
Eszperantó nyelv  középszint 
  Javítási-értékelési útmutató 1411 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESZPERANTÓ 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
5

. 
m

á
ju

s
 2

6
. 



 

írásbeli vizsga 1411 2 / 16 2015. május 26. 

Eszperantó nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
A javítás alapelvei 

1. Az adott szinten bizonyos lexikai egységek és nyelvtani struktúrák produktív haszná-
lata nem várható el a vizsgázótól. Az ilyen típusú hibákat az értékelésnél nem kell fi-
gyelembe venni. 

2. Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni. 
3. Fél pontok és jutalompontok nem adhatók. 
4. A javító tanár szöveges értékeléssel is kiegészítheti a pontozásos értékelést. 

 
I. Olvasott szöveg értése 

 

A vizsgaszabályzatnak megfelelően az írásbeli vizsga vizsgadolgozatát a szaktanár kija-
vítja, a hibákat, tévedéseket a vizsgázó által használt tintától jól megkülönböztethető színű 
tintával megjelöli a javított feladatrészben. 

Ha többféle válasz is elfogadható, a javítási kulcs tartalmazza a szövegből adódó lehetsé-
ges válaszokat, illetve azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a jó válasznak tartalmaznia kell. 
(A szöveg szerinti megoldások mellett dőlt betűvel szerepelnek a tartalmilag még elfogadható 
egyéb megoldások is. A zárójelben szereplő szavak, kifejezések nem feltételei a válasz elfo-
gadhatóságának.) 

A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a he-
lyesírási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét akadályozzák. 

Amennyiben több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha tartal-
mazza a helyes megoldást. 

A vizsgarész-összetevőben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a pontszámítási 
táblázat alapján történik. 

Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes kérdéshez 
egy-egy szürke négyzetbe, kérjük, írja be a következő kódokat: 

 

• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz, vagy nem válaszolt a vizsgázó. 

 

Például: 
 

1 2 3 4 
1 0 1 0 

 

A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem elfogadható, 
a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (szintén a lap alján, a kérdéseket jelölő szürke négyzetsor végén) 
két külön rubrika található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a má-
sikba kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot.  
 

Például: 
 

Max. Elért
4 2 

 

 A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket  
(az egyes feladatok eredményeit), az elért összpontszámot és a pontszámítási táblázat segítsé-
gével megállapított vizsgapontokat. 
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Általános útmutató 
 

Az elérhető maximális feladatpontszám: 29. 
Az elérhető maximális vizsgapontszám: 33. 

 
Átszámítási táblázat 

 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 
29 33  14 16 
28 32  13 15 
27 31  12 14 
26 30  11 12 
25 29  10 11 
24 28  9 10 
23 26  8 9 
22 25  7 8 
21 24  6 7 
20 23  5 6 
19 22  4 5 
18 21  3 3 
17 19  2 2 
16 18  1 1 
15 17  0 0 

 

Részletes útmutató 
 

1. feladat 
 

1. senpacience (entuziasme) 
2. rapide 
3. bedaŭrinde 
4. entute (bedaŭrinde) 
5. poste (bedaŭrinde) 
6. multege (poste) 
7. entuziasme (multege) 
8. tutmonde 

  

2. feladat 
 

9. Vizitis la metiejon Laŭrenco kaj Juliano de la Mediĉoj, kiuj estis (la plej) riĉaj / 
influhavaj viroj (de la urbo). 

10. Venis kun ili amikoj (kaj personaj gardistoj). 
11. Leonardo surhavis siajn plej belajn vestojn. 
12. La gastoj surhavis nigran togon. 
13. La laŭmoda portreto en la epoko de la vizito estis pentrita laŭ la flandra maniero. 
14. Leonardo proponis al Juliano pentri lian amatinon (flandramaniere). 
15. La gastoj pasigis tutan horon en la metiejo. 
16. Krom la pentraĵoj kaj statuoj ili rigardis ankaŭ la desegnaĵojn de Leonardo. 
17. La eltrovaĵo, kiun oni povis uzi en kuirejo estis rostilo. 
18. Leonardo prezentis ankaŭ modelon pri veturilo, kiu tre similas al la nuntempa 

biciklo. 
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 3. feladat 
 

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 

M E F K I B C H A L D 

 
 
