
Magyar mint idegen nyelv  középszint 
  Javítási-értékelési útmutató 1411 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAGYAR 
MINT IDEGEN NYELV 

 
 
 
 

 
KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI 

ÉRETTSÉGI VIZSGA 
 

 

 
 
 

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI  
ÚTMUTATÓ 

 
 
 

EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA 

 

É
R

E
T

T
S

É
G

I
 V

I
Z

S
G

A
 ●

 2
0

1
4

. 
m

á
ju

s
 5

. 



 

írásbeli vizsga 1411 2 / 14 2014. május 5. 

Magyar mint idegen nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 

 

1. Jó megoldásként csak a javítási és 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 feladatpontokat az adott feladatsorhoz (vizsgarész-összetevőhöz) megadott 

átváltási táblázat alapján kell vizsgapontokra átszámítani. 

 

I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

1. A feladatokat tartalmi szempontok alapján kell értékelni, azaz a nyelvtani és  

a helyesírási hibákat csak akkor kell figyelembe venni, ha azok a válasz megérté-

sét akadályozzák. 
 

2. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Több beírt megoldás esetén a vá-

lasz akkor sem fogadható el, ha közöttük van a jó megoldás is. (Amennyiben a fe-

leletválasztós tesztben a vizsgázó egynél több megoldást karikázott be, megoldása 

értékelhetetlen.) 

 

Átszámítási táblázat 

 
Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 

25 33  12 16 
24 32  11 15 
23 31  10 14 
22 30  9 13 
21 29  8 11 
20 27  7 10 
19 26  6 8 
18 24  5 7 
17 23  4 5 
16 21  3 4 
15 20  2 2 
14 19  1 1 
13 18  0 0 
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1. feladat (13 pont) 

Itemek Állítások Betűjel 
(0) A szecessziós épület a 20. század 20-

as éveiben készült el 
D 

1. A török idők előtt lovagok építették. B 
2. A törökök építették. E 
3. Meleg vizes iszapfürdőjét is 

élvezhetjük. 
B 

4. 20. századi, sátortetős az uszodája. A 
5. Szecessziós a berendezése. D 
6. Artézi fürdő állt a helyén. C 
7. A zöld oszlopairól kapta eredeti 

nevét. 
E 

8 A tengerpart zúgását is hallhatjuk itt. A 
9. Pesten, a Városligetnél található. C 
10. Nyolcszögletű medencéje van. E 
11. Pezsgőfürdőjét hírességek is 

látogatták a 30-as években. 
D 

12. A művészek találkozóhelye ma is. B 
13. Hőforrása a legmelegebb. C 

 
2. feladat (7 pont)  

 

14. Latin negyedben / Quartier Latinben  
15. perzsa  
16. személygépkocsik  
17. sétálóutca  
18.15  
19. csendes /nyugodt 
20. fiatalok/turisták 

 

3. feladat (5 pont) 
 

Itemek Állítások igaz hamis 
(0) Hercules akkora, mint az anyja.  X 
21. Szabadon él Kaliforniában.  X 
22. A világ legnagyobb élő 

nagymacskája. 
X  

23. Tigris és oroszlán szülőpár kölyke. X  
24. Ázsiában született.  X 
25. Ritka állat. X  
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II. NYELVHELYESSÉG 

 

1. A nyelvhelyességi vagy helyesírási hibával leírt megoldás nem fogadható el! 

2. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Több beírt megoldás esetén a vá-

lasz akkor sem fogadható el, ha közöttük van a jó megoldás is. (Amennyiben a fe-

leletválasztós tesztben a vizsgázó egynél több megoldást jelölt be, megoldása 

értékelhetetlen.) 

Átszámítási táblázat 

 
 

 

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

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1. feladat (7 pont) 

 

1.         meg 

2. el  

3. el  

4. meg vagy ki  

5. be 

6. meg 

7. fel/rá 
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2. feladat (8 pont) 

8.  szerezhetünk – okozhatunk 

9.  tudták – ismerték 

10.  használták – tették 

11.  fedezte fel – találta fel 

12.  tisztogatásra – tisztálkodásra 

13.  lepi be – védi 

14.  szolgáltatva – állítva 

15.  lesz – telik 

 

3. feladat (10 pont) 

  
(0) 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 

C A C D A C B B A C D 
 
 
 

III. HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 

1. A feladatokat tartalmi szempontok alapján kell értékelni, azaz a nyelvtani és  

a helyesírási hibákat csak akkor kell figyelembe venni, ha azok a válasz megérté-

sét akadályozzák. 
 

2. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Több beírt megoldás esetén a vá-

lasz akkor sem fogadható el, ha közöttük van a jó megoldás is.  

Átszámítási táblázat 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 
25 33  12 16 
24 32  11 15 
23 31  10 14 
22 30  9 13 
21 29  8 11 
20 27  7 10 
19 26  6 8 
18 24  5 7 
17 23  4 5 
16 21  3 4 
15 20  2 2 
14 19  1 1 
13 18  0 0 
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1. feladat (6 pont) 

1. csendre  

2. elkalandozzanak/elterelődjenek 

3. íróasztalhoz/íróasztalodhoz  

4. gondolataidat  

5. rendet  

6. miért 

 

2. feladat (11 pont) 

 

 Állítások Igaz Hamis 

(0) Anna a riporter.  X 

7. A legtöbb embernek kevés az ideje. X  

8.  A karika a harmadik tipp az edzésre.  X 

9. Az első tipp a lépcsőzés.  X 

10. Ha a mosógépet betápláltuk, utána ráérünk edzeni. X  

11. Olvasás közben is végezhetünk gyakorlatokat. X  

12. A lépcsőzés megterhelő, tehát csomaggal inkább liftezzünk.  X 

13. A súlyzózás Anna harmadik ötlete. X  

14. Annának 4 tippje van az otthoni edzésre. X  

15. A karika jól megmozgatja az izmainkat. X  

16. A jobb karunk izmait jobban kell fejleszteni.  X 

17. Mozgásra feltétlenül szükségünk van. X  

 

3. feladat (8 pont) 

18.  a) A bobtail angol kutyafajta. 
 

19.  c) Magyarországon készítették fel Jimmyt a versenyre.  
 

20. a) A pásztorkutyák között az idén Jimmy kapta a Legjobb fajta címet.  
 

21.  c) Angliában rendezik meg évente a kiállítást. 

22.  b) Magyar tenyésztésű bobtail nyert az idén. 

23.  a) Német juhászkutya volt tavaly a győztes. 

24.  b) A kiállításon több versenyt tartanak. 

25.  c) Ez a világ legnagyobb kutyakiállítása.  
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A hanghordozón elhangzó szövegek: 
1. 
Szakember: A tanulásról beszélgetek egy középiskolás diákkal, Botonddal. Tanácsaim a 

sikeres tanulás első feltételéről, a körülményekről szólnak.  

Botond, te is állítod, hogy tudsz zenehallgatás vagy tévénézés közben tanulni?  

Botond: Igen, általában zene mellett tanulok. 

Sz. Biztosan így van, de érdemes lenne kipróbálni azt is, hogy csend van körülötted tanulás 

közben, és csak a tananyagra figyelsz! Minél kevesebb a zavaró tényező, annál könnyebb a 

figyelmedet a tananyagra összpontosítani. A csend és a koncentráció összefüggnek. Elégedett 

vagy az eredményeiddel? 

B. Nem vagyok elégedett, szeretnék jobban teljesíteni. 

Sz. Akkor valószínűleg változtatnod kell egy-két dolgot a tanulással kapcsolatban. Fontos, 

hogy olyan szokásaid legyenek, amelyek segítségedre vannak a tanulásban. Amelyek 

hátráltatnak, azoktól meg kell szabadulnod. Te például jelenleg hogyan éred el, hogy le tudd 

beszélni magad a tanulásról?  

B. Elterelő hadműveletekre gondol? Mindig találok magamnak valamilyen halaszthatatlan 

feladatot. Csak ezt az egy filmet nézem meg, …. csak ezt hallgatom meg, … és utána 

nekiállok tanulni. Eszembe jut, hogy valaki megkért, hogy vásároljak be, segítsek neki, 

hívjam fel... Ide tartozik a kutya is, akit el kell vinnem sétálni. Kinyitom a könyvem, 

megpróbálok tanulni, de mindig más jut az eszembe; gondolataim elkalandoznak, és ennek 

nem tudok gátat szabni. Ahányszor leülök tanulni, mindig rájövök, hogy éhes vagyok, 

szomjas vagyok.  

