  c) „Durch die Monsun”  d) „Durch dem Monsun” 

 

(36)  a) nach der    b) von den 

  c) über die    d) nach den 

 

(37)  a) der     b) den 

  c) das     d) welches 
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(38)   a) in ein Aquarium   b) in einen Aquarium 

  c) durch einen Aquarium  d) zu einer Aquarium 

 

(39)   a) bei eiskaltem Wasser  b) von eiskalter Wasser 

  c) mit eiskalten Wasser  d) mit eiskaltem Wasser 

 

5 Punkte 
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ÁTSZÁMÍTÁSI TÁBLÁZAT 
 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez az összeg lesz a dol-
gozatpont (legfeljebb 34 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy az 
elért dolgozatpontok (bal oldali oszlop) mennyi vizsgapontot jelentenek (jobb oldali oszlop). 
 
 
Dolgozatpont Vizsgapont  Dolgozatpont Vizsgapont 

34 30  17 15 
33 29  16 14 
32 28  15 13 
31 27  14 12 
30 26  13 11 
29 26  12 11 
28 25  11 10 
27 24  10 9 
26 23  9 8 
25 22  8 7 
24 21  7 6 
23 20  6 5 
22 19  5 4 
21 19  4 4 
20 18  3 3 
19 17  2 2 
18 16  1 1 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

 
I. 
 
Das erste Oktoberfest wurde zur öffentlichen Feier der (0) Hochzeit vom Kronprinzen 

Ludwig und Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen im (1) Oktober 1810 

veranstaltet. Das genaue Datum des Festes kann nicht genau bestimmt werden, weil die 

Hochzeit bereits am 12. Oktober stattfand, das öffentliche Fest mit einem (2) Pferderennen 

wurde jedoch erst fünf Tage später veranstaltet.  

Nach dem Beschluss der Münchner Stadtväter sollte die Wiesn ab 1819 (3) jedes 

Jahr/jährlich gefeiert werden. Seitdem ist das Fest nur (4) 24 Mal ausgefallen: 1854 und 

1873 wegen einer Cholera-Epidemie/-Seuche, 1813, 1866 und 1870 wegen verschiedener  

Kriege, in die Bayern verwickelt war. 

Im 20. Jahrhundert gab es während der beiden (5-6) Weltkriege und infolge der Inflation in 

zwei aufeinanderfolgenden Jahren keine Wiesn.  

Das Fest konnte sich im Laufe seiner Geschichte immer wieder erneuern, es kamen ständig 

neue Attraktionen hinzu: Seit 1816 konnte man z. B. bei den Losständen (7-9) Silber, 

Porzellan und Schmuck gewinnen. (10) Bier wurde erst seit 1880 verkauft.  

1835 feierten Ludwig I und seine Gemahlin Therese ihre Silberhochzeit. Aus diesem Anlass 

veranstaltete man den ersten (11) Trachtenumzug bei der Wiesn. Seit 1887 gehört der Einzug 

der Wiesnwirte und der Brauereien mit geschmückten Pferdegespannen auch zum Fest. Eine 

(12) traditionelle Eröffnung der Wiesn gibt es erst seit 55 Jahren: Um (13-14) zwölf Uhr 

fallen zwölf Böllerschüsse, danach zapft der Oberbürgermeister der Stadt das erste Fass 

Wiesenbiern an. 

10 Punkte 

Figyelem! Az 5-6-os ill. a 13-14-es megoldások csak akkor értékelhetők egy-egy ponttal, 
ha mindkét kiegészítés helyes. A 7-9-es megoldásokra akkor adható egy pont, ha 
legalább két kiegészítés helyes.  
 

II.  

