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Általános útmutató 

 
Kedves Javító Tanárok! 
 
Javasoljuk, hogy az Olvasott szöveg értése, a Nyelvhelyesség és a Hallott szöveg értése 
vizsgarész-összetevők vizsgázók részére készült feladatai után található számozott szürke 
mezőkben a helyes megoldást    jellel jelöljék. 
 
Javításkor a hibákat, tévedéseket, illetve a hiányzó megoldásokat a vizsgázó által 
használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával kell jelölni. 
 
A feladatpontokat és a vizsgapontokat a feladatlapok utolsó oldalán található táblázatba érte-
lemszerűen írják be. 
 
Az Íráskészség vizsgarész-összetevő feladatlapján a jobb oldalon található margón jelöljék  
a vizsgázók hibáit. 
 
 

I. Olvasott szöveg értése 
 
1. Jó megoldásként a javítási és értékelési útmutatóban megadott megoldások fogadhatók el. 

Több beírt megoldás esetén a válasz akkor sem fogadható el, ha közöttük van a jó 
megoldás is. A szöveges beírást igénylő feladatoknál a javító tanár dönti el, hogy a megol-
dás tartalmazza-e a javítási útmutatóban megadott tartalmi elemeket. 

2. Minden jó megoldás 1 pontot ér. Fél pont és többletpont nem adható. 
3. A vizsgázó válaszaiban előforduló nyelvtani és helyesírási hibák csak akkor befo-

lyásolják az adható pontszámot, ha miattuk érthetetlen a válasz. 
4. Az elérhető maximális feladatpont: 25. 
 
1. feladat 
 

 Правда Неправда
1. До неё канадские писатели ещё никогда не получали 

Нобелевскую премию по литературе. 
Х  

2. Это первая литературная премия в её жизни. 
  Х 

3. Её мама работала в школе. 
 Х  

4. Элис попробовала писать ещё в школьные годы. 
 Х  

5. У Элис и Джеймса Мунро был свой книжный магазин. 
 

Х  
6. Её второй муж тоже писатель. 
  Х 

7. Её рассказы вызвали интерес у кинорежиссёров. 
 

Х  
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2. feladat  
 
 8. графический дизайн 
 9. Италию 
10. мало / не хватает опыта 
11. много слышала о ней 
12. Интернете 
13. компьютерный дизайн и типографика 
14. английском языке 
15. легко 
 
 
 
3. feladat 
 

16. 3 человека. 
17. На эсперанто. 
18. Во второй. 
19. Смотрит пробки в Интернете. 
20. Собирать грибы. 
21. Пельмени. 
22. Нет движения, в городе спокойно. 
23. Образом жизни и темпом. 
24. Едет в Берлин. / Садится в самолёт и летит в Берлин. 
25. Раз в месяц. 
 
 
 

Átváltási táblázat 
 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 
25 33  12 16 
24 32  11 15 
23 31  10 14 
22 30  9 12 
21 28  8 11 
20 27  7 10 
19 26  6 8 
18 24  5 7 
17 23  4 6 
16 22  3 4 
15 20  2 3 
14 19  1 2 
13 18  0 0 
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II. Nyelvhelyesség 

 
1. Jó megoldásként csak a javítási és értékelési útmutatóban megadott megoldások fogadhatók 

el. 
2. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Több beírt megoldás esetén a válasz 

akkor sem fogadható el, ha közöttük van a jó megoldás is. 
3. A nyelvhelyességi vagy helyesírási hibával leírt megoldás nem fogadható el! 
4. Minden jó megoldás 1 pontot ér. Fél pont és többletpont nem adható. 
5. Az elérhető maximális feladatpont: 25. 

