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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.  

 

 
1. feladat (9 pont) 
 
1. Az édesanya szerint még nincs itt az ideje. 
2. Nem illik ilyet kérdezni. 
3. Beszéljék meg.  
4. Már volt egy. 
5. Az esküvő miatt./ Az anyukája férjhez megy. 
6. Semmit. 
7. Dodó ott fog aludni./ Dodóval lehet majd játszani.  
8. A nagymama takarít, leszedi a függönyt, kitisztítja a szőnyegeket, lemossa az ablakot, 
kivasalja az abroszt, kölcsönkéri a kristálypoharakat. (Legalább két dolgot kell említeni.) 
9. Vajszínű ruhája van és ugyanolyan cipője. 
(A megadottakon kívül bármely, tartalmilag megfelelő válasz elfogadható.) 
 
 
2. feladat (11 pont) 
 

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
H D I L E B M K C F A 

 
 
3. feladat (10 pont) 
 
(21) – I  (22) – H (23) – H  (24) – I   (25) – H   (26) – H   (27) – I   (28) – I   (29) – H 
 (30)  – H 
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Átváltási táblázat 

 
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    

 
 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.) 
 

1. feladat (9 pont) 
 
(1) – vágjunk  (2) – adjunk (3) – Keverjük össze   (4) – Sózzuk meg   (5) – öntsünk    
(6)  – Fedjük le   (7) – főzzük   (8) – tegyünk   (9) –  tálaljuk 
 
2. feladat (8 pont) 
 

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 
A C B D D A C B 

 
3. feladat (8 pont) 
 
(18) – hogy (19) – akik (20) – ha  (21) – tehát (22) – amelyet  (23) – és (24) – mert  
(25) - aki 
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Átváltási táblázat 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
1. feladat (9 pont) 
 
1/b  2/c  3/a  4/a  5/c  6/a  7b  8/c  9/c 
 
2. feladat (8 pont) 
 

Item Állítások Igaz Hamis 
10. Amszterdamban olvasott először a 

faluról és a lovaglóiskoláról. 
X  

11. A nógrádi vidéket repülőgépről 
csodálta meg. 

X  

12. A településen a kastélyt vásárolta 
meg. 

 X 

13. A patakon túl vásárolt egy romos 
házat. 

X  

14. Egy budapesti egyetemen 
kutatóként dolgozik. 

 X 

15. Hollandiában ment férjhez.  X 
16. Örül, hogy roma származású 

férjének a családja befogadta őt. 
X  

17. Otthon érzi magát Legénden. X  
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3. feladat (5 pont) 
 
18. képzelődni/elszórakoztatni magát 
19. a civilizációt/ a haladást/ a fejlődést 
20. aki nem akart evezni/lusta volt evezni 
21. ásni 
22. a víz/vízesés erejét 
   

Átváltási táblázat 
Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 

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

 
A hanghordozón elhangzó szövegek: 
1.  
Hajápolási tanácsok az őszi hónapokra 
 
Sokan megijednek az ősszel gyakran jelentkező, fokozott hajhullástól. Aggodalomra nincs ok, 
a hajhullás kismértékben természetes folyamat. 
Gondoljunk csak bele: míg napközben még sokszor jó az idő, az őszi reggelek és esték egyre 
hűvösebbek, így a fejbőr könnyen megfázhat.  
A legfontosabb, hogy hajmosás után lehetőleg azonnal szárítsuk meg a hajunkat. 
Mindenképpen használjunk hajszárítót, mert a haj ilyenkor nehezebben szárad a szabad 
levegőn. Az őszi nap sugarai már nem elég erősek. A reggeli hidegben viseljünk könnyű, őszi 
sapkát vagy kendőt. Reggel ne mossunk hajat, mert könnyen megfázhat a fejbőr. 
Ősszel nagyon fontos a változatos táplálkozás. Igyunk sok folyadékot, és fogyasszunk sok 
gyümölcsöt, töltsük fel magunkat vitaminokkal! Napozzunk minél többet, mert a D-vitamin jó 
hatással van hajunk növekedésére is. 
Ugyanilyen fontos, hogy kíméletesen ápoljuk a hajunkat. Hajmosáskor csak gyengéden 
masszírozzuk meg a fejbőrt. Válasszunk a hajunk típusának megfelelő termékeket. Csak kevés 
sampont használjunk! Mindezek mellett érdemes a nyáron megtört hajvégeket levágatni. 
A tévhittel ellentétben nem napi 50, hanem még 80–120 hajszál elvesztése sem számít kóros 
betegségnek.  
A jelentős hajhullás hátterében gyakran komolyabb okok állhatnak.  Például vitaminhiány, 
különféle gyulladások, egyéb betegségek, de még a stressz is okozhat kóros hajhullást. Érdemes 
ügyelni az árulkodó jelekre! Ha például túl sok haj marad a fésűben, a kádban, vagyis nagyon 
erőteljes tüneteket tapasztalunk, akkor ne kezdjünk el otthon kísérletezni különböző szerekkel. 
Ha heteken át nem múlik a hajhullásunk, feltétlenül forduljunk bőrgyógyászhoz.  