 

0.  Die aktuelle Jugendstudie von DJI wurde im Auftrag des Bundesfamilienministeriums 
durchgeführt.  

0. richtig falsch 
 X  
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15. Hilfsbereitschaft, Rücksicht, Verantwortung sowie Pflichterfüllung und 
Leistungsbereitschaft stehen vorne auf der Rangliste wichtiger Eigenschaften. 
 richtig falsch 
 X  
 
16. Jugendliche sind einerseits kritisch, andererseits sind sie auf der Suche nach Vorbildern 
und Idealen, an denen sie sich orientieren könnten. 
 richtig falsch 
  X 
 
17. Jugendliche ziehen politische Parteien zivilen Organisationen vor, die sich für 
Umweltschutz, Menschenrechte, für den Frieden und für die dritte Welt einsetzen. 
 richtig Falsch 
  X 
 
18. Zwischen Frauen und Männern zeigt sich ein Unterschied im angestrebten bzw. erreichten 
Bildungsniveau zugunsten der Männer. 
 richtig falsch 
  X 
 
19. Wertesysteme werden primär durch Bildung und Geschlecht geprägt, die familiären und 
sozialen Hintergründe sind zweitrangig. 
 richtig falsch 
 X  
 

5 Punkte 
 

 
III.  
(0) Wann stieg die Lufthansa in den Linienflugverkehr ein? 
 
am 1. April 1955 
 
20. Welche Flugzeuge galten zu dieser Zeit bereits als überholt? 
 
Propellerflugzeuge 
 
21. Wann und wie oft gab es Flüge in der Anfangszeit? 
 
an Werktagen, täglich viermal 
 
22. Wieviele Länder fliegen heute die Maschinen von der Lufthansa an? 
 
74 
 
23. Welchen Vorteil hat die Ausbildung von Piloten im Simulator über die unnötige 
Belastung der Umwelt, der Lufträume und Flugsicherung hinaus? 
 
sie ist kontengünstiger/billiger 
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24. Seit  wann darf die Lufthansa Berlin anfliegen? 
 
seit dem 28. Oktober 1990 
 

5 Punkte 
. 
 

Átszámítási táblázat 
 
 
 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszáokat! 
Ez az összeg lesz a dolgozatpont (legfeljebb 20 Pont). 
A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy az elért dolgozatpontok (bal oldali 
oszlop) mennyi vizsgapontot jelentenek (jobb oldali oszlop) 
 
 
Dolgozatpont 
 

Vizsgapont 

20 30 
19 29 
18 27 
17 26 
16 24 
15 23 
14 21 
13 20 
12 18 
11 17 
10 15 
9 14 
8 12 
7 11 
6 9 
5 8 
4 6 
3 5 
2 3 
1 2 
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ÍRÁSKÉSZSÉG 
 

BEVEZETŐ 
 
Az írás feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. 
Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempon-
tokhoz 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. 

 
 

ELSŐ FELADAT 
 

A javítás alapelvei 
 
1. 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 

 
2. Mivel a két feladat aránya az értékelésben 1/3–2/3, ennek a 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. 

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

4. A dolgozatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól.  
5. Félpontok és jutalompontok nem adhatók. 
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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 célt/célokat. 

Egy adott irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető megfelelőnek, ha a vizsgázó kitér a 
megadott szempontra, mondatai minden lényeges információt tartalmaznak, illetve minden 
lényeges információra rákérdeznek és ismétlésektől mentesek. Amennyiben egy irányító 
szemponthoz több alpont tartozik, a szempont kifejtése akkor tekinthető megfelelőnek, ha a 
vizsgázó az összes alpontot tárgyalja. Ha a vizsgázó egy irányító szempontra kitér, de mon-
datai nem tartalmaznak minden lényeges információt, illetve nem kérdeznek rá minden lénye-
ges információra, az adott irányító szempont tárgyalása csak részben megfelelő. Az adott irá-
nyító szempont tárgyalása abban az esetben is csak részben megfelelő, ha a vizsgázó anya-
nyelvi olvasó számára értelmezhetetlen információt ad meg (pl. az életkor helyett a vizsgázó 
azt adja meg, hogy negyedikes). 

Érdeklődő típusú levél esetén előfordul, hogy a vizsgázónak bizonyos információkra 
kell rákérdeznie. Ebben az esetben megfelelő lehet az adott szempont kifejtése akkor is, ha a 
vizsgázó csak egy mondatban fogalmazza meg a kérdést. 