 
1. feladat   2. feladat  3. feladat 
 

1. интереса 
2. на 
3. которой 
4. её 
5. произведений 
6. за 
7. статью 
8. Мне 
 

 
 

 
 

Átváltási táblázat 
 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 
25 18  12 9 
24 18  11 8 
23 17  10 8 
22 16  9 7 
21 16  8 6 
20 15  7 6 
19 14  6 5 
18 13  5 4 
17 13  4 3 
16 12  3 3 
15 11  2 2 
14 11  1 1 
13 10  0 0 

 
  

16. его 
17. по скайпу 
18. в гостиной 
19. Это 
20. что 
21. но и 
22. узнать 
23. шёл 
24. заниматься 
25. Но 

9. с 
10. до 
11. на 
12. по 
13. Ø 
14. во 
15. из 
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III. Hallott szöveg értése 
 

 

1. Jó megoldásként a javítási és értékelési útmutatóban megadott megoldások fogadhatók el. 
Több beírt megoldás esetén a válasz akkor sem fogadható el, ha közöttük van a jó 
megoldás is. A szöveges beírást igénylő feladatoknál a javító tanár dönti el, hogy a meg-
oldás tartalmazza-e a javítási útmutatóban megadott tartalmi elemeket. 

2. Minden jó megoldás 1 pontot ér. Fél pont és többletpont nem adható. 
3. A vizsgázó válaszaiban előforduló nyelvtani és helyesírási hibák csak akkor 

befolyásolják az adható pontszámot, ha miattuk érthetetlen a válasz. 
4. Az elérhető maximális feladatpont: 18. 
 

Részletes útmutató 
 

1. feladat 
(1) Скоро будут летние / осенние каникулы. 
(2) Родители в эти дни работают / не работают. 
(3) Родители и дети смогут купить дешёвые / бесплатные билеты в театр. 
(4) Акция «Всей семьёй в театр» проходит в Москве один раз / два раза в 
год. 
(5) В акции принимают участие только детские / разные театры. 
(6) В акции принимают участие только театры / театры и музеи. 
 
2. feladat 
 

7. 1. Картошка и картофель – это разные овощи. − 

8. 2. В программе участвует два гостя. + 

9. 3. Картошка попала в Россию в 16 веке. − 

10. 4. Россия была первой европейской страной, куда попала картошка. − 

11. 5. Русские не сразу полюбили картошку. + 

12. 6. По мнению врача, картошка – это полезный продукт. + 
 
3. feladat 
 

13.  С 1996 года. 
14.  Правильно готовить и пить чай. 
15.  Приятная / приятная, особая. 
16.  Курить и пить алкоголь. 
17.  (Почти) 500 сортов. 
18.  Каждый день. 
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Átváltási táblázat 
 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 
18 33  8 15 
17 32  7 13 
16 30  6 11 
15 28  5 10 
14 26  4 8 
13 24  3 6 
12 22  2 4 
11 21  1 2 
10 19  0 0 
9 17    

