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Eszperantó nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
Általános útmutató az  

I. Olvasott szöveg értése; II. Nyelvhelyesség; III. Hallott szöveg értése 
vizsgarész-összetevőkhöz 

  
1. Jó megoldásként csak a Javítási-értékelési útmutatóban megadott megoldások fogadhatók 

el. 
 
2. Minden jó megoldás 1 pontot ér. 
 
3. Ha a vizsgázó egy kérdésre több választ ad, akkor sem adható pont, ha a jó válasz is köztük 

van. 
 
4. Fél pont és többletpont nem adható. 
 
5. A feladatok után található szürke mező szolgál a pontozásra: a helyes megoldást jelölje 

egyessel, a helytelent nullával, amennyiben nincs válasz, a négyzetet hagyja üresen; írja be 
azt is, hogy mennyi pontot ért el összesen a vizsgázó abban a feladatban! 

    Például: 
 
 
 
 
 

A példában az 1., 3. és 5. kérdésre helyes a válasz, a 2.-ra adott nem fogadható el, a 4.-re 
pedig nem válaszolt a vizsgázó; összesen 3 pontot ért el ebben a feladatban. 

 
6. Az írásbeli vizsga egyes összetevőiben elért pontszámok összesítésére használja a feladat-

lapok utolsó oldalán található táblázatot! 
 
7. Az egyes vizsgaösszetevőkben a kérdések száma nem mindig egyezik meg a vizsgapontok 

számával, ezért helyenként átszámításra van szükség. A vizsgapontok kiszámításához 
használja a Javítási-értékelési útmutató táblázatait! 

1. 2. 3. 4. 5. Max. Elért 

1 0 1  1 5 3 



 

írásbeli vizsga 1212 3 / 15 2014. május 26. 

Eszperantó nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
I. Olvasott szöveg értése 

Általános útmutató 
A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a he-
lyesírási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz megértését akadá-
lyozzák. 

       Az elérhető maximális feladatpont: 26. 
       Az elérhető maximális vizsgapont: 33. 
        
 A feladatpontok vizsgapontokká való átalakítása az alábbi táblázat szerint történik: 
 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 
26 33  13 15 
25 32  12 13 
24 30  11 12 
23 29  10 11 
22 27  9 9 
21 26  8 8 
20 24  7 7 
19 23  6 6 
18 21  5 5 
17 20  4 4 
16 19  3 3 
15 17  2 2 
14 16  1 1 
   0 0 

 
Részletes útmutató 
 
 1. feladat 

 V M 
1. Li havas entute nur 5 vestojn.  X 
2. Unu pantalonon li uzas somere, la alian vintre.  X 
3. Li kutimas lavi sin en la rivero. X  
4. Lin ne ĝenas se la homoj ridas pri li.  X 
5. Liaj vestoj estas malbonodoraj. X  
6. Li ricevis sapon donace. X  
7. Li neniam volis uzi sapon.  X 
8. Iu volis donaci al li novajn vestojn.  X 

 
 

 2. feladat 
 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 

I E K H B G A D F 
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 3. feladat 
 

18. lingvon  
19. signifas  
20. nomiĝas  
21. diri  
22. riĉa 
23. respondon  
24. piediradon  
25. scivolema  
26. renkonti 
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Eszperantó nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 

II. Nyelvhelyesség 
Általános útmutató 
        Az elérhető maximális feladatpont: 30. 
        Az elérhető maximális vizsgapont: 18. 
 
    A feladatpontok vizsgapontokká való átalakítása az alábbi táblázat szerint történik: 
 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont
30 18  20 12  10 6 
29 18  19 12  9 6 
28 17  18 11  8 5 
27 17  17 11  7 5 
26 16  16 10  6 4 
25 15  15 9  5 3 
24 15  14 9  4 3 
23 14  13 8  3 2 
22 13  12 7  2 1 
21 13  11 7  1 1 
      0 0 

 
 

Részletes útmutató 
1. feladat 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

ist re 
ind 
(ig) 

eg aĵ ig ul ek mal 

 
 
 
 

2. feladat 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

kun je por de pro ĝis 

 
3. feladat 
 

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 

B B A C D A C 

 
 

4. feladat 
 
 

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

B D C D A C C A 
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III. Hallott szöveg értése 