Sz. Ezekről az elterelésekről bizony le kell szoknod. Az is fontos, hogy milyen testhelyzetben 

tanulsz. Te hogyan tanulsz? Fotelban elterülve, fekve vagy sétálva? Gondolataid egy idő után 

igazodnak a testhelyzetedhez. Tehát, ha fekszel vagy kényelmesen elterülsz egy fotelban, 

akkor hamarosan elálmosodsz, vagy valami kellemes élmény jut az eszedbe, ami nehezíti a  

tanulásra való koncentrálást! Az íróasztalnál ülve kevesebb energiát kell arra fordítanod, hogy 

megfegyelmezd a gondolataidat. Ez lehet a második lépés a hatékony tanulás felé vezető úton. 

B: Ezt kipróbálom! 

Sz. Még egy jó tanács! Amikor tanulni indulsz, ajánlatos rendet tenni magad körül, mert a 

rendetlenség elégedetlenséget, nyugtalanságot, nyomasztó érzést, feszültséget gerjeszt, és 

állandóan figyelmeztet ezernyi más dologra, teendőre. Ha még csábító szórakozásokra is 

emlékeztet, végképp elvonja figyelmedet a tanulástól. 

Végül a legfontosabb! Tudnod kell, hogy miért tanulsz.  

(Hom Andrea cikke nyomán: www.metropol.hu 2013.09.19.) 
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2. 

Riporter: Annával, a sikeres sportolóval beszélgetünk arról, hogy mit tehetünk az 

egészségünkért. 

„Ma nagyon hosszú napom volt, de esküszöm, hogy holnaptól elkezdek edzeni” – ismerős? 

Ezt a gondolatot általában nem követik tettek – és nem azért, mert lusták vagyunk, hanem 

mert egyszerűen a rengeteg munka miatt krónikus időhiányban szenvedünk.  

Anna: De mozgás mindenkinek kell! Éppen ezért – bármennyire is nehéz – intsünk búcsút a 

fáradtságnak, és naponta 10-15 perc erejéig szedjük össze az összes létező maradék 

energiánkat.  

Riporter: Mit tegyünk? 

Anna: Négy tippem van az otthoni munka mellett is elvégezhető gyakorlatokra. 

Az elsőhöz irány a pince vagy éppen a fészer, és túrjuk elő a kissé elfeledett játékot, a karikát!  

Bár sokan vitatják, hogy a karika karcsúvá teszi a derekat, az biztos, hogy mind a törzs izmait, 

mind a stabilitást fejleszti, és az agyi tevékenységet is serkenti. Filmnézés, zenehallgatás 

közben karikázzunk mindennap legalább tizenöt percet! Lehetőleg úgy, hogy közben senkit 

nem ütünk le a szobában. 

Lépcsőzés liftezés helyett, ez a második tippem. 

Riporter: Az emberek többsége valószínűleg áldja azt a percet és embert, aki feltalálta a 

felvonót. 

Anna: Annyira keveset mozgunk manapság, használjuk ki ezt a lehetőséget!  Akár a 

másodikon, akár az ötödiken lakunk, a séta felfelé a lépcsőn alapvetően jó hatással van az 

izomzatunkra. Ha sok csomagunk van, akkor se a felvonót hívjuk segítségül!  

Riporter: Súlyzózás olvasás közben? Ez a harmadik tanácsod?  Ez bizony nem más, mint a 

kellemest a hasznossal tipikus esete.  

Anna: Ennél a váll- és karizomfejlesztő gyakorlatnál az a trükk, hogy először be kell 

gyakorolnunk magát a mozdulatot, és csak utána szabad elkezdenünk olvasni. Ne feledjük el, 

hogy mindkét karral ugyanannyit kell végezni. Feltéve, ha nem szeretnénk, hogy néhány 

hónap múlva az egyik karunk jobban fejlődjön.  