Ha egy irányító szempont tárgyalása nyelvi okokból nem érthető, azt a Tartalom szem-
pontnál úgy kell értékelni, mintha a vizsgázó nem tért volna ki rá, azaz az adott irányító szem-
pont kifejtése nem megfelelő. Ezt a hibát figyelembe kell venni a nyelvi teljesítmény értékelé-
sekor is, azaz a hiba jellegétől függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás 
szempontoknál. 

Új, azaz nem megadott szempontok értékelésére nincs lehetőség.  
Amennyiben a dolgozat a Tartalom szempont alapján 0 pontos, akkor nem értékelhető a 

többi szempont alapján, azaz az összpontszám is 0 pont. 
 
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.  

E szempont értékelésénél csak a nyelvtani és helyesírási hibát sem tartalmazó variációk 
számítanak helyesnek. Amennyiben a megszólítás és az elköszönés külön-külön helyes 
ugyan, de nem illenek egymáshoz, akkor a formai jegyek nem megfelelőek (0 pont). 
 
Szövegalkotás 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
• logikus-e a szöveg gondolatmenete, azaz az irányító szempontok valamint az ezekhez 

kapcsolódó gondolatok elrendezése, 
• megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés, tárgyalás és befejezés, 
• hogyan használja a vizsgázó a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit, 
• megfelelő-e a formai tagolás. 
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A szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemei 
A szöveget a mondatok halmazától a kohézió különbözteti meg, amit a szöveget alkotó 
elemek jelentésének szerves összefüggése és a szerkezeti összekapcsoltság biztosít. A szöveg 
egységét biztosító jelentés szintű kapcsolatteremtés leggyakoribb eszközei a következők: 

• teljesen vagy részben ismétlődő szavak, szószerkezetek, 
• szinonimák, 
• a szavak és szószerkezetek jelentése között lehetséges néhány viszony (ellentét, ok-

okozati viszony stb.) 
• a mondatok logikai-tartalmi elrendezése (ok-okozat, általános-konkrét stb.) 

A mondatok kapcsolódását biztosító nyelvtani, szerkezeti kapcsolóelemek: 
• az önálló mondatok közötti kötőszók, 
• rámutató szók (különféle névmások, határozószók), 
• egyéb nyelvtani viszonyító elemek (igeragozás, középfok stb.). 

 
A Szövegalkotás szempontnál a Tartalom szemponttól függetlenül kell eljárni és csak a 
tárgyalt szempontok alapján lehet megítélni a dolgozat felépítését és gondolatmenetét. 

Amennyiben a dolgozat a Szövegalkotás szempont alapján 0 pontos, akkor nem érté-
kelhető a többi szempont alapján, azaz az összpontszám is 0 pont. 
 
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 (mennyi-

re változatos). 
Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a meg-
értést. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak újraolvasás 
után érthető, azaz anyanyelvi olvasó csak nehezen vagy egyáltalán nem értené meg a mon-
danivalót. 

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. 
Amennyiben például a vizsgázó egy szót nem megfelelően használ (pl. a „bringen“ ige helyett 
a „holen“ igét), ezt a hibát csak a Szókincs, kifejezésmód szempontnál lehet értékelni. 

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.  

Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a szöveg-
ben jelölni kell előfordulásukat. 

E szempont értékelésénél a megszólítás és az elköszönés hibáit is figyelembe kell venni. 
Amennyiben a dolgozat a Szókincs és kifejezésmód szempont alapján 0 pontos, akkor 

nem értékelhető a többi szempont alapján, azaz az összpontszám is 0 pont. 
 
Nyelvtan, helyesírás 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
• megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a mondattan, az alaktan és a helyesírás 

normáinak,  
• megfelel-e a nyelvhasználat az emelt szintű érettségi vizsga követelményeinek 

(mennyire változatosak a nyelvtani struktúrák és a mondatszerkesztés). 
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Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a meg-
értést. 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 a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szempontnál. 
Amennyiben például a vizsgázó egy elöljárószót helytelen vonzattal használ (pl. um+Dativ), 
ezt a hibát csak a Nyelvtan, helyesírás szempontnál lehet értékelni. 