 
 

II. Nyelvhelyesség 
 

A vizsgaszabályzatnak megfelelően az írásbeli vizsga vizsgadolgozatát a szaktanár kija-
vítja, a hibákat, tévedéseket a vizsgázó által használt tintától jól megkülönböztethető színű 
tintával megjelöli a javított feladatrészben. 
 A javítási útmutató tartalmazza az összes elfogadható választ. 
 Amennyiben a válasz helyesírási hibát tartalmaz, az nem elfogadható. Amennyiben több 
választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha tartalmazza a helyes megoldást. 
(A helyes megoldások mellett dőlt betűvel szerepelnek a nyelvhelyességi szempontból még 
elfogadható egyéb megoldások is.) 
 A vizsgarész-összetevőben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a pontszámítási 
táblázat alapján történik. 
 Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes kérdéshez 
egy-egy szürke négyzetbe, kérjük, írja be a következő kódokat: 

 

• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz, vagy nem válaszolt a vizsgázó. 
 

 Például: 
 

1 2 3 4 
1 0 1 0 

 
 A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem elfogadható, 
a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 
 Minden feladat végén (szintén a lap alján, a kérdéseket jelölő szürke négyzetsor végén) 
két külön rubrika található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a má-
sikba kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot. 
 
 Például: 
 

Max. Elért
4 2 

 
 A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket  
(az egyes feladatok eredményeit), az elért összpontszámot és a pontszámítási táblázat segítsé-
gével megállapított vizsgapontokat. 
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Általános útmutató 
 

Az elérhető maximális feladatpontszám: 30. 
Az elérhető maximális vizsgapontszám: 18. 

 
 

Átszámítási táblázat 
 

     
Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 

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

 

 
Részletes útmutató 
 

1. feladat 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

D C A B D D B A A B B 
 

2. feladat 
12. on 
13. an 
14. ul 
15. aĵ 
16. ebl 

17. ej 
18. ant 
19. ig 
20. ej 
21. an 

 

3. feladat 
22. kun  
23. pro  
24. pri 
25. al  
26. ekster 

27. sen 
28. tra  
29. inter  
30. por 
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III. Hallott szöveg értése 

 
 

A vizsgaszabályzatnak megfelelően az írásbeli vizsga vizsgadolgozatát a szaktanár kija-
vítja, a hibákat, tévedéseket a vizsgázó által használt tintától jól megkülönböztethető színű 
tintával megjelöli a javított feladatrészben.  
 Ha többféle válasz is elfogadható, a javítási útmutató tartalmazza a szövegből adódó lehet-
séges válaszokat, illetve azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a jó válasznak tartalmaznia 
kell. (A szöveg szerinti megoldások mellett dőlt betűvel szerepelnek a tartalmilag még elfo-
gadható egyéb megoldások is. A zárójelben szereplő szavak, kifejezések nem feltételei a vá-
lasz elfogadhatóságának.) 
 A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a he-
lyesírási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét akadályozzák. 
 Amennyiben több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha tartal-
mazza a helyes megoldást. 
 A vizsgarész-összetevőben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a pontszámítási 
táblázat alapján történik. 
Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes kérdéshez egy-
egy szürke négyzetbe, kérjük, írja be a következő kódokat: 
 

• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz, vagy nem válaszolt a vizsgázó. 

 

 Például: 
 

1 2 3 4 
1 0 1 0 

 
 A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem elfogadható, 
a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 
 Minden feladat végén (szintén a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetsor végén) két 
külön rubrika található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a má-
sikba, kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot.  
 

Például: 
 

Max. Elért
4 2 

 
 A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket  
(az egyes feladatok eredményeit), az elért összpontszámot és a pontszámítási táblázat segítsé-
gével megállapított vizsgapontokat. 



 

írásbeli vizsga 1411 7 / 16 2015. május 26. 

Eszperantó nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
Általános útmutató 
 

Az elérhető maximális feladatpontszám: 25. 
Az elérhető maximális vizsgapontszám: 33. 

