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ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 
 

1. A javító tanár egyértelmű jelekkel, piros tollal javít: a jó megoldásokat kipipálja;  
a nem elfogadható megoldásokat aláhúzza; a hiányzó megoldásokat hiányjellel 
jelöli.  

2. Minden jó megoldás egy pontot ér, a rossz megoldás 0 pont. 
3. Fél pont és többletpont nem adható. 
4. Az adott feladatsorhoz a feladatpontokat a 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 megértését 
akadályozzák. 

2. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető.  
3. Több beírt megoldás esetén a válasz akkor sem fogadható el, ha közöttük van a 

jó megoldás is.  
 

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

 

 
1. feladat (8 pont) 

 

 Igaz Hamis 
(0) Az író és felesége sokáig gondolkodott, megvegyék-e az ananászt. X  
(1) A történet Magyarországon játszódik.  X 
(2) Az ananász drágább, mint a görögdinnye. X  
(3) Az ananászt otthon sokáig nézegették. X  
(4) Az ananász hamarosan kivirágzott.  X 
(5) A takarítónő megkérdezte, hogy kell enni az ananászt.  X 
(6) Az író és felesége sokféle tanácsot kapott, hogy kell elfogyasztani az 

ananászt. 
X  

(7) Először ettek egy kis tököt, aztán megcukrozták az ananászt.  X 
(8) Az ananász egyáltalán nem volt finom, de ezt ne mondták el 

senkinek. 
X  
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2. feladat (10 pont) 
(9) E   (10) G   (11) H   (12) B   (13) K   (14) A   (15) L   (16) I   (17) F   (18) D 

3. feladat (10 pont) 
(19) A mese élénkíti a fantáziát, bővíti a szókincset, segíti a tanulást, és erősíti a családi 
köteléket. (A pontért két dolgot kell említeni.) 
(20) A gyereknek nagyon kicsi lesz a szókincse. / és, vagy: Szociális hátránnyal indul. 
(21) A könyv legyen a mindennapi élet része./és, vagy: Mindennap adjunk könyvet a gyerek   
kezébe! 
(22) Meséljünk (fejből) rövid meséket! vagy: Meséljük a gyermekről szóló „én-meséket”!  
(23) Az óvodások nagyon szeretik a népmeséket./és, vagy: Egyszerű szöveges történeteket 
meséljünk! 
(24) A gyereknek érdeklődésének megfelelő könyvet adjunk! vagy: A gyerekek értsék a     

      szöveget! 
(25) (A felnőttek) nem mesélnek többet a gyermeknek./ vagy: A gyermek maga olvas. 
(26) Tíz-tizenöt éves koráig olvassanak neki. 
(27) A kisfiúk az ismeretterjesztő könyveket, a történelmi könyveket, a kalandregényeket   
szeretik. (A pontért két dolgot kell említeni.) 
(28) A könyv mellé adjuk a szabadidőnket is! 
(A szöveg jelentésének megfelelő más válaszok is elfogadhatók.) 

 
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  

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

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 
30 18  14 8 
29 17  13 8 
28 17  12 7 
27 16  11 7 
26 16  10 6 
25 15  9 5 
24 14  8 5 
23 14  7 4 
22 13  6 4 
21 13  5 3 
20 12  4 2 
19 11  3 2 
18 11  2 1 
17 10  1 1 
16 10  0 0 
15 9    
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1. feladat (12 pont)  2. feladat (9 pont)  3. feladat (9 pont) 
(1) nézzed/ nézd  (13) B   (22) fel- 
(2) Mérjed/ Mérd fel  (14) A   (23) fel- 
(3) Tájékozódjál/ Tájékozódj  (15) B   (24) meg 
(4) keressél/ keress rá  (16) D   (25) meg 
(5) Szerezzél/ Szerezz  (17) D   (26) ki 
(6) Döntsed/ Döntsd el  (18) A   (27) meg 
(7) válasszad/ válaszd  (19) B   (28) fel- 
(8) Menjél/ Menj el  (20) B   (29) el- 
(9) Töltsél/ Tölts ki  (21) C   (30) be 
(10) nézzél/ nézz utána 
(11) Vegyél/ Végy 
(12) Beszélgessél/ Beszélgess 
 

Helyes megoldásként mindkét alak elfogadható! 
 

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 megértését 
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 fele-
letválasztós tesztben egynél több megoldást jelölt be, megoldása értékelhetetlen.) 

