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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. Azadott 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) 
  Igaz Hamis 
 (0) Ilonka az írónő barátnője. X  
 (1) Ilonka erősebben kötődik Hollandiához, mint szülőföldjéhez, 

hiszen majdnem hatvan éve él ott. 
 X 

 (2) Ilonka lányai közül sajnos már senki nem beszél magyarul.  X 
 (3) Ilonka kedvenc étele a túrós csusza, amelyet csak Magyarországon 

tud enni. 
X  

 (4) Ilonka többféle dolgot tanít, például meditációt, lakberendezést, 
vidámságot, és ezekről könyveket is ír. 

 X 

 (5)  Ilonka harmonikus egyéniség, nem fél az öregedéstől X  
 (6) Ilonka csinos volt fiatal korában, de nem gondolja magáról, hogy 

szép. 
X  

 (7) Ha jó arckrémet és szájrúzst használsz, kedvesség látszik az 
arcodon. 

 X 

 (8) A kedvességet nem lehet észrevenni.  X 
 (9) A kedvességet az emberek az édesanyjuktól öröklik.  X 
(10) A kedvesség jobban szépít, mint akármelyik kozmetikum. X  
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2. feladat (11 pont) 
11 – D   12 – I   13 – A   14 – L   15 – B   16 – C   17 – M   18 – F   19 – E   20 – K   21 – H 
 
3. feladat (9 pont) 
22 – b  23 – a  24 – d  25 – a  26 – c  27 – b  28 – d  29 – d  30 – a   
 

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

 
 
 
 

 

1. feladat (9 pont) 

 A B C D 
(0) kedvence kedvenc kedvencük kedvencének 
(1) győzteseit győztesek győzteseket győztest 
(2) fesztivál fesztiválon fesztiválok fesztiválja 
(3) kategória kategóriában kategóriákkal kategóriát 
(4) fődíjjal fődíj fődíjat fődíjnál 
(5) alkalommal alkalmat alkalmon alkalom 
(6) felelősséggel felelősséget felelősség felelősségen 
(7) bizalom bizalmával bizalmát bizalma 
(8) sztárokat sztárok sztárokban sztárrá 
(9) körülményekhez körülmények 

között 
körülmények 

mellett 
körülményekben 

(1) A   (2) D    (3) B   (4) C   (5) A   (6) C   (7) D   (8) B   (9) B 
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2. feladat (8 pont) 

(10) próbáld/ próbáljad   (11) válaszd/ válasszad  (12) fordíts/ fordítsál (13) kérj meg/ kérjél 
meg   (14) Nézd meg/ Nézzed meg   (15) Keress/ Keressél  (16) helyezd el/ helyezzed el    
(17) Bízz/ Bízzál 
(A helyes igekötő-használat a pont feltétele.) 
 
3. feladat  (8 pont) 

(18) ha  (19) hanem  (20) Amíg  (21) ahol  (22) és  (23) de  (24) mint  (25) mert 
 

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

 
1. feladat (8 pont) 
(0) A divattervező szakma elsajátításában a legfontosabb a kitartás. 
(1) A divattervezésben fontos a jó rajzkészség, a pontos munkavégzés és a kreativitás. 
(2) Takács Márk  tizennyolc évesen határozta el, hogy tervező lesz. 
(3) A pályaválasztásban Márkot segítette, hogy sok könyvet olvasott híres tervezőkről. 
(4) Takács Márk férfi  és női ruhákat is tud tervezni. (Két dolgot kell megnevezni a ponthoz.) 
(5) Márk ruháinak stílusát a klasszikus/ (letisztult) vonalak jellemzik. 
(6) Sok minden hat egy ruhatervezőre, például a mindennapi élet, a filmek, a zenék, a 
divatirányzatok, a fotók. (Két dolog megnevezése elegendő.) 
(7) Márk elsősorban fiatal, városban élő, felnőtt... férfiak...számára tervez. 
(8) Márk szeretné, hogy a ruháit sokan megvásárolják/ vásárolják meg./viseljék 
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(A megadott elemek mellett a szövegösszefüggésből következő más jó megoldás is 
elfogadható.) 
 