 
Átszámítási táblázat 

 
Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 

25 33  12 16 
24 32  11 15 
23 30  10 13 
22 29  9 12 
21 28  8 11 
20 26  7 9 
19 25  6 8 
18 24  5 7 
17 22  4 5 
16 21  3 4 
15 20  2 3 
14 18  1 1 
13 17  0 0 

 

 
Részletes útmutató 
1. feladat 
 
1. Rudi konas   la markojn de aŭtomobiloj / la aŭtojn, kiuj veturas en Vieno. 
2. Li volus    veturi en Vieno / havi propran aŭton. 
3. Li venas hejmen kaj salutas la patrinon / tuj komencas rakonti ion. 
4. La patrino   kredis al Rudi / dubis. 
5. Apud la lernejo estas bestĝardeno / hotelo. 
6. Rudi   salutis la sinjoron / staris apud la sinjoro. 
7. Rudi petis la sinjoron donaci al li la aŭtomobilon / diri jes. 
 

Az elhangzott szöveg: 
 

La malgranda Rudi estas granda amiko de aŭtomobiloj. Li vizitas la unuan klason, tamen li 
konas jam ĉiujn markojn de aŭtoj, kiuj veturas en Vieno. Lia granda deziro estas havi belan, 
novan, veran aŭtomobilon. Foje li enkuris en la ĉambron kun ega bruo. 
„Kio okazis, ke vi tiel bruas kaj eĉ forgesis saluti?” – demandis la patrino. „Imagu, panjo, 
hodiaŭ mi povus jam havi mian propran belegan aŭton, sufiĉus nur unu eta vorto” – ekscitite 
respondis la malgranda aŭto-amiko. „Ĉu vere? Tion mi ne povas kredi, Rudi” – dubis la 
patrino. 
„Jes, panjo, fakte. Kiam mi venis el la lernejo, staris antaŭ la hotelo apud nia lernejo belega 
Jaguaro. Apud ĝi staris sinjoro. Mi iris al li, ĝentile salutis lin kaj demandis: »Sinjoro, ĉu tio 
estas via aŭtomobilo?« La sinjoro ridetis kaj respondis: »Jes, ĉu ĝi plaĉas al vi?« Kaj mi diris: 
»Jes, sinjoro tre... donacu al mi la aŭton.« La sinjoro denove ridetis kaj respondis: »Ne, 
knabeto.« Se li estus dirinta »jes«, la aŭto estus jam mia.” 

(Laŭ la Mondo Rakontas) 
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2. feladat 
 

 V M 
8. La unua lingvo de la knabinoj estis Esperanto. x  
9. La knabinoj vizitis infanĝardenon kaj nun estas lernejanoj. x  
10. Ili ĉiujare veturas en Pollandon.  x 
11. Magoŝa estas pola knabino. x  
12. La familio gastigis la novan amikinon en Vieno. x  
13. En la bestoĝardeno Magoŝa timis la elefantidon.  x 
14. La rostro de la elefantido restis fermita en la aŭtomobilo. x  
15. La aŭtomobilo malbeliĝis pro la elefantoj. x  
16. Post la vizito Magoŝa rakontis pri la bestoj dum ili veturis hejmen.  x 
17. Sur la ŝoseo okazis akcidento, ĉar la patro drinkis du brandojn.  x 
18. Ili iris hejmen per taksio, ĉar la aŭtomobilo ne plu funkciis.  x 