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 
érvényesül. Az ilyen típusú hibákat tehát mindkét szempontnál értékelni kell. 

Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a szöveg-
ben jelölni kell előfordulásukat. 

E szempont értékelésénél a megszólítás és az elköszönés nyelvtani és helyesírási hibáit 
is figyelembe kell venni. 

Amennyiben a dolgozat a Nyelvtan, helyesírás szempont alapján 0 pontos, akkor nem 
értékelhető a többi szempont alapján, azaz az összpontszám is 0 pont. 
 
Javítási jelrendszer 
 
Tartalom 

A tartalmi szempontok teljesítését a lap jobb oldalán található sávban jelöljük a szempont 
sorszámának megadásával: 

4 (bekarikázott szám) = teljesített tartalmi szempont 
√3 (hiányjel + szám) = nem tárgyalt tartalmi szempont 
2– (szám + mínuszjel) = nem megfelelően kifejtett, de értintett tartalmi szempont 

Amennyiben a vizsgázó egy irányító szempontot a szövegben több helyen tárgyal, a szempont 
teljesítését az utolsó említés helyénél kell jelölni. 
 
Formai jegyek és hangnem 

A formai jegyeket a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 
Dátum = D 
Megszólítás = M 
Köszönés = K 
Aláírás = A 

A teljesítés minőségét mutató jelek: 
D (betű)  =  az adott formai jegy teljesítése helyes 
√ K (hiányjel + betű) = hiányzik vagy nem elfogadható az adott formai jegy 

 
Szövegalkotás 

A Tartalom szempontnál használt számozás segít e szempont megítélésénél is.  
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Szókincs, kifejezésmód 

A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 
L = lexikai hiba  
ÉL = értelemzavaró lexikai hiba  
É = értelemzavaró hiba, amely következtében egy-egy mondatrész vagy mondat mon-

danivalója válik érthetetlenné, és amelynél a hiba komplexitása miatt nem lehet 
eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó. 

 
A szövegben használt jelek: 
 

aláhúzás hullámvonallal = lexikai hiba 
                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

aláhúzás hullámvonallal + i = ismétlődő lexikai hiba 
              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ i 

 
Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 
 
Nyelvtan, helyesírás 

A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 
G = nyelvtani (grammatikai) hiba  
ÉG = értelemzavaró nyelvtani hiba  
É = értelemzavaró hiba, amely következtében egy-egy mondatrész vagy mondat 

mondanivalója válik érthetetlenné, és amelynél a hiba komplexitása miatt nem 
lehet eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó 

H = helyesírási hiba 

A szövegben használt jelek: 
aláhúzás  = nyelvtani vagy helyesírási hiba 
√ (hiányjel) = hiányzik egy szó 
nyíl = szórendi hiba 
aláhúzás + i = ismétlődő hiba 

                             i  
Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 
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Értékelési skála   
 

ELSŐ 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, hangneme a közlési 
szándéknak és a címzetthez 
való viszonynak. 
Van helyes megszólítás, dá-
tum, elköszönés és aláírás. 

A szöveg formai jegyei nagy-
jából megfelelnek a szöveg-
fajtának, hangneme a közlési 
szándéknak és a címzetthez 
való viszonynak. 
Van helyes megszólítás és 
aláírás. A dátum és az elkö-
szönés hibás vagy hiányzik. 

A szöveg formai jegyei nem 
felelnek meg a szövegfajtá-
nak, hangneme a közlési 
szándéknak és a címzetthez 
való viszonynak. 
Hiányzik vagy nem helyes a 
megszólítás és/vagy az 
aláírás. 
vagy: A vizsgázó nem tö-
rekedett a levélforma betar-
tására. 