 
Általános útmutató 
    Helyesírási és nyelvhelyességi hibáért nem vonunk le pontot. 
        Az elérhető maximális feladatpont: 22. 
        Az elérhető maximális vizsgapont: 33. 
    A feladatpontok vizsgapontokká való átalakítása az alábbi táblázat szerint történik: 
 

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

 
 

Részletes útmutató 
 
1. feladat 

 

1. Kiam la araboj invadis Persion, la islamo ekprosperis / malaperis en Persio. 
2. La araboj malpermesis / respektis la feston laŭ la malnovaj kutimoj. 
3. Novruz estas la unua tago de printempo / januaro. 
4. Novruz daŭras 13 / 31 tagojn. 
5. La nomo de la festaj manĝaĵoj komenciĝas per litero so / ŝo. 
6. La unua novjara plado estas rizo kun viando / rizo kun legomoj. 

 

Az elhangzott szöveg: 
 
Novruz estas la plej antikva festo en Irano. Ĝi estas ligita al la persa mitologio. En la persa 
lingvo Novruz signifas „Nova tago”. Laŭ historiaj-mitologiaj rakontoj, Novruz estis la tago, en 
kiu Dio kreis homon, Novruz estis ankaŭ la tago en kiu la mitologia persa reĝo Ghamŝid 
venkis siajn malamikojn. Estis li, kiu festis Novruz unuafoje, do la tradicio fontas de li.  
Novruz estas la unua tago de la irana novjaro, kiu komenciĝas la 20an de marto. La Novruz-
festo estas tiom ligita al la vivo de irananoj, ke ĝi neniam estis forgesita dum la historio. Kiam 
la araboj invadis Persion, kaj la islamo ekprosperis, kiam dum 200 jaroj la persa lingvo 
apenaŭ estis uzata kiel oficiala lingvo, kiam pro la influo de la islamo multaj naciaj tradicioj 
estis forgesitaj, la Novruz-festo tamen ne malaperis. Eĉ la araboj respektis ĝin kaj permesis, 
ke oni festu sian novjaron laŭ la malnovaj kutimoj. Fakte Novruz estas la unua tago de 
printempo en la Norda hemisfero. La festado de Novruz komenciĝas la 20an de marto kaj ĝi 
daŭras ĝis la dua de aprilo. Tio signifas, ke la festado daŭras 13 tagojn! Eble ĝi estas la plej 
longa novjara festo en la mondo. 
Okaze de Novruz oni preparas specialan festo-tablon, kiu nomiĝas la tablo de sep so-j, ĉar oni 
metas sur ĝin sep manĝaĵojn, kies nomo komenciĝas per la litero so. La plej kutima 
festomanĝaĵo estas rizo, miksita kun legomoj kaj fiŝaĵo, kiun oni servas kiel la unua novjara 
plado.  

(Laŭ Kontakto 2004. március) 
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2. feladat 
7. vestaĵojn 
8. horojn 
9. hejmen 
10. (festo)tablo 
11. kisas 
12. (pli) junaj 
13. geamikojn 
14. konatulojn 
15. sukceson 

 
Az elhangzott szöveg: 
 
Kelkajn tagojn antaŭ la jarŝanĝo oni purigas siajn hejmojn, preparas novajn vestaĵojn kaj 
kreskigas verdaĵojn por meti sur la festo-tablon.  
Kelkajn horojn antaŭ la jarŝanĝo ĉiuj klopodas esti revenintaj en siajn proprajn hejmojn. 
Kelkajn minutojn antaŭ la proklamo de la jarŝanĝo ĉiuj familianoj eksidas ĉirkaŭ la festotablo. 
Post la proklamo – kiun faras amaskomunikiloj nuntempe – la familianoj kisas unu la alian, 
kaj la pli aĝaj donas donacojn al la pli junaj familianoj. Gefiloj kaj gefratoj iras al la hejmo de 
la gepatroj kaj gratulas okaze de la Novjaro, manĝante dolĉaĵojn kaj fruktojn. 
Dum la festaj tagoj oni iras al la hejmoj de ĉiuj familianoj, geamikoj kaj konatuloj. Oni 
esprimas siajn bondezirojn, por ke dum la nova jaro estu sano, ĝojo, kaj sukceso. 