 
Az elhangzott szöveg: 
Ĉu vi konas la ge-Ranojn? Tio estas ŝerca nomo por konata esperantista familio en Vieno. Tri 
infanojn ili havas, ĉiuj estas knabinoj. Kaj por ĉiuj Esperanto estas la gepatra lingvo. La 
germanan ili lernis nur poste en la infanĝardeno kaj en la lernejo. 
Ĉiujare ili veturas al renkontiĝo de esperantistaj familioj. Foje en tiun landon, foje en alian. 
En ia tia aranĝo ili konatiĝis kun pola familio: patro, patrino kaj la filino Magoŝa, kiu tuj 
amikiĝis kun la Ran-idoj. Nedisigeble. Kaj je la fino videblis malgajaj infanvizaĝetoj pro la 
adiaŭo. Sed la patro konsolis ilin: li invitis Magoŝan. Post du monatoj ŝi iros al Vieno! 
Kaj fakte ŝi venis en aŭgusto. Kia ĝojo por la infanoj kaj kia planado: nepre ion imponan ili 
volas montri al la pola knabino. Pro la fakto, ke ŝi interesiĝas pri sovaĝaj bestoj, ili planas 
ekskurson al la proksima Gänserndorf. Tie estas besto-ĝardeno. Liber-aera zoo en parkego, 
kie la leonoj, elefantoj, ĝirafoj, zebroj ktp. libere promenas, dum la vizitantoj cirkulas 
aŭtomobile. Kun fermitaj fenestroj kompreneble. Tion postulas la reguloj de la besto-ĝardeno. 
Pro singardo. Oni ja neniam scias! 
Ankaŭ la ge-Ranoj kun la pola knabino malrapide traaŭtomibilis la parkon. Magoŝa estis 
ravita! Jen kanguruo kun ideto! Trans longfosoj tigretoj! Kiel ĉarme! Elefantido eĉ! 
Elefantido!!! Magoŝa preskaŭ freneziĝas! Kia ĝojo! Ŝi malfermas la fenestron kaj transŝovas 
sukeraĵon al la grizuleto. La patro permesas ĉion al la kara gastino. 
Subite aperas ombro super la veturilo. Elefanto. Elefantego! Treege ega elefanto. Magoŝa 
ŝrikas, kriĉas kaj tuj fermas la fenestron. Pong! Elefanteta piedo batas la flankon de la 
aŭtomobilo. Vi ne kredus, kiom forta estas tia bestaĉo. Kial „pong”? Ĉar la rostro de la ido 
pinĉiĝis kaptite en la subite fermita fenestro. Kaj subite pung kaj re-pung!!! De antaŭe. La 
elefantego! 
La patro-Rano en unu momento remalfermas la fenestron por liberigi la kaptiton. Sed jam tro 
malfrue. Kia ŝoko: vidu la frakasaĵon de la antaŭa parto de la aŭtomobilo! Du monataj salajroj 
for! Kaj sen plena asekuro! Magoŝa silente ploras en la trinkejo, kie la patro-Rano glutas du 
brandojn por malfunkciigi sian cerbon. La aliaj silentas. Nu, bone, ni aŭtomobilu hejmen, 
diras la patro. 
Sur la aŭtoŝoseo komenciĝas pluvo. Duonhora veturado sen ia vorto. Kaj subite bremsado kaj 
jelpo de la pneŭoj, abrupta halto. Dank’al Dio, ĝustatempe. Sed multaj aŭtomobiloj, kiuj 
veturis antaŭe, karambolis. Kelkaj el ili aspektas aĉe. 
Preskaŭ unuhora atendo sur la ŝoseo en la aŭtomobilo. Finfine venas la polico kaj la 
ambulancoj kun alarmaj lumoj. Unu el la policistoj alpaŝas kaj diras al la patro: 
– Vi estas tre bonŝanca. Nur karoseria damaĝo. Sed ni devas registri ĝin. 
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– Ne, diras la patro. Ne karambolo, sed elefantoj faris tion. 
– Kio, ĉu vi mokas pri mi? Eliru kaj sekvu min! 
Krom stulta „sed” nenio eliĝis el la buŝo de la patro. Tro grandas la surprizo. Ĉe la polica 
aŭtomobilo okazis alkohola testo. Pozitiva. Pro la du brandoj. 
Kaj ili iris hejmen per taksio. Ja la patro ne plu havis stir-permeson. 

(Laŭ Vienaj legendoj) 
3. feladat 
 
19. Kiajn harojn li havas?    Nigrajn kaj (iom) longajn. 
20. Kiaj estas liaj okuloj?    Brunaj. 
21. Kiom alta li estas?    185 cm 
22. Kiom li pezas?     (eble) 70 kg 
23. Pri kio okupiĝos la polico dum kelkaj tagoj? Pri la (renkontiĝo de) ŝtatestroj. 
24. Kial la knabo ne povas veturi hejmen?  Li ne havas monon. 
25. Kie oni povos eble helpi al li?   En lia konsulejo. 
 
Megjegyzés: minden válasz elfogadható, amely a fentiekkel azonos tartalmú. 
 
