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

 

 
1. feladat (10 pont) 
(1) Tanácsot szerettek volna kérni tőlük. 
(2) Nem örültek nekik. 
(3) Komoly keresztneve Lajos, Komolyné keresztneve Berta. 
(4) Fél nyolckor lefeküdtek, és napkeltekor fölkeltek. 
(5) Tizenötöst, mert az kevés áramot fogyaszt. 
(6) Nem mentek sehova. (A programok pénzbe kerülnek.) 
(7) Nem néztek tévét. 
(8) Nagyon takarékoskodtak. 
(9) Azonnal fölkapcsolták az összes villanyt a lakásban. 
(10) Nem lesznek komoly emberek. 
Más, tartalmilag helyes válasz is elfogadható. 
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2. feladat (10 pont) 
(11)-H  (12)-E  (13)-D  (14)-A  (15)-F  (16)-L  (17)-B  (18)-K  (19)-I  (20)-G 
 
3. feladat (10 pont) 
(21)-c  (22)-d   (23)-c  (24)-a   (25)-a  (26)-d  (27)-b   (28)-d   (29)-a   (30)-b  
 

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

 
Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 

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

 

1. feladat (7 pont) 
1. keveset - cseppet 
2. erőltetik - javasolják 

3. szakértők - hivatalnokok 
4. múltkori - korábbi 
5. jelentős - rengeteg 
6. fogyaszt - eszeget 
7. kiszáradás - elszáradás 

 
2. feladat (8 pont) 

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
-ra -ban 

/-ú 
-en -ja   -től -ak -ját -ot 
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3. feladat  (10 pont) 

item igealak 
16. hozzáadom 
17. összedolgozom 
18. lazítom 
19. kinyújtom 
20. felszeletelem 
21. felforrósítom 
22. kisütöm 
23. szedem 
24. megszórom 
25. tálalom 

 
 

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.  

 
Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 

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

 
1. feladat (10 pont) 

item 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 
betűjel b a d a b c d a b d 
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2. feladat (10 pont) 

Itemek Megállapítások Igaz Hamis 
11. Olasz kisfiúk szöktek el.  X 
12. Egy szakaszon nem volt kerítés az óvodában.  X 
13. A fiúk a kerítés alatt ástak alagutat. X  
14. Műanyag homokozólapáttal dolgoztak.  X  
15. 3 kilométert tettek meg az autószalon felé.  X 
16. A fiúk egy Jaguárt szerettek volna venni. X  
17. Egy jó szándékú férfi állította meg őket.  X 
18. Kevés pénz volt a gyerekeknél, ezért nem tudták 

megvenni az autót. 
 X 

19. A rendőrségre vitte a fiúkat egy nő. X  
20. A szülők feljelentették hanyagságért az óvodát.  X 

 
3. feladat (4 pont)  
 

21. kelet felé   
22. hét-nyolc évesen   
23. könyvekre/lemezekre (az egyik válasz is pontot ér) 
24. Balatonszárszón 