Végül, vannak ötleteim arra, hogy hogyan hasznosítsuk az időt, amikor a mosási 

programunkra várunk. Miután gondosan szétválogattuk a színes és a fekete-fehér ruhákat, 

valamint beindítottuk a gépet, ne dőljünk hátra: épp ellenkezőleg, vegyük elő a fiókból a 

széles gumiszalagot! Gyakorlatok gumiszalaggal – ez a negyedik tippem. 
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Ahhoz, hogy formásak legyünk, szükség van a lábizomzat és a farizomzat formálására. Ebből 

a gyakorlatból legalább 4x15-öt végezzünk el mindkét lábbal.   

Riporter: Kedves Anna, köszönjük a tanácsaidat. 

(www.nlcafe.hu/szabadido/20131001 cikk nyomán) 

 

3. 

A világ legrangosabb kutyakiállításán a magyar bobtail kapta a Legjobb fajta címet a 

pásztorkutyák között! 

Ilyen magas elismerést magyar tenyésztésű kutya még nem ért el, bár két éve örülhettünk egy 

magyar vizsla sikerének. Most azonban egy angol fajtájú, ám magyar tenyésztésű eb miatt 

figyelnek a kutyások Magyarországra. A Jimmy névre hallgató bobtail szombaton nyerte el a 

Legjobb fajta címet az Angliában évente megrendezett versenyen. Jimmy győzelme azért is 

különleges, mert a magyar tenyésztőtől származó kutya abban az országban tudott nyerni, 

ahonnan a fajtája származik. Tavaly egy német juhászkutya nyerte el ezt a díjat, őt győzte le 

most Jimmy! Ezen a kiállításon magyar tenyésztésű kutyának még nem sikerült hasonló 

elismerést kapnia! Ez a világ legnagyobb kutyakiállítása az angliai Birminghamben. A 

kiállításon ugyanabban az időben több versenyt is tartanak, amelyek közül a fő versenyen a 

világ legszebb kutyája díjat nyerheti el a győztes. A Guinness világrekordok között is  

nyilvántartják a Crufts-ot. Sírtunk örömünkben, és mindenki nagyon boldog volt, persze a 

kutya is – mondta a győztes gazdája. Jimmy, te vagy a legjobb! 

(http://www.eukanuba.hu/hirek/akikre-buszkek-vagyunk/magyar-bobtail-a-vilag-legszebb-pasztorkutyaja.html cikk nyomán) 

 

IV. ÍRÁSKÉSZSÉG 
ELSŐ FELADAT 

A javítás alapelvei 

1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

Értékelési szempont 
Maximális 
pontszám 

Tartalom és szöveghossz 6  
Nyelvhelyesség 5  
Összesen 11  

 
2. Amennyiben a feladat megoldására valamelyik szempont alapján 0 pontot kapott, akkor  

a teljes feladatra 0 pontot kell adni. 

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

Amennyiben a vizsgázó olyan információt közöl, amelyben a szöveg egésze nem értel-
mezhető, az adott rész kifejtése nem tekinthető teljesen megfelelőnek. 

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. Szövegértést zavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak 
nehezen vagy egyáltalán nem érthető.  

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

Az adott szinten bizonyos nyelvtani struktúrák produktív használata nem várható el  
a vizsgázótól. Az ilyen típusú hibákat a szövegben jelölni kell, de az értékelésnél nem kell 
figyelembe venni. 
 

 

Értékelési skála (1. feladat) 
Tartalom és szöveghossz 
 

6-5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A vizsgázó megfelelően dol-
gozta ki a témát, és elérte 
a megadott szövegmennyi-
séget (50–80 szó). 

A vizsgázó általában megfe-
lelően tárgyalta a témát, és 
legalább 40–50 szó hosszú-
ságú szöveget hozott létre. 

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

A vizsgázó nem megfelelően 
tárgyalta a témát, valamint 
a létrehozott szöveg 30 szó-
nál 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 megértést nem zava-
ró hibát tartalmaz. 

A szövegben több hiba fordul 
elő, a hibák néhány ponton 
nehezítik a szöveg megérté-
sét. 

A szövegben sok hiba fordul 
elő, a hibák több ponton 
nehezítik a mondanivaló 
megértését. 