2. feladat (8 pont) 
 Csapadék (eső, hó)  Hőmérséklet 
Szerda (0)             hószállingózás  (0)             0, +9  fok 
Csütörtök (9)               –  (10)           3 – 9  fok       
Péntek (11)           (kisebb) eső (12)           5 – 10 fok 
Szombat (13)             –  (14)           3 – 10 fok 
Vasárnap (15)           (futó) zápor  (16)           6 – 11 fok 

 
3. feladat (9 pont) 
(17) Svédországban. 
(18) 1896-ban. 
(19) 1972-ben. 
(20) Kaposvár közelében. 
(21) A (református) templom áll a központban. 
(22) Postát/ pékséget/ boltot/ iskolát. (Két dolgot kell megnevezni a ponthoz.) 
(23) Régen lakóház volt. 
(24) Előzetes megbeszélés szükséges hozzá. 
(25) Azért, hogy megismerkedjenek a régi életmóddal, ünnepekkel, szokásokkal. (Egy elem 
megnevezése elegendő.) 
(A megadott elemek mellett a szövegösszefüggésből következő más jó megoldás is 
elfogadható.) 
 
 
A hanghordozón elhangzó szövegek: 
1.  
Divattervezés 
Márciusi számunkban Takács Márk Ádámmal beszélgettünk. 
ZS:   − Hogyan lesz valakiből divattervező?  
TM: − Ha egy szóval kellene összefoglalnom, akkor az a szó a kitartás lenne. Ebben a 
szakmában szerintem ez a legfontosabb tulajdonság. Sok ember akar divattervezéssel 
foglalkozni. Rengeteg gyakorlat és nagyon sok idő szükséges ahhoz, hogy valaki sikeres 
lehessen. Természetesen fontos a jó rajzkészség, a pontos munkavégzés és a kiemelkedő 
kreativitás.   
ZS:  − Elmesélnéd, te hogy lettél divattervező?  
TM: − Amióta az eszemet tudom, mindig is érdekelt a divat és a ruhák. Kiskorom óta sokat 
foglalkoztam az öltözékemmel. Figyeltem arra, hogy a nadrágom passzoljon a pulóveremhez. 
Persze, azóta nagyon sokat változott az ízlésem és maga a divat is. Tisztában voltam azzal, hogy 
a divatszakmában kell dolgoznom. De abban nem voltam biztos, hogy ezen belül mit is 
válasszak. Végül 18 évesen jött az elhatározás, hogy tervező szeretnék lenni. Sok életrajzi filmet 
néztem meg, és sok könyvet olvastam híres tervezőkről.  
ZS:  − Mit tanultál az egyetemi évek alatt? 
TM: − A Budapesti Metropolitan Egyetemen rendkívül sok technikát tanultam. Megtanul-
hattam a nőiruha-készítést. Aztán az utolsó félévben elkezdtem foglalkozni a férfi öltözékekkel. 
Így megtaláltam a saját utamat. Főként férfiruhákat szeretnék tervezni, hiszen úgy gondolom, 
itthon elég nagyok a hiányosságok ezen a területen. A férfiak számára nagyon kicsi a 
ruhaválaszték.  
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ZS:  − Milyen ruhákat tervezel? 
TM: − Legtöbbször olyan ruhadarabokat tervezek, amiket én is szívesen felvennék, de mindig 
próbálok egy kis plusz dolgot is adni. A férfiruhák mellett rendszeresen tervezek női ruhákat 
is, de ezeket inkább csak felkérésre, legtöbbször énekeseknek.  
ZS:  − Mi jellemzi a stílusodat? 
TM: − Szeretem a klasszikus vonalakat és a letisztult formákat. 
ZS:  − Mi inspirál legjobban a tervezés során? 
 TM: − Az egyik a mindennapi élet, valamint a filmek, a zenék, másrészt természetesen a 
különböző divatirányzatok. Nagyon szeretem a kortárs művészetet. Például rendkívül sokat 
tudok meríteni bármilyen fotóanyagból. 
ZS:  − Milyen korosztályt célzol meg a kollekcióddal? 
TM: − Főként a fiatal, városi férfiakhoz szeretném a ruháimat eljuttatni. Én magam is ehhez a 
csoporthoz tartozom. Így olyan embereknek tervezek, akik szeretik a nem mindennapi, elegáns 
stílust.  
ZS:  − Milyen terveid vannak a jövőben?  
TM: − Mindenképpen szeretném, ha sok ember megismerne mint férfiruha-tervezőt. 
Szeretném, hogy a ruháimat minél többen meg tudják vásárolni. Tele vagyok kreatív ötlettel, 
és mindezt át szeretném adni az embereknek. 