 
A hanghordozón elhangzó szövegek: 
1. 
 Ötleteket adunk, hogy az első találkát átbeszélgetett éjszakák és nappalok is kövessék. 
Jegyezd meg a tiltólistát!  
Az első randevún dől el, hogy lesz-e második találkozód, tehát nagyon fontos, hogy mit 
mondasz. Épp ennyire fontos, hogy miről hallgass – egyelőre. Kerüld például a politizálást, a 
vallási kérdést, ráérsz ezekről beszélni, ha már bizalmasabb kapcsolatban álltok. A betegséged 
vagy a pénzügyi nehézségek bemutatása sem illik egy romantikus vacsorához. És főleg elmúlt 
szerelmeidet ne emlegesd! Kivéve, ha nem akarsz többet találkozni az illetővel. Ezek a 
történetek egyszerűen nem randevúra valók, különösen nem az elsőre. 
Légy pozitív!  
Most, hogy tudod, mi nem ajánlott az első randin, azt is elmondjuk, hogy mi az, ami igen. 
Alapszabály: legyél kedves és vidám! Ha úgy érzed, hogy beteg, fáradt és rosszkedvű vagy, 
inkább mondd le a randevút! Nincs annál rosszabb, ha ásítozva, unottan hallgatod a veled 
szemben ülőt. Ha bombaformában vagy, akkor ne fogd vissza magadat! Csak egy kicsit. Bármit 
is mondasz, az inkább pozitív legyen!  
Keress aktuális témát!  
A katasztrófák, járványok, a gazdasági világválság nem feltétlenül első randis téma. Az időjárás 
elemzése viszont kezdetnek akár meg is teheti. De még jobb, ha fesztiválról, új filmekről vagy 
színdarabokról ejtesz szót. Így nemcsak megmutatod, hogy mennyire tájékozott vagy a világ 
dolgait illetően, de a partneredet is megismerheted. Készülj fel!  
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Vess be saját tapasztalatokat! 
Érdemes olyan irányba terelned a beszélgetést, ahol lehetnek tapasztalataitok. Például a 
kollégium rendje vagy egy albérlet keresése. Kötetlenül beszélgethettek az állatokról is. A 
kutyás, macskás történetek mindig szórakoztatóak, az utazás, a kirándulás ugyanilyen hálás 
téma. A fogyókúrádat viszont nehogy megemlítsd!  
Légy spontán! 
Azzal, ha előre végiggondolsz néhány témát, amivel majd előhozakodhatsz az első randin, nem 
lehet gond. Azzal viszont igen, ha mereven ragaszkodsz ezekhez a témákhoz. Legyél kreatív, 
és ha éppen jó téma adódik, ne késlekedj belekapaszkodni csak azért, mert most a tavalyi 
nyaralásodról szeretnél mesélni. Ha egy fesztiválra, kiállításra, meccsre mentek, még tágabbak 
a lehetőségek. Negatív, lekezelő vagy tudálékos megjegyzésektől azonban tartózkodj! Vigyázz, 
a cinikus beszólásokat sem értékeli mindenki! 
A munkával, az iskolával csak óvatosan! 
Ezek a témák akarva-akaratlanul felmerülnek a kialakult beszélgetésben. És ez nem is baj, 
hiszen fél életedet az iskolában vagy a munkahelyeden töltöd. Ha ott éppen elégedetlen vagy, 
annak egyelőre ne adj hangot, hiszen holnapra akár minden megváltozhat. Mondd el inkább, 
hogy miért ezt a szakmát vagy egyetemet választottad.  
Így lépj tovább a második randi felé!  
Ha még nem merült fel a testmozgás témája, most elmesélheted, hogy miért futsz, úszol, jógázol 
rendszeresen, miért kerékpárral jársz dolgozni. És mennyire szeretsz túrázni vagy  
síelni! Kiderülhet, hogy van közös hobbitok! Beszélhetsz olyan témáról is, amelyben otthonos 
vagy. Bármiről van szó, kerüld a kiselőadást vagy a szónoklatot!  
Fedezd fel, hogy miben különböztök! 
Ha valamiben nem egyezik a véleményetek – például teljesen más zenei műfajt kedveltek, mást 
gondoltok egy könyvről vagy filmről, az nem baj. Sőt, remek eszmecserére ad lehetőséget. 
Persze csak akkor, ha képes vagy elfogadni a másik ember látásmódját. Nem baj, ha olyan 
zenei, képzőművészeti vagy irodalmi alkotásról beszél, amelyről te még nem hallottál. Légy  
nyitott az újdonságokra, a nyitottság szimpatikus egyéniségre vall. Fontos!  
Keress közös pontokat! 
Ha vannak olyan dolgok az életedben, amelyről úgy sejted, hogy őt is érinti, vesd fel bátran! 
Ha kiderül, hogy mindketten szenvedélyes jógások, síelők vagy futók vagytok, esetleg éltek-
haltok az irodalomért, ha rajongtok a kutyákért, ha imádtok főzni, akkor ez a felfedezés szinte 
garancia a következő találkára. 
Kérdezz jól! 
Nem kell ahhoz riporternek lenned, hogy jól tudj kérdezni! Nagyon fontos, hogy egy 
beszélgetés valóban beszélgetés legyen. A párbeszéd lényege, hogy mindkét fél megszólal: 
egyikőtök sem hallgat, hümmög vagy helyesel, hanem kérdez és válaszol is. Így beszélgetés 
alakul ki, nem enyhén kínos kérdezz-felelek játék. 
Sok szerencsét! 

(http://www.life.hu/szeress/parkapcsolat/20110706-szerelem-parkapcsolat-program-lehet-pasizni-fesztivalon.html nyomán) 
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2.  
Az évszázad igazi szökése: kiásta magát az óvodából két orosz kisfiú 
Lyukat ásott a kerítés alatt, és elszökött egy magnyitogorszki óvodából két orosz kisfiú. A fiúk 
azért indultak útnak, hogy egy közeli autószalonban sportkocsit vegyenek, írja a kedvelt 
bulvárlap. A szökés tényét egy megyei hivatalnok is megerősítette, de részleteket nem közölt 
az akcióról, pedig a helyiek nagyon kíváncsiak voltak. Valószínűleg a kisfiúk napok óta 
dolgoztak az alagúton a homokozóból elcsent műanyag lapátjaikkal. Senki sem tudott a 
szándékukról. Miután elkészültek az alagúttal, észrevétlenül átbújtak alatta, és körülbelül már 
két kilométert sétáltak egy autószalon felé, amikor egy éppen arra járó nő észrevette őket.  
 
A nő megkérdezte, hogy kerültek ide, hol a kísérőjük. A kisfiúk teljesen őszintén elmondták, 
hogy egy autót, egy Jaguárt szeretnének venni, de sajnos nincs náluk pénz. A nő ezután beültette 
őket a kocsijába, és a rendőrségre hajtott velük. Az óvodában körülbelül fél órával a szökés 
után vették észre, hogy eltűntek a fiúk. Nagy volt az ijedtség! 
A rendőrség hamarosan felkereste az óvoda igazgatóját, és átadta a fiúkat. A szülők nem tettek 
feljelentést, hiszen a történet jól végződött. 