A szöveg a nyelvi hibák miatt 
nem érthető. 
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MÁSODIK FELADAT 

A javítás alapelvei 

1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

Értékelési szempont 
Maximális 
pontszám 

Tartalom  5  
Formai jegyek és hangnem  2  
Szövegalkotás 3  
Szókincs, kifejezésmód 6  
Nyelvtan, helyesírás 6  
Összesen 22  

 
2. Amennyiben a feladat a Tartalom szempont alapján 0 pontos, akkor nem értékelhető  

a többi szempont alapján, azaz a feladatra 0 pontot kell adni. 

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

Az értékelési szempontok részletes kifejtése 

Tartalom 

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

 Egy adott irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető a szintnek megfelelőnek, ha  
a vizsgázó kitér a megadott szempontokra, mondatai minden lényeges információt tartalmaz-
nak, ill. 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, ill. nem kérdeznek rá minden lé-
nyeges információra, az adott irányító szempont tárgyalása csak részben megfelelő. Az adott 
irányító szempont tárgyalása abban az esetben is csak részben megfelelő, ha a vizsgázó értel-
mezhetetlen információt ad meg (pl. az életkor helyett a vizsgázó azt adja meg, hogy negyedi-
kes). 

 
 Ha egy irányító szempont tárgyalása nyelvi okokból nem érthető, azt a Tartalom 
szempontnál úgy kell értékelni, mintha a vizsgázó nem tért volna ki rá, azaz az adott 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 szempontoknál. 
 
 Amennyiben a vizsgázó szó szerint lemásol egy irányító szempontot, de teljesen rossz 
nyelvi környezetben használja azt, az adott irányító szempont kifejtése nem fogadható el. A jó 
nyelvi környezetben használt, szó szerint lemásolt irányító szempontot teljesítettnek kell 
tekinteni. 

 Új, azaz nem megadott szempontok értékelésére nincs lehetőség. A feladatot 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.  
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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 

(vagy elfogadhatóan) tartalmazza-e a dátumot, a megszólítást, az elköszönést és aláírást, 
illetve a jellemző formai jegyeket, 

• hangnemileg a címzetthez való viszonynak és a közlési szándéknak.  

Amennyiben a vizsgázó törekedett a megfelelő forma betartására, azaz kísérletet tett  
a formai jegyek minimális megtartására (pl. van elfogadható megszólítás és aláírás), a szöveg-
alkotás nem értékelhető 0 ponttal. Csak 0 pont jár, ha hiányzik vagy nem elfogadható a meg-
szólítás és/vagy az aláírás, ill. ha a vizsgázó nem levelet írt. Elfogadhatónak tekinthető 
minden olyan megszólítás és elköszönés, ami „emlékeztet” a helyes formákra.  

 
A csak nyelvtani vagy helyesírási hibát tartalmazó variációk e szempont értékelésénél 

helyesnek számítanak. Amennyiben a megszólítás és az elköszönés külön-külön helyes 
ugyan, de nem illenek egymáshoz, akkor mindkettő csak elfogadhatónak tekinthető. 

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, 
• a vizsgázó hogyan használja 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 (pl. az én 
személyes névmással) kezdi, nem mondható el az általa létrehozott levélről, hogy abban  
a mondatok szervesen kapcsolódnak egymáshoz. 
 

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,  
• a szóhasználat a középszintű élő idegen nyelv érettségi vizsga követelményeinek. 

Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik  
a megértést. Szövegértést zavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak 
nehezen vagy egyáltalán nem érthető. 

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 „nézni“ ige helyett  
a „látni“ 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.  
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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 lexikai 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. 

 
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 helytelen vonzatot használ (pl. rendelkezik valamihez), 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. 
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Értékelési skála (2. feladat) 
Tartalom 

5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A megadott irányító szem-
pontok megfelelően vannak 
kidolgozva.  
 

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat megfelelően valósí-
totta meg. 

A megadott irányító szem-
pontok egy kivételével megfe-
lelően vannak kidolgozva. A 
hiányzó csak részben vagy 
egyáltalán nincs kifejtve. 
vagy: 
A megadott irányító szem-
pontok kettő kivételével meg-
felelően vannak kidolgozva. A 
hiányzók csak részben vannak 
kifejtve. 
A vizsgázó a kommunikációs 
célokat többnyire megfelelően 
valósította meg. 