 
A hanghordozón elhangzó szövegek 
1. 
Уважаемые родители и учителя московских школ! В ноябре школьников ждут 
осенние каникулы. Все мы хотим, чтобы наши дети провели их как можно лучше. 
Конечно, они хотят отдохнуть, погулять, встретиться с друзьями. Для этого у них 
будет несколько свободных дней. Свободные дни будут и у их родителей. 2 и 3 
ноября – это выходные дни (суббота и воскресенье), а 4 ноября в России праздник. ● 
У вас будет прекрасная возможность провести эти дни вместе, всей семьёй. И вам 
поможет в этом акция «Всей семьёй в театр!» 
Эта акция уже несколько лет проходит в Москве в осенние и весенние каникулы. В 
эти дни дети и их родители могут бесплатно посмотреть спектакли во многих 
московских театрах. ● 
Первая такая акция прошла в 2007 году. Она вызвала большой интерес и теперь 
проходит регулярно два раза в год, весной и осенью. В прошлом году бесплатные 
билеты в театр получило почти 100 тысяч человек. ● 
В этом году в акции будут принимать участие 49 театров. Это и драматические и 
музыкальные театры. Есть среди них и детские театры. Спектакли, которые они 
предлагают, выбирали специально. Организаторы этой акции очень хотели, чтобы эти 
спектакли были интересны и детям и их родителям. ● 
Кроме театров в акции будут участвовать и музеи Москвы. 5 лучших музеев Москвы 
приглашает бесплатно посетить их с 4 до 8 ноября.  
 (www.kultura.mos.ru/press/news) 
2. 
Ведущий: 
Здравствуйте, дорогие друзья! 
Тема нашей программы сегодня – это картошка. Да, да! Картошка. Или картофель, как 
её называют официально. Дело в том, что мы получаем много писем от наших 
слушателей, где они спрашивают: Правда ли то, что картошку есть нельзя, что она 
вредный для здоровья продукт. Мы решили спросить об этом наших гостей – врача 
Елену Ивановну Максимову и историка Виктора Петровича Гусева. ● 
Первый вопрос к вам, Виктор Петрович! Русские считают картошку своим 
национальным продуктом. Картошку можно увидеть на нашем столе каждый день. 
Без неё трудно представить нашу кухню. А что говорят историки? Как давно русские 
познакомились с ней? 
Гусев: 
Не очень давно. В первый раз о ней услышали в 18 веке. 
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Ведущий: 
Неужели только в 18 веке? А в других странах Европы? 
Гусев: 
В Европу картофель попал в 16 веке. ● 
Ведущий: 
Откуда? 
Гусев:  
Из Латинской Америки. Первой страной Европы, которая познакомилась с 
картофелем, была Испания.  
Ведущий: 
А как русские о ней узнали? 
Гусев: 
Наш великий царь Пётр первый попробовал её, когда находился в Европе, она ему 
понравилась. 
Ведущий: 
Как мы знаем, царь Пётр вообще любил всё новое. 
Гусев: 
Да, любил. И он захотел познакомить с ней русских, но успеха не имел. Прошло 
много лет. Другая великая русская царица – Екатерина вторая – начала более 
энергично заниматься этим вопросом. 
Но ничего не помогало – простые русские люди сначала даже не хотели слышать о 
картошке. Однако потом картошку всё-таки попробовали, поняли, какой это вкусный 
и полезный продукт, и начали сажать её. Поэтому популярной картошка стала только 
в начале 19 века, то есть очень поздно. ● 
Ведущий: 
Да, согласна с вами. Поздно. Но, как видите, это не мешает нам считать картошку 
нашим национальным продуктом. А теперь вопрос к врачу. Полезна ли картошка? 
Этот вопрос особенно интересует женщин, которые хотят быть стройными.  
Максимова: 
Я поняла ваш вопрос. Многие девушки и женщины вообще не хотят есть картошку, 
они боятся, что от картошки у них будет плохая фигура. 
Ведущий: 
А что, это не так? 
Максимова: 
Конечно, нет. Проблема не в картошке, а в жире и масле, которые мы едим с 
картошкой. Если правильно приготовить картошку, никаких проблем не будет. Она не 
только не вредна, она полезна! ● 
Ведущий: 
Скажите, Елена Ивановна, а в картошке есть, например, витамины? 
Максимова: 
Конечно, в картофеле очень много  витаминов. Самый важный из них – витамин С. Его 
очень много в первой, молодой, как говорят русские, картошке. В январе его уже 
меньше, только половина.     
     (http://www.zdorovieinfo.ru/programma-zdorovie) 

3. 
Дорогие друзья! Вы любите чай? Вы любите всё новое и экзотическое? Тогда 
приглашаем вас посетить Клуб чая! 
Мы работаем для Вас с 1996 года. ● 
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Сегодня это самый старый и лучший клуб чая в России. За эти годы в клубе побывали 
сотни тысяч гостей. И мы рады, что сделали их любителями этого прекрасного 
напитка и научили правильно готовить и правильно пить его. ● 
В нашем клубе Вас ждёт особая, приятная атмосфера, мир и гармония восточной 
культуры, большие и светлые залы с прекрасным дизайном, негромкая живая 
джазовая музыка. ● 
В нашем клубе нельзя курить и пить алкоголь. Мы делаем всё, чтобы наши гости 
могли хорошо отдохнуть. ● 
Но самое главное – это, конечно, огромная коллекция разных сортов чая. Мы 
предлагаем почти 500 сортов вкусного чая из многих стран мира. Вы можете 
попробовать их в клубе или купить, чтобы приготовить дома. Наш Интернет-магазин 
поможет Вам в этом. Сделайте заказ в Интернете и на другой день Вы получите его у 
себя дома в удобное для вас время с 10 утра до 12 ночи. В Интернет-магазине и в 
самом клубе Вы сможете купить не только чай, но и всё то, что нужно для его 
приготовления – чашки, чайники и другие восточные сувениры. ● 
Прийти в клуб может каждый. Это можно сделать в любой день недели с 10 утра до 
12 часов ночи. Мы работаем без выходных и рады всем гостям. Для них мы регулярно 
организуем интересные культурные программы по культуре Востока, на которые 
приглашаем известных специалистов. 
Доставка чая по всей Москве – 300 рублей. Срочная доставка – 500 рублей.  (http://your-
tea.ru) 
 