(INDEX hír nyomán 2015. szeptember 8.) 
 
3. 
Interjúrészlet Csukás István íróval  
 
Mi a legkedvesebb gyerekkori emléke? 
Fényélmény. Keleti fekvésű szobánk volt, és engem 4 éves koromtól a rám ragyogó nap 
ébresztett. 
 
Mi az, amit a saját kárán tanult meg? 
Hogy nem szabad verekedni. Hét-nyolc évesen nagyfiú voltam, és az én időmben ez azt 
jelentette, hogy volt bicskám. Egyszer dühből belevágtam a barátom lábába, és ez máig bánt. 
Attól kezdve megtanultam az indulataimat kezelni. 
 
Kitől kellene bocsánatot kérnie? 
Senkitől, mert soha nem volt ellenségem, és ezért hálás vagyok a sorsnak. 
 
Hogy néz ki egy tökéletes napja? 
Hajnali négykor Balatonszárszón meghallom, fütyül egy rigó. Aztán kettő. Majd egy egész 
kórus. Így indul egy tökéletes nap. A dél attól csodálatos, hogy bográcsban fő a gulyás... Este 
pedig kifekszem a csillagos ég alá, és csodálom az égboltot. 
 
Ha földet örökölne, mit tenne vele? 
Visszaadnám a természetnek, a madaraknak, a mókusoknak. 
 
Mire nem sajnálja a pénzt? 
Könyvekre számolatlanul költök. A másik őrületem a zene, tehát lemezekre. 
 
Mit változtatna meg, ha bármit megtehetne? 
A világon semmit, csak az emberek lelkét nyomnám nagy erővel a szeretet felé. 
 

(Nők Lapja interjú nyomán 2016. január 20.)  
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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 megfelelően dolgozta 
ki mind a három irányító 
szempontot.  

A vizsgázó két irányító 
szempontot dolgozott ki megfe-
lelően, a harmadikat nem, vagy 
csak részben tárgyalta.  

A vizsgázó csak részben dolgozta 
ki az irányító szempontokat. 

A vizsgázó nem megfelelően, 
egyetlen szempontot sem 
kidolgozva tárgyalta a témát, 
és/vagy más témáról írt. 

 
Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 150 szót, a Tartalom és szöveghossz szempont pontszámából 1 pontot le kell 
vonni. 
 

A Tartalom és szöveghossz szempont alapján adott pontszám 0 pont, ha a szöveg 40 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 zavaró 
hibát tartalmaz. 

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

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

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, 
 megfelelő hosszúságú szöveget hozott-e létre. 
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 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 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). 
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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.  

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 vizsgázó a négy irányító szem-
pont kifejtésével részletesen és 
megfelelő mélységben dolgozta 
ki a témát. 
 
Részletesen kifejtette, és érvek-
kel megfelelően alátámasztotta 
véleményét. 

A vizsgázó az irányító 
szempontok közül legalább 
kettőt megfelelő mélységben 
dolgozott ki, a másik kettőt csak 
részben (4 pont), illetve egy 
irányító szempontot megfe-
lelően, a másik hármat csak 
részben (3 pont). 
 

A vizsgázó az irányító 
szempontok közül egyet 
megfelelően dolgozott ki, a többit 
csak részben vagy egyáltalán 
nem. 

A vizsgázó az irányító 
szempontok közül egyet sem 
dolgozott ki megfelelően. 

 

 

Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 180 szót, a Tartalom  szempont pontszámából 1 pontot le kell vonni. 
 

A Tartalom 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 szövegfajtá-
nak, hangneme a közlési szándék-
nak. 
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 megszólítás 
és/vagy az aláírás. 

Szövegalkotás 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg felépítése, az irányító 
szempontok elrendezése logikus.  
 
A gondolati tagolás megfelelő: van 
bevezetés, tárgyalás és befejezés.  
A mondatok szervesen kapcso-
lódnak egymáshoz.  

A szöveg felépítése, az irányító 
szempontok elrendezése többnyire 
logikus. A vizsgázó törekszik a 
gondolati tagolásra: van bevezetés 
vagy befejezés. 
 
A mondatok többnyire szervesen 
kapcsolódnak egymáshoz.  

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 szövegnek. 

Szókincs, kifejezésmód  
6-5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 

A szöveget a témának és 
a közlési szándéknak megfelelő 
változatos és viszonylag nagy 
szókincs jellemzi. 

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

A szöveget kevésbé változatos, 
helyenként egyszerű, de még 
elfogadható szókincs jellemzi.  
 
Sok a szóismétlés. Többször nem 
megfelelő a szóhasználat, ez 
néhány helyen jelentősen nehezíti 
a mondanivaló megértését. 

A szövegben felhasznált szókincs 
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 megértését 
jelentősen nem befolyásolják. 

A szövegben sok olyan nyelvtani 
(mondattani, alaktani, helyesírási) 
hiba van, amely a szöveg megér-
tését jelentősen megnehezíti. 

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