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. 
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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 
 

A javítás alapelvei 
 
1. 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 

 
2. Amennyiben a dolgozat bármelyik értékelési szempont alapján 0 pontos, akkor az össz-

pontszám is 0 pont. 
3. A dolgozatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól.  
4. 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 milyen mélységben tárgyalta azokat,  
• megfelelően kifejtette és indokolta-e véleményét. 

A témakifejtés során a vizsgázónak a megadott témát tágabb kontextusba kell helyeznie, to-
vábbá ki kell fejtenie, és érvekkel alá kell támasztania véleményét (valamelyik irányító szem-
pont kapcsán). A vizsgázónak mind a négy irányító szempontra ki kell térnie dolgozatában. 
Egy irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető megfelelően részletesnek, ha a vizsgázó 
legalább két gondolatot fogalmaz meg hozzá. Amennyiben a vizsgázó egy irányító szem-
pontot csak személyes vonatkozásban tárgyal, az irányító szempont kifejtése csak részben 
megfelelő. Amennyiben a vizsgázó szó szerint átvesz egy vagy több mondatot a gondolati se-
gítséget nyújtó segédanyagból, a lemásolt rész nem vehető figyelembe az adott irányító szem-
pont értékelésekor. Egy szinten belül (4–3 vagy 2–1) az irányító szempontok kifejtésének 
részletessége értékelhető. 

Ha egy irányító szempont tárgyalása nyelvi okokból nem érthető, azt a Tartalom szem-
pontnál úgy kell értékelni, mintha a vizsgázó nem tért volna ki rá, azaz az irányító szempont 
kifejtése nem megfelelő. Ezt a hibát figyelembe kell venni a nyelvi teljesítmény értékelésekor 
is, azaz a hiba jellegétől függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szem-
pontoknál. 

Amennyiben a dolgozat a Tartalom szempont alapján 0 pontos, akkor nem értékelhető a 
többi szempont alapján, azaz az összpontszám is 0 pont. 
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Szövegalkotás 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
• logikus-e a szöveg gondolatmenete, azaz az irányító szempontok valamint az ezekhez 

kapcsolódó gondolatok és a vizsgázó véleményét alátámasztó érvek elrendezése, 
• megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés, tárgyalás és befejezés, 
• hogyan használja a vizsgázó a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit, 
• megfelelő-e a formai tagolás. 

 
A szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemei 

A szöveget a mondatok halmazától a kohézió különbözteti meg, amit a szöveget alkotó 
elemek jelentésének szerves összefüggése és a szerkezeti összekapcsoltság biztosít. A szöveg 
egységét biztosító jelentés szintű kapcsolatteremtés leggyakoribb eszközei a következők: 

• teljesen vagy részben ismétlődő szavak, szószerkezetek, 
• szinonimák, 
• a szavak és szószerkezetek jelentése között lehetséges néhány viszony (ellentét, ok-

okozati viszony stb.) 
• a mondatok logikai-tartalmi elrendezése (ok-okozat, általános-konkrét stb.) 

A mondatok kapcsolódását biztosító nyelvtani, szerkezeti kapcsolóelemek: 
• az önálló mondatok közötti kötőszók, 
• rámutató szók (különféle névmások, határozószók), 
• egyéb nyelvtani viszonyító elemek (igeragozás, középfok stb.). 

 
A Szövegalkotás szempontnál a Tartalom szemponttól függetlenül kell eljárni és csak a 
tárgyalt szempontok alapján lehet megítélni a dolgozat felépítését és gondolatmenetét. 

A 4–3 és a 2–1 pontos sávoknál a formailag nem megfelelően tagolt szövegeket az ala-
csonyabb pontszámmal kell értékelni. Ez nem jelenti azonban azt, hogy a formailag tagolt, de 
kevésbé logikus felépítésű szövegek nem értékelhetők az alacsonyabb pontszámmal. 

Amennyiben a dolgozat a Szövegalkotás szempont alapján 0 pontos, akkor nem értékel-
hető a többi szempont alapján, azaz az összpontszám is 0 pont. 
 