 
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 

 
1. feladat (8 pont) 

(1) b  (2) d  (3) d  (4) a  (5) c  (6) a  (7) d  (8) b     
 

2. feladat (8 pont) 
(9) A (budapesti) Vigadó térről.  (10) A túra előtt.  (11) A hajón van étterem.  (12) Mátyás 
király korához.  (13) Harmincöt perc alatt.  (14) A vártörténeti kiállítást, a panoptikumot, a 
halászati és vadászati kiállítást. (Egy adat elegendő a ponthoz.)  (15) Mindenki felöltözhet 
régi (Mátyás király korában divatos) ruhába. (16) Húsz órakor. 
(A szövegösszefüggésnek megfelelő más megoldás is elfogadható.) 
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3. feladat (9 pont) 
(17)  Nyolctól ….  tizenkilenc (hét) …. (Mindkét adat szükséges a ponthoz) 
(18)  tilos 
(19)  többször 
(20)  kedvezményt  
(21)  táskák 
(22)  sült halat 
(23)  vízibiciklit 
(24)  a dohányzás (dohányozni) 
(25)  jegyárakról/ jegyek áráról 
 
A hanghordozón elhangzó szövegek: 
 
1.   Állatok A-tól Z-ig 
 
Mennyibe kerülnek? Melyik okosabb? A kutya vagy a macska? Hol találhatunk állatkertet 
Budapesten kívül? Összeállításunkban mindenre fény derül. 
 
Állatkertek országszerte 
Debrecenben a Nagyerdőn találjuk meg az 1958-ban alapított Állatkertet. Gyűjteménye 

meglepően nagy. Hatalmas területen mutatja be öt földrész 1500 állatát.  

A Miskolci Állatkert és Kultúrpark a szépséges Bükk hegységben található. Medve, farkas, 

kenguru vár bennünket, és remek hüllőház. 

Szintén gyönyörű a fekvése a Veszprém Zoonak, amely Kittenberger Kálmán nevét viseli, és a 

Fejes-völgyben terül el. Ez az egyik legrégebbi vidéki állatkert. Sztárjai Kibo, a zsiráf, Pablo, 

az orrszarvú, Jobbe, a csimpánz. 

A nyíregyházi állatparkban, a Sóstó Zooban 5000 állat él, közülük a leghíresebb a fehér tigris. 

A 300 000 négyzetméteres parkot 1998-ban hozták létre. 

Most pedig hallgassunk meg az állatokról néhány érdekes adatot! 

Az állatok „esze” 

A kutyák valóban „beszélnek” – de legalábbis ugatásukkal kommunikálnak egymással. Ezt 

állapította meg egy egyetemi kutatócsoport. Magyar tudósok szerint a kutya szociális 

képességei egy 6-24 hónapos csecsemőének felelnek meg. A csimpánzok génállománya csak  

4 százalékban tér el az emberétől. Számos kísérlet létezik, ahol ezek az állatok bizonyos szinten 

megtanultak kommunikálni az emberrel. Például a veszprémi állatkertben 1963 és 1970 között 

élő Böbe nevű majom megtanult kávét főzni, tüzet rakni, tudott festeni, és imádott autózni. 
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Állati „rekordok” 

Köztudott, hogy a Föld legnehezebb állata a 180 tonnás kék bálna. Ha az állati gyorsaságról 

beszélünk, a szárazföldi csúcstartó a gepárd 110 km/óra sebességgel. A leggyorsabb kutyafajta, 

az agár 67 km/óra sebességgel fut. A leglassúbb állat a lajhár, 250 métert tesz meg óránként.  

Mennyibe kerülnek a kedvencek? 

Mielőtt kisállatot vásárolunk, érdemes utánanéznünk, mekkora kiadásra számíthatunk. Az 

állatorvosi vizsgálat a kutyáknál 15-20 000 forint, a cicáknál 10 000 forint is lehet. Az  

etetőtálak, a játékok és más szükséges dolgok körülbelül 35 000 forintba kerülnek. Vagyis az 

állattartás nem olcsó dolog!  

Otthon legtöbben kutyát vagy macskát tartanak. A kutyák őrzik a házat. Bent maradnak a 

kertben. Hűséges barátok. A macskák szeretnek szabadon sétálni. Van olyan macska, amelyik 

egy éjszaka 30 kilométert is megtesz. Viszont rendet tartanak a ház körül, megfogják például 

az egereket. És hogy melyik okosabb? A kutya vagy a macska? Ezt még senki nem tudta 

eldönteni. Akinek macskája van, az a macskát, akinek kutyája, az a kutyát tartja okosabbnak. 
(Békési Erika – Bus István – Kolimár Éva: Állatok A-tól Z-ig című cikke nyomán. Nők Lapja 2014. 10. 01. 34−36.) 

2. Történelem és száguldás Visegrádon 
 
9.00 óra: A budapesti Vigadó térről indulás kirándulóhajóval Visegrádra. A jegyeket érdemes 

a túra előtt megvásárolni, akár interneten keresztül is.  

A Duna legszebb szakaszán haladunk végig. Szentendre, Vác, a Dunakanyar egészen más arcát 

mutatja a víz felől. A hajón étterem üzemel, de vihetünk saját ennivalót, innivalót is.  