(Laŭ Kontakto 2004. március) 
 
3. feladat 
 

 V M 
16. Li veturis al la landlima festo per aŭtobuso. X  
17. La turisma oficejo troviĝis apud la bushaltejo.  X 
18. Dum la sunleviĝo oni ludis la naciajn himnojn.  X 
19. La homoj ĝentile salutis unu la alian. X  
20. La diversnaciaj homoj kriis fivortojn unu al la alia.  X 
21. Ne estas diferenco inter la aspekto de hinduoj kaj islamanoj. X  
22. La gardistoj koleris pri la birdoj, kiuj traflugis la limon.  X 

 
Az elhangzott szöveg: 
 
La landlimo inter Pakistano kaj Barato situas tre proksime al mia loĝloko en la urbo Lahore, 
kien mi translokiĝis antaŭ kelkaj monatoj. Kvankam mi naskiĝis en ĉi tiu urbo, ĝis nun mi ne 
havis ŝancon iri al la landlimo. 
Ĉiuvespere okazas granda ceremonio de flago-malhisado en ambaŭ flankoj de la landlimo. 
Iun vesperon mi veturis al la landlimo. La buso estis plena je homoj, ĉiuj venis por partopreni 
en tiu ceremonio, eĉ el foraj partoj de la lando. 
Ĉirkaŭ la bushaltejo estis kelkaj etaj restoracioj, vendejoj kaj budoj. Tre proksime videblis 
granda pordo kaj multaj homoj eniris. Ambaŭflanke de la rekta vojo estis kampoj kaj en iu 
angulo estis oficejo, banko, turisma informcentro, kaj loĝdomoj por la landlimaj gardistoj kaj 
oficistoj. Ĉe la fino staris du pordoj, pakistana kaj barata. 
Ĉeestis centoj da homoj niaflanke kaj same aliflanke. Kiam la suno subiris oni ekludis 
militisman muzikon kaj ambaŭflanke tre zorge oni malhisis la flagojn dum la muzikistoj 
prezentis la naciajn himnojn. La gardistoj malfermis la pordojn dum tiu periodo. 
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Homoj aplaŭdis kaj esprimis sian estimon al la gardistaro. Homoj ambaŭflanke levis siajn 
manojn kaj esprimis siajn amikajn kaj sincerajn bondezirojn kaj interŝanĝis salutojn. Mi la 
unuan fojon sentis, ke simplaj homoj havas nur bonkorecon kaj fratecon inter si. Mi volis 
serĉi la linion inter la du landoj, sed nenie mi trovis ĝin. Rigardante la homojn mi ne povis 
diferencigi, kiu estas hinduo kaj kiu islamano. Mi zorge rigardis la teron ambaŭflanke: nenia 
diferenco. Mi rigardis la ĉielon kaj rimarkis, ke ankaŭ tie ne ekzistas divida linio, ĝi estis tute 
komuna kaj apartenis al la tuta homaro. Intertempe aro da paseroj transflugis la landlimon, 
neniu ĝenis ilin, eĉ ne pripensis ĉu ili estas pakistanaj aŭ barataj. 
Mi ŝokiĝis. Ĉu la baroj kaj malpermesoj estas nur por la kompatindaj homoj? Eĉ homoj 
ambaŭflanke malpacience kaj kun amplenaj okuloj ĵetadis rigardon unu al la alia.Oni fermis la 
pordojn. La ceremonio jam finiĝis. Ĉiuj komencis reiradi al siaj veturiloj. 

(Laŭ Kontakto 2001/5) 



 

írásbeli vizsga 1212 9 / 15 2014. május 26. 

Eszperantó nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
IV. Íráskészség 

Általános útmutató 
Az írásfeladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák alapján történik. Ez  
az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontok-
hoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden írásbeli munkát e szempontok segítségével kell ér-
tékelni 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 osztá-
lyozzák 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 szöveg-
környezet figyelembevételével lehet megállapítani. 
A javítás alapelvei 

1. Az adott szinten bizonyos lexikai egységek és nyelvtani struktúrák produktív 
használata nem várható el a vizsgázótól. Az ilyen típusú hibákat az értékelésnél nem 
kell figyelembe venni. 

2. Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni. 
3. A dolgozatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó kevesebbet vagy többet írt a meg-

adott szöveghossznál. 
4. Fél pontok és jutalompontok nem adhatók. 
5. Az értékelési szempontok és értékelési skálák szerint megítélt pontszámot a válasz-

lapok után található táblázatba kell beírni, valamint azt is, hogy az adott feladatban 
mennyi pontot ért el a vizsgázó. 

6. A javító tanár szöveges értékeléssel is kiegészítheti a pontozásos értékelést. 
7. A vizsgaösszetevőben elért pontszámok összesítésére használja a feladatlap utolsó 

oldalán található táblázatot! 
 
1. feladat 
 

Értékelési szempontok Maximális pontszám
Tartalom és szöveghossz 5  
Nyelvhelyesség és íráskép 5  
Összesen 10 

 
Amennyiben a dolgozat a Tartalom és szöveghossz szempont alapján 0 pontos, akkor az össz-
pontszám is 0 pont. 
 
Az értékelési szempontok részletes kifejtése 
 
Tartalom és szöveghossz 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó: 

•  megfelelően dolgozta-e ki a témát; valamennyi irányító szempontra kitért-e, 
• hogyan valósította meg a kommunikációs célokat, 
• megfelelő hosszúságú szöveget hozott-e létre. 

A tartalmi teljesség megítélésénél az a döntő, hogy a vizsgázó közli-e az adott szituációban 
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. 
Amennyiben azonban a feladat nem tartalmaz erre vonatkozó utasítást, akkor nem kérhető 
számon a vizsgázón a segédanyagban megjelenő összes információ.  
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A nyelvi okokból érthetetlen szövegrészeket ennél a szempontnál sem lehet értékelni. Ez vo-
natkozik a megadott szövegből értelem nélkül lemásolt és rossz nyelvi környezetben használt 
szövegrészekre is. Az ilyen típusú hibákat figyelembe kell venni a nyelvi teljesítmény értéke-
lésekor is. El kell fogadni azonban az olyan szövegrészeket, amelyeket a vizsgázó a segéd-
anyagból vett át, és jó nyelvi környezetben használ. 
Amennyiben a vizsgázó olyan információt közöl, amely nem magyar anyanyelvű olvasó szá-
mára nem értelmezhető, a tartalom kidolgozása nem tekinthető teljesen megfelelőnek. 
 
Nyelvhelyesség (szókincs, mondattan, alaktan, helyesírás) és íráskép 
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  

normáinak, 
• írásképe áttekinthető-e, olvasható-e a szöveg. 

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. 
 
Javítási jelrendszer 
A hibákat a lap jobb oldalán található sávokban kell jelölni a következők szerint: 
 
1. oszlop:  
Tartalom és szöveghossz 
Bekarikázott számokkal jelöljük a teljesen kifejtett irányítási szempontokat. Mínuszjel követi 
a csak részben kifejtett szempontot. A szavak számát írjuk az 1. oszlop fölé! 
 
2. oszlop:  
Nyelvhelyesség (szókincs, mondattan, alaktan, helyesírás) és íráskép 
L = lexikai hiba 
LÉ = értelemzavaró lexikai hiba 
Kif = kifejezésmódbeli hiba 
Ny  = nyelvtani hiba 
NyÉ  = értelemzavaró nyelvtani hiba 
H  = helyesírási hiba 
O  = olvashatatlan szövegrész 
 
A szövegben használt jelek: 
aláhúzás   = nyelvtani vagy helyesírási hiba 
hullámos vonal  = lexikai, kifejezésmódbeli hiba 
hiányjel   = hiányzik egy szó 
nyíl    = szórendi hiba 
aláhúzási   = ismétlődő hiba 
 
Az ismétlődő hibákat, valamint az olyan hibákat, amelyeknél az adott nyelvtani struktúra is-
merete nem várható el a vizsgázótól, csak a szövegben kell jelölni, a javítósávban nem. 
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Értékelési skála (1. feladat) 
 
Tartalom és szöveghossz 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A vizsgázó megvaló-
sította a kommuniká-
ciós célt; 
megfelelően dol-
gozta ki a feladat 
minden részletét; 
elérte és nem is 
haladta meg jelen-
tősen a megadott 
szövegmennyiséget. 