IV. Íráskészség 
 

Az írásfeladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével törté-
nik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szem-
pontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Mindegyik írásbeli munkát e szempontok segítségé-
vel 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 és szöveghossz 5  
Nyelvhelyesség 5  
Összesen 10  

 
2. Amennyiben a feladat valamelyik szempont alapján 0 pontos, akkor az összpontszám is  

0 pont. 
3. A feladatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó kevesebbet vagy többet ír a megadott 

szöveghossznál. 
4. Fél pontok és jutalompontok nem adhatók. 
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Az értékelési szempontok részletes kifejtése 

 

Tartalom és szöveghossz 
 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 
• megfelelően dolgozta-e ki a témát, 
• megfelelő hosszúságú szöveget hozott-e létre. 
 

A tartalmi teljesség megítélésénél az a döntő, hogy a vizsgázó közli-e az adott szituáció-
ban lényeges információkat. Egyes vizsgafeladatoknál a tartalom értékelésénél a segédanyag 
tartalmi információi is irányadóak lehetnek. Ekkor azt is figyelembe kell venni, hogy a vizs-
gázó írásműve nem tartalmaz-e sokkal kevesebb információt, mint a segédanyag. Amennyi-
ben azonban a feladat nem tartalmaz erre vonatkozó utasítást, akkor nem kérhető számon  
a vizsgázón az összes segédanyagban megjelenő információ. 

A dolgozat tartalmi szempontból megfelelő abban az esetben is, ha a vizsgázó a meg-
adott témáról nem személyes vonatkozásban, hanem általánosan, de a kommunikációs 
cél(ok)nak megfelelően ír. 

A nyelvi okokból érthetetlen szövegrészeket a Tartalom szempontnál nem lehet értékel-
ni. Ez vonatkozik a megadott szövegből értelem nélkül lemásolt és rossz nyelvi környezetben 
használt szövegrészekre is. Az ilyen típusú hibákat figyelembe kell venni a nyelvi teljesít-
mény értékelésekor is. El kell fogadni azonban az olyan szövegrészeket, amelyeket a vizsgázó 
a segédanyagból vett át és jó nyelvi környezetben használ. 

A szöveghossz megadásánál a szószám csak a vizsgázó által létrehozott szövegrészre 
vonatkozik, azaz nem tartalmazza a központilag megadott részek szavainak számát. 
 

Nyelvhelyesség (szókincs, mondattan, alaktan, helyesírás) 
 

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 a középszintű érettségi vizsga követelményeinek, 
• megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a mondattan, az alaktan és a helyesírás nor-

máinak. 
 

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

Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni. 
Az adott szinten bizonyos nyelvtani struktúrák produktív használata nem várható el  

a vizsgázótól. Az ilyen típusú hibákat az értékelésnél nem kell figyelembe venni. 
 

Javítási jelrendszer 
 

A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 
Ny = nyelvhelyességi hiba (lexikai vagy nyelvtani hiba), 
H = helyesírási hiba, 
É = értelemzavaró nyelvi hiba. 

 

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



 

írásbeli vizsga 1412 10 / 14 2014. október 17. 

Orosz nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

                      i  (aláhúzás + i) = ismétlődő lexikai hiba. 
Az ismétlődő hibákat, valamint az olyan hibákat, amelyeknél az adott nyelvtani 

struktúra ismerete nem várható el a vizsgázótól, csak a szövegben kell jelölni, a javító 
sávban nem. 
 
 

 
Értékelési skála (1. feladat) 

Tartalom és szöveghossz 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó megfelelően 
dolgozta ki a témát, és 
elérte a megadott szöveg-
mennyiséget  
(50–80 szó). 

A vizsgázó általában megfe-
lelően tárgyalta a témát, és 
legalább 40–49 szóból álló 
szöveget hozott létre. 