Az elhangzott szöveg: 
– Vi do eĉ ne konas lian familian nomon? 
– Ne. Mi nur scias, ke li nomiĝas Janĉjo. 
– Nigra hararo iom longa, brunaj okuloj. Kompreneble. Se vi scius, kiom da tiaj estas! Alta, vi 
diris. Kiom? 
– Mi ne scias, eble 185 centimetrojn. 
– Kaj kiom li pezas, viaopinie? Vi diris, ke li estas maldika. 
– Jes, li estas tre maldika, sed mi havas neniun ideon pri la pezo. Kiel mi povus scii? 
– Nu, taksu pli malpli. 
– Eble 70 kilogramojn. 
– Nu, bone. Estas plej dubinde, ke ni trovos lin, sed... kiu scias? Ĉiokaze, pro la baldaŭa 
renkontiĝo de la ŝtatestroj en nia urbo, ni povos fari nenion dum kelkaj tagoj. 
– Sed kion mi faru nun? Mi ne havas monon por reveturi hejmen, aŭ eĉ por telefoni. 
– Nu, knabeto, tio ne estas mia problemo. Mi ne scias. Iru al via konsulejo, eble tie oni povos 
helpi al vi. 

(Laŭ Claude Piron: Dankon, Amiko!) 
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IV. Íráskészség 

 
 

A vizsgaszabályzatnak megfelelően az írásbeli vizsga vizsgadolgozatát a szaktanár kijavítja,  
a hibákat a vizsgázó által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli  
a javított feladatrészben. 
 
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 
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 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 haszná-
lata nem várható el a vizsgázótól. Az ilyen típusú hibákat az értékelésnél nem kell fi-
gyelembe venni. 

2. Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni. 
3. Fél pontok és jutalompontok nem adhatók. 

 
1. feladat 

Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 

Értékelési szempontok 
Maximális 
pontszám 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 5 

Nyelvhelyesség és íráskép 5 

Összesen 10 

 
Ha a dolgozat  A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése szempont alapján 0 pont, 
akkor az összpontszám is 0 pont. 
 

Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 120 szót, A feladat teljesítése,  
a megadott szempontok követése pontszámából 1 pontot le kell vonni.  
 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése szempont alapján adott pontszám  
0 pont, ha a szöveg 25 szónál rövidebb.  
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Az értékelési szempontok részletes kifejtése 
 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése  
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 lé-
nyeges információkat. Egyes vizsgafeladatoknál a tartalom értékelésénél a segédanyag tartal-
mi információi is irányadóak lehetnek. Ekkor azt is figyelembe kell venni, hogy a vizsgázó 
írásműve nem tartalmaz-e sokkal kevesebb információt, mint a segédanyag. Amennyiben 
azonban a feladat nem tartalmaz erre vonatkozó utasítást, akkor nem kérhető számon a vizs-
gázón a segédanyagban megjelenő összes információ.  
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:  
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése  
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 
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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. 
 
Értékelési skála (1. feladat) 
 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó megva-
lósította a kommu-
nikációs célt; meg-
felelően dolgozta ki  
a feladat minden rész-
letét. 

A vizsgázó nagyrészt 
megvalósította a kom-
munikációs célt, 
általában megfelelően 
dolgozta ki a feladatot. 
 

A vizsgázó részben 
valósította meg a kom-
munikációs célt; 
félreértette, illetve nem 
megfelelően dolgozta 
ki a feladat bizonyos 
részeit. 

A vizsgázó nem való-
sította meg a kommu-
nikációs célt; 
félreértette, illetve nem 
megfelelően dolgozta 
ki a feladatot.  
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 
része nehezen 
olvasható, illetve 
olvashatatlan. 

 
 

2. feladat az 2.1. és a 2.2. variáció közül választott feladat 
 

Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 

Értékelési szempontok 
Maximális 
pontszám 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 5 

Szövegalkotás 5 

Formai jegyek és hangnem 3 

Szókincs, kifejezésmód 5 

Nyelvhelyesség és íráskép 5 

Összesen 23 
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Ha a dolgozat A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése szempont alapján  
0 pont, az összpontszám is 0 pont. 
 

Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 180 szót, A feladat teljesítése,  
a megadott szempontok követése pontszámából 1 pontot le kell vonni.  
  