A vizsgázó nagyrészt 
megvalósította a kom-
munikációs célt, 
általában megfelelően 
dolgozta ki a felada-
tot, és legalább 40 szó 
hosszúságú szöveget 
hozott létre. 

A vizsgázó részben 
valósította meg  
a kommunikációs 
célt; félreértette, 
illetve nem megfe-
lelően dolgozta ki  
a feladat bizonyos 
részeit, és/vagy  
a létrehozott szöveg  
40 szónál rövidebb. 

A vizsgázó nem való-
sította meg a kommu-
nikációs célt; félre-
értette, illetve nem 
megfelelően dolgozta 
ki a feladatot, és/vagy 
a létrehozott szöveg 
20 szónál rövidebb. 
vagy:  
A vizsgázó más 
témáról írt. 

Nyelvhelyesség (szókincs, mondattan, alaktan, helyesírás) és íráskép 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A szöveg hibátlan 
vagy csak kevés,  
a megértést nem 
zavaró nyelvi hibát 
tartalmaz. 

A szövegben több 
nyelvi hiba fordul elő, 
de ezek a hibák alig 
nehezítik a megértést.

A szöveg a nyelvi 
hibák következtében 
nehezen érthető és 
követhető, illetve 
félreérthető. 

A szöveg a nyelvi 
hibák miatt nem 
érthető. vagy:  
A szöveg jelentős ré-
sze nehezen 
olvasható, illetve 
olvashatatlan. 

 

2. feladat 
 

Értékelési szempontok Maximális pontszám 
Tartalom és szöveghossz 5  
Szövegalkotás 5  
Formai jegyek és hangnem 3  
Szókincs, kifejezésmód 5  
Nyelvhelyesség és íráskép 5  
Összesen 23 

 

Amennyiben a dolgozat a Tartalom és szöveghossz szempont alapján 0 pontos, akkor az össz-
pontszám is 0 pont. 
 

Az értékelési szempontok részletes kifejtése 
 

Tartalom és szöveghossz 
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, 
• megfelelő hosszúságú szöveget hozott-e létre. 

 

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 
mondatai nem tartalmaznak minden lényeges információt, illetve nem kérdeznek rá minden 
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lényeges információra, az adott irányító szempont tárgyalása csak részben megfelelő. Az adott 
irányító szempont tárgyalása abban az esetben is csak részben megfelelő, ha a vizsgázó más 
anyanyelvű olvasó számára értelmezhetetlen információt ad meg (pl. az életkor helyett a vizs-
gázó azt adja meg, hogy tizenkettedikes). 
Érdeklődő típusú levél esetén előfordul, hogy a vizsgázónak bizonyos információkra kell rá-
kérdeznie. Ebben az esetben a megfelelő kérdés feltevése azt jelenti, hogy a vizsgázó megfe-
lelően fejtette ki az adott szempontot. 
Ha egy irányító szempont tárgyalása nyelvi okokból nem érthető, azt úgy kell értékelni, 
mintha a vizsgázó nem tért volna ki rá, azaz az adott irányító szempont kifejtése nem megfe-
lelő. Ezt a hibát figyelembe kell venni a nyelvi teljesítmény értékelésekor is, azaz a hiba jelle-
gétől függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvhelyesség szempontoknál.  
A segédanyagból átvett szövegrészek esetében úgy kell eljárni, mint az első feladatnál. 
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 szemé-
lyes vonatkozásban, hanem általánosan, de a kommunikációs cél(ok)nak megfelelően ír, vagy 
önmagáról ír, amikor általánosan kellene fogalmaznia. 
 
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. egy-

szerű kötőszók, névmások). 
A Szövegalkotás szempontnál a Tartalom és szöveghossz szemponttól függetlenül kell eljárni 
és csak a tárgyalt szempontok alapján lehet megítélni a dolgozat felépítését és gondolat-
menetét. 
A szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit akkor használja helyesen a vizsgázó, ha törek-
szik arra, hogy egyszerű kötőszók, névmások, határozószók stb. segítségével valódi szöveget 
hozzon létre. Amennyiben a vizsgázó minden mondatát azonos módon (pl. a „mi“ személyes 
névmással) kezdi, nem mondható el az általa létrehozott szövegről, hogy abban a mondatok 
szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Amennyiben a vizsgázó csak azonos szerkezetű egy-
szerű mondatokat ír, nem kaphatja meg a maximális pontszámot. 
 