A vizsgázó csak részben 
megfelelően tárgyalta a té-
mát, és/vagy a létrehozott 
szöveg 40 szónál rövidebb. 

A vizsgázó nem megfele-
lően tárgyalta a témát, 
és/vagy a létrehozott 
szöveg 30 szónál kevesebb. 
vagy: 
A vizsgázó más témáról ír. 

Nyelvhelyesség (szókincs, mondattan, alaktan, helyesírás) 

5 pont 4–3 pont  2–1 pont 0 pont 
A szöveg hibátlan vagy 
csak kevés, a szöveg 
megértését nem zavaró 
hibát tartalmaz. 

A szövegben több hiba fordul 
elő, a hibák alig nehezítik a  
szöveg megértését. 

A szövegben sok hiba fordul 
elő, a hibák néhány ponton 
nehezítik a szöveg megér-
tését. 

A szöveg a nyelvi hibák 
miatt nem érthető. 

Második feladat 
A javítás alapelvei 
 

1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról: 
 

Értékelési szempontok 
Maximális 
 pontszám 

Tartalom  5  
Formai jegyek és hangnem  3  
Szövegalkotás 5  
Szókincs, kifejezésmód 5  
Nyelvtan, helyesírás 5  
Összesen 23  

 

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

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

4. Fél pontok és jutalompontok nem adhatók. 
 

 
Az értékelési szempontok részletes kifejtése 

 

Tartalom 
 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 
• hány irányító szempontra tért ki, és megfelelően tárgyalta-e azokat,  
• hogyan valósította meg a kommunikációs célt/célokat. 
 

Egy adott irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető a szintnek megfelelőnek, ha  
a vizsgázó kitér a megadott szempontra, mondatai minden lényeges információt tartalmaznak, 
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illetve minden lényeges információra rákérdeznek és ismétlésektől mentesek. Amennyiben 
egy irányító szemponthoz több alpont tartozik, a szempont kifejtése akkor tekinthető megfele-
lőnek, ha a vizsgázó az összes alpontot tárgyalja. Ha a vizsgázó egy irányító szempontra kitér, 
de mondatai nem tartalmaznak minden lényeges információt, illetve nem kérdeznek rá min-
den lényeges információra, az adott irányító szempont tárgyalása csak részben megfelelő.  
Az adott irányító szempont tárgyalása abban az esetben is csak részben megfelelő, ha a vizs-
gázó anyanyelvi 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 a megfelelő kérdés feltevése azt jelenti, hogy a vizsgázó meg-
felelően fejtette ki az adott szempontot. 

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. 

Amennyiben a vizsgázó szó szerint lemásol egy irányító szempontot, és jó nyelvi környe-
zetben használja azt, az adott irányító szempontot teljesítettnek kell tekinteni. A rossz nyelvi 
környezetben használt, szó szerint lemásolt irányító szempont kifejtése nem fogadható el. 

Új, azaz nem megadott szempontok értékelésére nincs lehetőség. A dolgozatot akkor 
is a megadott szempontok alapján kell értékelni, ha a vizsgázó a megadott témáról nem sze-
mélyes vonatkozásban, hanem általánosan, de a kommunikációs cél(ok)nak megfelelően ír, 
vagy önmagáról ír, amikor általánosan kellene fogalmaznia. 
 

Formai jegyek és hangnem 
 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg  
• megfelel-e a feladat szövegfajtával szemben állított formai követelményeknek (pl. a levél 

helyesen tartalmazza-e a dátumot, a megszólítást, az elköszönést és aláírást),  
• hangneme megfelel-e a címzetthez való viszonynak és a közlési szándéknak.  
 

Amennyiben a vizsgázó törekedett a feladat szövegformájának minimális megtartására 
(van elfogadható megszólítás és aláírás), a feladat nem értékelhető 0 ponttal. A csak nyelvtani 
vagy helyesírási hibát tartalmazó variációk e szempont értékelésénél helyesnek számítanak. 
 
Szövegalkotás 
 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
• logikus-e az irányító szempontok elrendezése és ezáltal a szöveg gondolatmenete,  
• megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés, tárgyalás és befejezés, 
• hogyan használja a vizsgázó a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit (pl. egyszerű 

kötőszók, névmások). 
 