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése szempont alapján adott pontszám  
0 pont, ha a létrehozott szöveg 50 szónál rövidebb.  
 

Az értékelési szempontok részletes kifejtése 
 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
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 mon-
datai nem tartalmaznak minden lényeges információt, illetve nem kérdeznek rá minden 
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 
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 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 
személyes 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 feladat teljesítése, a megadott szempontok követése szem-
ponttól függetlenül kell eljárni és csak a tárgyalt szempontok alapján lehet megítélni a dol-
gozat felépítését és gondolatmenetét. 
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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. 
Amennyiben például a vizsgázó helytelen elöljárót használ, ezt a hibát csak a Szókincs, 
kifejezésmód 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:  
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
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 
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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 is-
merete nem várható el a vizsgázótól, csak a szövegben kell jelölni, a javítósávban nem. 
 
 
Értékelési skála (2. feladat) 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A vizsgázó öt irányító 
szempontot dolgozott 
ki megfelelően. 
A vizsgázó a kommu-
nikációs célokat meg-
felelően 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 több-
nyire megfelelően 
valósította meg. 

A vizsgázó két irányító 
szempontot dolgozott ki 
megfelelően, a többit 
pedig csak részben vagy 
egyáltalán nem.  
Vagy:  
A vizsgázó egy irányító 
szempontot dolgozott ki 
megfelelően, és van 
még olyan irányító 
szempont, amelyet 
részben tárgyalt.  
Vagy:  
A vizsgázó legalább 
három irányító szem-
pontot tárgyalt részben. 
A kommunikációs célo-
kat részben valósította 
meg.  

A vizsgázó egy irányító 
szempontot sem dolgo-
zott ki megfelelően.  
Vagy:  
A vizsgázó háromnál 
kevesebb irányító 
szempontot tárgyalt 
részben.  
Alapvető kommuniká-
ciós célját nem éri el. 
Vagy:  
A vizsgázó más témáról 
írt. 
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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 megfelelő 
nyelvi eszközök 
használatával valódi 
szöveget hoz létre.  

A szöveg felépítése 
többnyire logikus.  
A vizsgázó törekszik 
a gondolati tagolásra.
A mondatok több-
nyire szervesen kap-
csolódnak egymás-
hoz.  

A mondanivaló nem min-
denütt 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 kapcsolódnak 
egymáshoz.  

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

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

A szöveg formai je-
gyei teljesen megfelel-
nek a szövegfajtának, 
hangneme a közlési 
szándéknak és/vagy  
a címzetthez való vi-
szonynak. 

A szöveg formai 
jegyei nagyjából 
megfelelnek a szö-
vegfajtának, hang-
neme a közlési szán-
déknak és/vagy  
a címzetthez való 
viszonynak. 

A szöveg formai jegyei 
még megfelelnek a szöveg-
fajtának, hangneme a köz-
lési 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 témának 
és a közlési szándék-
nak megfelelő, válto-
zatos szókincs jel-
lemzi. Az előforduló 
kisebb lexikai pontat-
lanságok nem nehe-
zítik a megértést. 

A szöveget nagyrészt 
a témának és a köz-
lési szándéknak meg-
felelő szókincs jel-
lemzi. Többször nem 
megfelelő a kifeje-
zésmód, ami néha 
nehezíti a mondani-
való megértését.  
A szókincs korlátai 
miatt többször lehet 
szóismétlés. 

A szöveget egyszerű 
szókincs jellemzi. 
Sokszor nem megfelelő  
a kifejezésmód, ami he-
lyenként jelentősen nehe-
zíti és/vagy akadályozza  
a mondanivaló megértését.
Sok a szóismétlés. 
 

A szövegben felhasznált 
szókincs nagyon 
szegényes. 
A nem megfelelő kife-
jezésmód 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 
nyelvtani struktúrákat. 
A szöveg kevés nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát tar-
talmaz, amelyek azon-
ban a megértést nem 
befolyásolják.  

A vizsgázó több hi-
bával 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 legegy-
szerűbb nyelvtani struktú-
rákat használja.  
A szöveg sok olyan nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát tartalmaz, 
amelyek a megértést nem 
befolyásolják, valamint 
több, a megértést jelentő-
sen 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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