12.00 óra: A visegrádi hajóállomásról felsétálunk a lépcsőn, majd a Salamon-torony felé 

vesszük az irányt. Miután körbejártuk a tornyot, elmegyünk a Királyi Palotához, ahol 

képzeletünkben visszarepülünk Mátyás király korába. Majd kényelmes tempóban 35 perc alatt 

felgyalogolunk a Fellegvárba. Ott megnézzük a vártörténeti kiállítást, a panoptikumot, a 

halászati és vadászati kiállítást. 

14 óra 30 perc: Félórás sétával elérjük a bobpályát, ahol a nyári bobot és az alpesi bobot is 

kipróbálhatjuk. A kis járművekkel két 800 méteres pályán csúszhatunk le a hegyoldalról. A 

száguldást minden korosztály élvezni fogja. A pályák alján büfé, játszótér várja a gyerekeket. 

16 óra 30 perc: Ezután visszaindulunk a hajókikötőhöz. Itt egy nagyon érdekes étteremben 

vacsorázunk. Mindenki felöltözhet régi, Mátyás király korában divatos ruhákba. Így 

képzeletben visszamegyünk a XV. századba.  

18.00 óra: Indulás a hajóállomásról Budapestre, érkezés 20 órakor a Vigadó térre. 
(Jónap Rita: Történelem és… című ajánlója nyomán. Nők Lapja. 2014. 04. 23. 70.) 
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3. Kedves Vendégek! 

 Felhívjuk figyelmüket, hogy strandunk vendégeinknek reggel 8 órától este 19 óráig tart 

nyitva. 16 órától 50%-os kedvezménnyel válthatják meg jegyüket. A strandra 19 és 22 

óra között szabad belépést biztosítunk. Ekkor fürödni csak saját felelősségre lehet. 22 

óra és reggel 6 óra között a strand területén tartózkodni tilos! 

 A jegyvásárláskor a vendég karszalagot kap. Kérjük, őrizzék meg karszalagjukat, mert 

evvel egy nap többször is beléphetnek a strandra! 

 Aki Balaton Régiós Kártyával rendelkezik, a belépőjegy árából 30% kedvezményt kap. 

 Kérjük, ne hagyják őrizetlenül táskáikat, értékeiket! 

 A bejárattól jobbra büfé üzemel, ahol palacsintát, sült halat, lángost és hideg italokat 

lehet vásárolni. 

 A bejárattól balra napozóágyat, szörföt, vízibiciklit bérelhetnek. 

 A strand egész területén biztosítjuk az internet elérhetőségét. 

 Kedves látogatók! Felhívjuk figyelmüket, hogy a strand egész területén tilos a 

dohányzás. 

 Szombaton szeretettel várjuk Önöket a 18 órakor kezdődő stranddiszkóra! 

Sztárvendégünk Jóska és a Nevesincs Együttes. Az információs pultnál felvilágosítást 

kaphatnak a jegyárakról, valamint a város további kulturális és sportprogramjairól. 
(http://www.badacsony.com/ nyomán) 
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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 megoldása 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.  
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 értékelni. 
Ez vonatkozik a megadott szövegből értelem nélkül lemásolt és rossz nyelvi környezetben hasz-
nált szövegrészekre is. Az ilyen típusú hibákat figyelembe kell venni a nyelvi teljesítmény 
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 szövegben 
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. 
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Értékelési skála (1. feladat) 

Tartalom és szöveghossz 
 

6-5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A vizsgázó az 
irányítószempontok 
mindegyikét figyelembe véve  
dolgozta ki a témát, és elérte  
a megadott szövegmennyi-
séget. 

A vizsgázó többnyire az 
irányító szempontoknak meg-
felelően tárgyalta a témát.  

A vizsgázó csak részben meg-
felelően tárgyalta a témát. 

A vizsgázó nem megfelelően 
tárgyalta a témát, vagy: 
a vizsgázó más témáról írt. 

 
Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 120 szót, A feladat teljesítése, a szöveg 
hosszúsága pontszámából 1 pontot le kell vonni. 
 

A feladat teljesítése, a szöveg hosszúsága szempont alapján adott pontszám 0 pont, ha a szöveg 25 
szónál rövidebb. 
 
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 meg-
értését. 

A szöveg a nyelvi hibák miatt 
nem érthető. 

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 
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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 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 
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 személyes 
vonatkozásban, hanem általánosan, de a kommunikációs cél(ok)nak megfelelően ír.  

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. 
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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,  
 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.  

Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a szövegben 
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. Amennyi-
ben 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 szövegben 
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. 

 

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

A feladat teljesítése, a szöveg hosszúsága szempont alapján adott pontszám 0 pont, ha a szöveg 50 szónál 
rövidebb. 
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 meg-fe-
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 befe-
jezés. 
A mondatok többnyire szerve-
sen kapcsolódnak egy-máshoz. 

A mondanivaló nem mindenütt 
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 megér-
tését. 

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 megér-
tését jelentősen nem befo-
lyásolják. 

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

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