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

A szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit akkor használja helyesen a vizsgázó, ha 
törekszik arra, hogy egyszerű kötőszók, névmások, határozószók stb. segítségével valódi 
szöveget hozzon létre. Amennyiben a vizsgázó minden mondatát azonos módon kezdi, nem 
mondható el az általa létrehozott levélről, hogy abban a mondatok szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. Amennyiben a vizsgázó csak azonos szerkezetű egyszerű mondatokat ír, nem 
kaphatja meg a maximális pontszámot. 
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Szókincs, 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 a középszintű érettségi vizsga követelményeinek. 
 

A Szókincs, kifejezésmód és a Nyelvhelyesség, helyesírás értékelési szempontoknál az 
egyes hibák súlyozása az alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik  
a megértést. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak újraolva-
sás után érthető, azaz anyanyelvi olvasó csak nehezen vagy egyáltalán nem értené meg a mon-
danivalót. 

Amennyiben például a vizsgázó egy szót nem megfelelően használ, azt a hibát csak  
a Szókincs, kifejezésmód szempontnál lehet értékelni. 

E szempont értékelésénél a megszólítás és az elköszönés hibáit is figyelembe kell venni. 
 
Nyelvtan, helyesírás 
 

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

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

 
A nyelvi hibákat az egyes szempontok értékelése során csak egyszer szabad figye-

lembe venni. Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de 
a szövegben jelölni kell előfordulásukat. 

 
Javítási jelrendszer 

Tartalom 
 

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

 (bekarikázott szám) = teljesített tartalmi szempont, 
√3 (hiányjel + szám) = nem tárgyalt tartalmi szempont, 
2– (szám + mínuszjel) = nem megfelelően kifejtett vagy nyelvi okok miatt nem 

érthető, de érintett 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 levél esetében a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni  
a következő betűkkel: 

Dátum = D 
Megszólítás = M 
Köszönés = K 
Aláírás = A 
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A teljesítés minőségét mutató jelek: 

K (betű)  =  az adott formai jegy teljesítése helyes,  
√K (hiányjel + betű)  =  hiányzik vagy nem elfogadható az adott formai jegy,  
K (aláhúzott betű)  =  elfogadható, bár hibás az adott formai jegy.  

 
 

Szövegalkotás 
 

A Tartalom szempontnál használt számozás segít e szempont megítélésénél is.  
 

Szókincs, kifejezésmód 
 

A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 
L = 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  = lexikai hiba, 
                       i  (aláhúzás + i) = ismétlődő lexikai hiba. 

 
Nyelvtan, helyesírás 
 
A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 

G = nyelvtani (grammatikai) 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, 

H = helyesírási hiba. 
 

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

Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 
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Értékelési skála (2. feladat) 
Tartalom 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó öt irányító 
szempontot dolgozott ki 
megfelelően.  
 

A vizsgázó a kommuniká-
ciós célokat megfelelően 
valósította meg. 

A vizsgázó négy vagy három 
irányító szempontot dolgozott 
ki megfelelően, a többit pedig 
csak részben vagy egyáltalán 
nem.  
 

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat többnyire megfele-
lően valósította meg. 

A vizsgázó két irányító szem-
pontot dolgozott ki megfelelő-
en, a többit pedig csak részben 
vagy egyáltalán nem.  
vagy: 
A vizsgázó egy irányító szem-
pontot dolgozott ki megfele-
lően, és van még olyan irányí-
tó szempont, amelyet részben 
tárgyalt. 
vagy:  
A vizsgázó legalább négy irá-
nyító szempontot tárgyalt 
részben. 
A kommunikációs célokat 
részben valósította meg.

A vizsgázó csak egy irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően és nem tárgyalta 
a többi szempontot. 
vagy: 
A vizsgázó három vagy annál 
kevesebb irányító szempontot 
tárgyalt részben. 
 

Alapvető kommunikációs 
célját nem éri el. 
vagy: 
A vizsgázó más témáról írt. 

Formai jegyek és hangnem 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg formai jegyei tel-
jesen megfelelnek a szö-
vegfajtának, hangneme 
a közlési szándéknak 
és/vagy a címzetthez való 
viszonynak. 
Helyes a megszólítás, 
az aláírás, a dátum és 
az elköszönés. 