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 (mennyi-

re változatos). 

Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a megér-
tést. 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. 
Amennyiben például a vizsgázó egy szót nem megfelelően használ (pl. a „bringen“ ige helyett 
a „holen“ igét), ezt a hibát csak a Szókincs, kifejezésmód szempontnál lehet értékelni. 

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 
érvényes. Az ilyen típusú hibákat tehát mindkét szempontnál értékelni kell.  
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Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a szö-
vegben jelölni kell előfordulásukat. 

Amennyiben a dolgozat a Szókincs és kifejezésmód szempont alapján 0 pontos, akkor 
nem értékelhető a többi szempont alapján, azaz az összpontszám is 0 pont. 
 
Nyelvtan, helyesírás 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
• megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a mondattan, az alaktan és a helyesírás 

normáinak,  
• megfelel-e a nyelvhasználat az emelt szintű érettségi vizsga követelményeinek 

(mennyire változatosak a nyelvtani struktúrák és a mondatszerkesztés). 

Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a megér-
tést. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak újraolvasás után 
érthető, azaz anyanyelvi olvasó csak nehezen vagy egyáltalán nem értené meg a mondani-
valót.  

A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni, azaz a hiba 
jellegétől függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szempontnál. 
Amennyiben például a vizsgázó egy elöljárószót helytelen vonzattal használ (pl. um+Dativ), 
ezt a hibát csak a Nyelvtan, helyesírás szempontnál lehet értékelni. 

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 
érvényesül. Az ilyen típusú hibákat tehát mindkét szempontnál értékelni kell. 

Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a szöveg-
ben jelölni kell előfordulásukat. 

Amennyiben a dolgozat a Nyelvtan, helyesírás szempont alapján 0 pontos, akkor nem 
értékelhető a többi szempont alapján, azaz az összpontszám is 0 pont. 
 
Javítási jelrendszer 
 
Tartalom 

A tartalmi szempontok teljesítését a lap jobb oldalán található sávban jelöljük a szempont 
sorszámának megadásával: 

4 (bekarikázott szám) = teljesített tartalmi szempont 
√3 (hiányjel + szám) = nem tárgyalt tartalmi szempont 
2– (szám + mínuszjel) = nem megfelelően kifejtett, de érintett tartalmi szempont 

Amennyiben a vizsgázó egy irányító szempontot a szövegben több helyen tárgyal, a szempont 
teljesítését az utolsó említés helyénél kell jelölni. 
 
Szövegalkotás 

A Tartalom szempontnál használt számozás segít e szempont megítélésénél is.  
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Szókincs, kifejezésmód 

A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 
L = lexikai hiba  
ÉL = értelemzavaró lexikai hiba  
É = értelemzavaró hiba, amely következtében egy-egy mondatrész vagy mondat mon-

danivalója válik érthetetlenné, és amelynél a hiba komplexitása miatt nem lehet 
eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó. 

A szövegben használt jelek: 
 

aláhúzás hullámvonallal = lexikai hiba 
           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
aláhúzás hullámvonallal + i = ismétlődő lexikai hiba 

             ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ i 

 

Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 
 
Nyelvtan, helyesírás 

A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 
G = nyelvtani (grammatikai) hiba  
ÉG = értelemzavaró nyelvtani hiba  
É = értelemzavaró hiba, amely következtében egy-egy mondatrész vagy mondat 

mondanivalója válik érthetetlenné, és amelynél a hiba komplexitása miatt nem 
lehet eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó 

H = helyesírási hiba 
 
A szövegben használt jelek: 

aláhúzás  = nyelvtani vagy helyesírási hiba 
√ (hiányjel) = hiányzik egy szó 
nyíl = szórendi hiba 
aláhúzás + i = ismétlődő hiba 

                             i  
Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 



 

írásbeli vizsga 0612 25 / 25 2007. május 4. 

Német nemzetiségi nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

Értékelési skála – emelt szint 2. feladat 

Tartalom  
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 

A vizsgázó négy 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 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, 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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