(http://zsirafmagazin.zsiraf.hu/2zsirfKft/Zsiraf/Zsiraf_2016_marcius/ nyomán) 
2. 

Csak nehezen győz a napsütés a köd ellen 
Ma, szerdán a reggeli köd helyenként tartós lesz. Számottevő csapadék nem várható, de néhol 
hószállingózás lesz. A csúcshőmérséklet 0, +9 fok között alakul. 
Csütörtökön a hajnali ködfoltok megszűnését követően általában gyengén felhős, napos idő 
valószínű. Csapadék nem várható. A szél mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 
3 és 9 fok között alakul. 
Pénteken kezdetben változóan felhős, de alapvetően napos időre van kilátás, majd északnyugat 
felől erősen megnövekszik a felhőzet. Késő délután kisebb eső előfordulhat. Változó irányú 
szél lesz. 5, 10 fokra melegszik a levegő. 
Szombaton napközben többfelé erősen felhős idő valószínű, kevésbé felhős tájak 
északnyugaton lehetnek. Csapadék nem várható. Az északi szél mérsékelt lesz. A hőmérséklet 
csúcsértéke 3 és 10 fok között alakul. 
Vasárnap napközben változóan felhős időre és több - kevesebb napsütésre van kilátás. 
Csapadék általában nem alakul ki, de délnyugaton néhol futó zápor előfordulhat. A szél 
mérsékelt marad. Kora délután 6, 11 fok várható.    (http://www.idojaras.hu/ nyomán) 

3. 
Falura kellene menni 
 

Azok a gyerekek, akik nagyvárosokban laknak, sokszor el sem tudják képzelni, hogy 
vidéken is élhetnek emberek. Egy-egy vidéki látogatás alkalmával megfigyelhetik, milyen 
munkák vannak a kertben, hogyan lehet állatokat tartani, nevelni.  

A falusi hagyományokat őrzik a szabadtéri múzeumok is. Ezeket a múzeumokat, 
amelyek a különböző tájak házait, épületeit, különböző népcsoportok életformáját mutatják be, 
skanzeneknek nevezzük. A skanzen elnevezés és ötlet Svédországból származik. Itt alapította 
meg Artur Hazelius a világ első szabadtéri múzeumát.  
  



Magyar mint idegen nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

1713 írásbeli vizsga 7 / 12 2018. május 7. 

 
Magyarországon először 1896-ban, a honfoglalás ezeréves évfordulójára hoztak létre 

egy olyan falut, ahol 24 épülettel mutatták be hazánk tájait. A falut az ünnepségek után 
lebontották. Később ez a gyűjtemény lett az alapja a szentendrei skanzen létrehozásának.  

A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum 1972-ben nyílt meg. Célja, hogy bemutassa 
az egész magyar nyelvterület lakáskultúráját, népi építészetét, életmódját, gazdálkodását. Ma 
már több mint 400 épület látogatható a területen. Ezeket az épületeket a magyarországi tájak 
szerint rendezték. A látogatás során megismerkedhetünk a különböző hagyományokkal, ünnepi 
szokásokkal.  

A Szennai Skanzen Kaposvár közelében található. Különlegessége, hogy egy mai, élő 
falu közepén jött létre. Központjában az 1785-ben épült református templom áll.  

Az Ópusztaszeri Szabadtéri Gyűjtemény a Dél-Alföld jellegzetes épületeit mutatja be a 
XIX. század közepétől 1930-ig. A lakóépületek mellett postát, pékséget, boltot is láthatunk. A 
régi iskolában pedig a gyerekek időutazást tehetnek a múltba, részt lehet venni egy XIX. századi 
tanórán. 

A hollókői Ófaluban, amely a világörökség része, található a Hollókői Falumúzeum. 
Régen lakóház volt, így igazi falusi hangulatot idéz. Egész évben várja a látogatókat. 

A Bodrogközben, Cigándon található a Múzeumporta. Itt családi fényképekkel, régi 
tárgyakkal mutatják be a múltat. A Múzeumporta látogatásához előzetes megbeszélés 
szükséges, nincs konkrét nyitvatartási ideje. 

A skanzenek feladata tehát a hagyományok őrzése, illetve az, hogy a mai fiatalok 
megismerkedhessenek a régi életmóddal, ünnepekkel, szokásokkal. 

(Köles Hajnalka: Falura kellene menni című cikke nyomán. Kirándulj nálunk. 2016. 1. 31−33.) 
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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, hogya 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 részlete-sen 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 több-
nyire 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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