A szöveg formai jegyei nagy-
jából megfelelnek a szöveg-
fajtának, hangneme a közlési 
szándéknak és/vagy a cím-
zetthez való viszonynak. 
 

A szöveg formai jegyei még 
megfelelnek a szövegfajtá-
nak, hangneme a közlési 
szándéknak és/vagy a cím-
zetthez való viszonynak. 
 

A szöveg formai jegyei nem 
felelnek meg a szövegfajtá-
nak, hangneme a közlési 
szándéknak és/vagy a cím-
zetthez való viszonynak.  

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

A szöveg felépítése, az irá-
nyító szempontok elrende-
zése logikus. 
A gondolati tagolás megfele-
lő: van bevezetés, tárgyalás 
és befejezés. 
A vizsgázó megfelelő nyelvi 
eszközök használatával va-
lódi szöveget hoz létre. 
A mondatok szervesen kap-
csolódnak egymáshoz. 

A szöveg felépítése, az irá-
nyító szempontok elrendezése 
többnyire logikus. 
A vizsgázó törekszik a gondo-
lati tagolásra: van bevezetés 
vagy befejezés. 
A vizsgázó törekszik arra, 
hogy valódi szöveget hozzon 
létre. 
A mondatok többnyire szerve-
sen kapcsolódnak egymáshoz. 

A mondanivaló nem min-
denütt logikus elrendezésű. 
A vizsgázó nem törekszik 
a gondolati tagolásra: hiányzik 
a bevezetés és a befejezés. 
 
A szövegszerűség csak nyo-
mokban fedezhető fel. 
 
A mondatok több helyen nem 
kapcsolódnak egymáshoz. 

A szöveg tagolatlan és átte-
kinthetetlen. 
 
Az írásmű izolált mondatok 
halmazából áll. 
 
A levél annyira rövid, hogy 
szövegként nem értékelhető. 

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

A szöveget a témának és 
a közlési szándéknak 
megfelelő szókincs jellemzi. 
 
Néhol nem megfelelő a szó-
használat, ez azonban csak 
kis mértékben nehezíti 
a mondanivaló megértését. 
 

A szöveget nagyrészt a témá-
nak és a közlési szándéknak 
megfelelő szókincs jellemzi.  
Többször nem megfelelő a 
szóhasználat, ami néha nehe-
zíti a mondanivaló megértését.
A szókincs korlátai miatt 
többször előfordulhat szóis-
métlés. 

A szöveget egyszerű szókincs 
jellemzi.  
 
Sokszor nem megfelelő 
a szóhasználat, ami helyen-
ként jelentősen nehezíti 
és/vagy akadályozza a mon-
danivaló megértését. 
Sok a szóismétlés.

A szövegben felhasznált szó-
kincs szegényes. 
 
A nem megfelelő szóhasz-
nálat több helyen akadá-
lyozza a szöveg megértését. 

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

A vizsgázó általában helyesen 
használja az egyszerű nyelv-
tani struktúrákat. 
 
A szöveg kevés nyelvi (mon-
dattan, alaktan, helyesírás) 
hibát tartalmaz, amelyek 
azonban a szöveg megértését 
nem befolyásolják. 

A vizsgázó több hibával hasz-
nálja az egyszerű nyelvtani 
struktúrákat. 
A szöveg több nyelvi (mon-
dattan, alaktan, helyesírás) hi-
bát tartalmaz, amelyek azon-
ban a szöveg megértését nem 
befolyásolják, és/vagy kevés, 
a szöveg megértését nehezítő 
hiba jellemzi a dolgozatot. 

A vizsgázó csak a legegysze-
rűbb nyelvtani struktúrákat 
használja. 
A szöveg sok olyan nyelvi 
(mondattan, alaktan, helyes-
írás) hibát tartalmaz, amelyek a 
szöveg megértését nem befo-
lyásolják, valamint több, a szö-
veg megértését jelentősen 
nehezítő nyelvi hiba található. 

A szöveg a nyelvi (mondattan, 
alaktan, helyesírás) hibák 
miatt nem érthető. 
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