Formai jegyek és hangnem 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg: 

• megfelel-e a szövegfajtával szemben támasztott formai követelményeknek (pl. levél 
esetén helyesen tartalmazza-e a dátumot, a megszólítást, az elköszönést és aláírást), 

• hangneme és stílusa megfelel-e a közlési szándéknak és/vagy a címzetthez való 
viszonynak. 

 
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. 
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.  
A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni, azaz a hiba jellegé-
től függően vagy a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvhelyesség szempontnál. 
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Amennyiben például a vizsgázó helytelen elöljárót használ, ezt a hibát csak a Szókincs, kifeje-
zésmód szempontnál lehet értékelni. Ha azonban egyáltalán nem használ vonzatot, ezt a hibát 
csak a Nyelvhelyesség 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. 
E szempont értékelésénél a megszólítás és az elköszönés hibáit is figyelembe kell venni. 
 

Nyelvhelyesség és íráskép 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a mon-
dattan, alaktan és helyesírás normáinak, illetve írásképe áttekinthető-e, jól olvasható-e.  
Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a megér-
tést. 
 

Javítási jelrendszer 
A hibákat a lap jobb oldalán található sávokban kell jelölni a következők szerint: 
 

1. oszlop:  
Tartalom és szöveghossz 
Bekarikázott számokkal jelöljük a teljesen kifejtett irányítási szempontokat. Mínuszjel követi 
a csak részben kifejtett szempontot. A szavak számát írjuk az 1. oszlop fölé! 
Szövegalkotás 
T  = helytelen tagolás 
K  = kohéziós hiba 
Formai jegyek és hangnem 
F  = hiányzó formai jegy  
bekarikázott F = meglévő formai jegy 
Hn  = nem megfelelő hangnem 
 

2. oszlop:  
Szókincs, kifejezésmód 
L  = lexikai hiba 
LÉ  = értelemzavaró lexikai hiba 
Kif  = kifejezésmódbeli hiba 
 

3. oszlop 
Nyelvhelyesség (mondattan, alaktan, helyesírás) és íráskép 
Ny  = nyelvtani hiba 
NyÉ  = értelemzavaró nyelvtani hiba 
H  = helyesírási hiba 
O  = olvashatatlan szövegrész 
 

A szövegben használt jelek: 
aláhúzás   = nyelvtani vagy helyesírási hiba 
hullámos vonal  = lexikai, kifejezésmódbeli hiba 
hiányjel   = hiányzik egy szó 
nyíl    = szórendi hiba 
aláhúzási   = ismétlődő 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 javítósávban nem.
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Értékelési skála (2. feladat) 
Tartalom és szöveghossz 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A vizsgázó öt irá-
nyító szempontot 
dolgozott ki 
megfelelően. 
A vizsgázó a kom-
munikációs célokat 
megfelelően 
valósította meg. 
A megadott szöveg-
hosszúság keretei 
között maradt. 

A vizsgázó négy vagy 
három irányító szem-
pontot dolgozott ki 
megfelelően, a többit 
pedig csak részben 
vagy egyáltalán nem. 
A vizsgázó a kommu-
nikációs célokat 
többnyire megfelelően 
valósította meg. 
Legalább 50–80 szó 
hosszúságú szöveget 
hozott létre. 

A vizsgázó két irá-
nyító szempontot 
dolgozott ki megfe-
lelően, a többit pedig 
csak részben vagy 
egyáltalán nem. vagy: 
A vizsgázó egy irá-
nyító szempontot 
dolgozott ki megfe-
lelően, és van még 
olyan irányító 
szempont, amelyet 
részben tárgyalt. vagy: 
A vizsgázó legalább 
három irányító szem-
pontot tárgyalt rész-
ben.  
A kommunikációs 
célokat részben 
valósította meg. 
30–50 szó hosszúságú 
szöveget hozott létre. 