A megadott irányító szem-
pontok legalább 40%-a 
megfelelően van kidolgozva. 
A hiányzók csak részben vagy 
egyáltalán nincsenek kifejtve. 
vagy: 
A vizsgázó mindegyik irá-
nyító szempontot csak részben 
fejtette ki. 
 

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat részben valósította 
meg. 

A megadott irányító szem-
pontokból 40%-nál kevesebb 
van megfelelően kidolgozva. 
A hiányzók csak részben vagy 
egyáltalán nincsenek kifejtve. 
vagy: 
A vizsgázó még részben sem 
fejtette ki az összes irányító-
szempontot. 
 

Alapvető kommunikációs cél-
ját nem éri el. 

Formai jegyek és hangnem 

2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg formai jegyei 
teljesen megfelelnek a 
szövegfajtának, hangneme 
pedig a közlési szándéknak. 
Levélműfaj esetén van helyes 
megszólítás és aláírás, és van 
helyes vagy elfogadható 
dátum és elköszönés. 

A szöveg formai jegyei 
nagyjából megfelelnek a levél 
szövegfajtának, hangneme a 
közlési szándéknak. 
Van helyes vagy elfogadható 
megszólítás és aláírás.  
A vizsgázó törekedett a 
levélforma betartására. 

A szöveg formai jegyei nem 
felelnek meg a levél 
szövegfajtának, hiányzik vagy 
nem elfogadható a megszó-
lítás és/vagy az aláírás. 

Szövegalkotás 

3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, az irá-
nyító szempontok elrendezése 
logikus.  
 
A gondolati tagolás megfe-
lelő: van bevezetés, tárgyalás 
és befejezés.  
A mondatok szervesen kap-
csolódnak egymáshoz.  

A szöveg felépítése, az irá-
nyító szempontok elrendezése 
többnyire logikus. A vizsgázó 
törekszik a gondolati tago-
lásra: van bevezetés vagy 
befejezés. 
 
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 befejezés. 
 
A mondatok több helyen nem 
kapcsolódnak szervesen egy-
máshoz.

A szöveg tagolatlan és 
áttekinthetetlen, izolált 
mondatok halmazából áll. 
 
Az írott anyag a rövidsége 
miatt nem tekinthető szöveg-
nek. 

Szókincs, kifejezésmód  

6-5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A szöveget a témának és 
a közlési szándéknak megfele-
lő változatos és viszonylag 
nagy szókincs jellemzi. 

A szöveget a témának és 
a közlési szándéknak megfele-
lő szókincs jellemzi.  
A szókincs korlátai miatt elő-
fordulhat ismétlés.  
Néhol nem megfelelő a szó-
használat, ez azonban csak kis 
mértékben nehezíti a monda-
nivaló megértését.

A szöveget kevésbé válto-
zatos, helyenként egyszerű, de 
még elfogadható szókincs jel-
lemzi.  
Sok a szóismétlés. Többször 
nem megfelelő a szóhasználat, 
ez néhány helyen jelentősen 
nehezíti a mondanivaló meg-
értését.

A szövegben felhasznált szó-
kincs nagyon egyszerű, a nem 
megfelelő szóhasználat több 
helyen jelentősen megnehezíti 
a szöveg megértését. 

Nyelvtan, helyesírás  

6-5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A szöveg grammatikai szem-
pontból igényes.  
Kevés nyelvtani (mondattani, 
alaktani, helyesírási) hibát tar-
talmaz, melyek a szöveg meg-
értését nem befolyásolják. 

A szöveg több nyelvtani mon-
dattani, alaktani, helyesírási) 
hibát tartalmaz.  
Ezek azonban a szöveg meg-
értését jelentősen nem befo-
lyásolják. 

A szövegben sok olyan nyelv-
tani (mondattani, alaktani, he-
lyesírási) hiba van, amely 
a szöveg megértését jelentő-
sen megnehezíti. 

A szöveg a nyelvtani (mon-
dattani, alaktani, helyesírási) 
hibák miatt több helyen nem 
érthető. 
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