A vizsgázó egy 
irányító szempontot 
sem dolgozott ki 
megfelelően.  
vagy: A vizsgázó 
háromnál kevesebb 
irányító szempontot 
tárgyalt részben.  
Alapvető kommuni-
kációs célját nem éri 
el. 
vagy: A vizsgázó 
más témáról írt. 
vagy: A dolgozat 
terjedelme 30 szónál 
rövidebb. 

Szövegalkotás 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A szöveg felépítése, 
az irányító szempon-
tok elrendezése logi-
kus.  
A gondolati tagolás 
megfelelő. 
A vizsgázó megfe-
lelő nyelvi eszközök 
használatával valódi 
szöveget hoz létre.  

A szöveg felépítése 
többnyire logikus.  
A vizsgázó törekszik 
a gondolati tagolásra. 
A mondatok többnyire 
szervesen kapcsolód-
nak egymáshoz.  

A mondanivaló nem 
mindenütt logikus 
elrendezésű.  
A vizsgázó nem 
törekszik a gondolati 
tagolásra: hiányzik  
a bevezetés és 
befejezés. 
A szövegszerűség 
csak nyomokban 
fedezhető fel.  
A mondatok több 
helyen nem kapcso-
lódnak egymáshoz.  

Az írásmű tagolatlan 
és áttekinthetetlen, 
izolált mondatok 
halmazából áll, 
szövegként nem 
értékelhető. 
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Formai jegyek és hangnem 

3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg formai 
jegyei teljesen meg-
felelnek a szöveg-
fajtának, hangneme  
a közlési szándéknak 
és/vagy a címzetthez 
való viszonynak. 

A szöveg formai 
jegyei nagyjából 
megfelelnek  
a szövegfajtának, 
hangneme a közlési 
szándéknak és/vagy  
a címzetthez való 
viszonynak. 

A szöveg formai 
jegyei még 
megfelelnek a szö-
vegfajtának, 
hangneme  
a közlési szándéknak 
és/vagy a címzetthez 
való viszonynak. 

A szöveg formai 
jegyei nem felelnek 
meg  
a szövegfajtának, 
hangneme a közlési 
szándéknak és/vagy  
a címzetthez való 
viszonynak. 

 
Szókincs, kifejezésmód 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A szöveget a témá-
nak és a közlési 
szándéknak megfe-
lelő, változatos 
szókincs jellemzi. 
Az előforduló kisebb 
lexikai pontatlansá-
gok nem nehezítik  
a megértést. 

A szöveget nagyrészt 
a témának és a közlési 
szándéknak megfelelő 
szókincs jellemzi. 
Többször nem meg-
felelő a kifejezésmód, 
ami néha nehezíti  
a mondanivaló 
megértését.  
A szókincs korlátai 
miatt többször lehet 
szóismétlés. 

A szöveget egyszerű 
szókincs jellemzi. 
Sokszor nem megfe-
lelő a kifejezésmód, 
ami helyenként 
jelentősen nehezíti 
és/vagy akadályozza 
a mondanivaló 
megértését. 
Sok a szóismétlés. 
 

A szövegben felhasz-
nált szókincs nagyon 
szegényes. 
A nem megfelelő 
kifejezésmód több 
helyen akadályozza  
a szöveg megértését. 
 

Nyelvhelyesség és íráskép 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A vizsgázó általában 
helyesen használja  
az egyszerűbb nyelv-
tani struktúrákat. 
A szöveg kevés 
nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) 
hibát tartalmaz, 
amelyek azonban  
a megértést nem 
befolyásolják.  

A vizsgázó több 
hibával használja az 
egyszerű nyelvtani 
struktúrákat. 
A szöveg több nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát 
tartalmaz, amelyek 
azonban a megértést 
nem befolyásolják, 
és/vagy kevés a meg-
értést nehezítő hiba. 

A vizsgázó csak a leg-
egyszerűbb nyelvtani 
struktúrákat használja. 
A szöveg sok olyan 
nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) 
hibát tartalmaz, 
amelyek a megértést 
nem befolyásolják, 
valamint több,  
a megértést jelentősen 
nehezítő nyelvi hiba 
fordul elő benne.  

A szöveg a nyelvi 
(mondattan, alaktan, 
helyesírás) hibák 
miatt nem érthető.  
vagy: A szöveg 
jelentős része 
nehezen olvasható, 
illetve olvashatatlan. 
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