http://www.blikk.hu/eletmod/tippek/igy-elozzuk-meg-egyszeruen-az-oszi-hajhullast/qwy2xtc 
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2.  
A magyar falu, ahol öröm élni – riport Legéndről 
 

A holland professzorral, Saskiával beszélgetünk, aki nem itt született, mégis otthonának érzi a 
nógrádi falut, ahol a mindennapjait éli. 
Saskia: – Szerencsés vagyok, mert Nógrád megyét évekkel ezelőtt módom volt föntről, egy 
kisrepülőről szemlélni. Máig emlékszem a látványra: a völgyek mentén egymásba kapaszkodó 
dombokra, a hatalmas erdőségekre, az aranysárga mezőkre. Emlékszem a domboldalakon 
látható parányi falvakra, a piros tetős házakra, a kimagasló templomtornyokra. A pilótának meg 
is jegyeztem: a nógrádi falvak úgy sorakoznak egymás után, mint egy szép nyakláncon a 
gyöngyszemek. A lenti valóság persze egészen más. 
Riporter: – Például Legénd előtt néhány kilométerrel az autós azt tapasztalja, hogy nincs 
tovább rendes út. Aztán négy-öt kilométer nehéz útszakasz után előbukkan a település. 
Megpillantjuk a kastélyt, a templomot és az éppen szilvát szedő vagy beszélgető embereket.  
Jókedvű turisták csoportja lovagol el mellettünk. Itt tanulnak lovagolni!  A domb felől 
gyerekzsivaj töri meg a csendet. Odébb, a patakon túl, egy rendezett kertben észreveszünk egy 
csodás kis parasztházat. Nem kell sok idő, hogy megtudjam, itt él Saskia, aki valójában az 
amszterdami egyetem doktora. Saskia nyelvész, a tamil és a szanszkrit nyelvek ismerője és 
kutatója. 
S. – Amszterdamban éltem és dolgoztam, amikor azt olvastam, hogy Magyarországon van egy 
lovaglást oktató iskola, ahol hollandul beszélnek. Kedvet kaptam, jelentkeztem. Ez 2000-ben 
volt. A faluba érkezve éreztem, itthon vagyok! A nyár melege, a csend, a nyugalom, a sűrű erdő 
látványa jó érzéssel töltött el. Azonnal tudtam, hogy ez az a hely, ahol venni fogok egy kicsi 
házat, ahol pihenhetek. És kétezer októberében megvettem.  
R. – A ház romos volt. Saskia a helyi mesterek segítségével varázsolta lakhatóvá a régi 
parasztházat, és attól kezdve a második otthona lett ez a kis nógrádi falu. 
S. – A házam új otthonom lett. Amikor kutattam, jártam a világot Indiától Amerikáig, valami 
mindig visszahúzott Legéndre. Aztán négy évvel később, Gozsó személyében, itt talált meg a 
szerelem. Látásból már ismertem őt, de a kapcsolatunk itt egy bálon, egy teliholdas éjszakán 
kezdődött. Szerelem volt azonnal, ami a mai napig tart.  
R. – Saskia megmutatja az ízlésesen és kényelmesen berendezett házat. Közben elmeséli, hogy 
férje egy kilencgyerekes roma családból származik, és milyen nagy öröm számára, hogy ez a 
nagy család befogadta őt. Azt mondja, a legéndi lakodalomban százharmincan ropták a táncot.  

2017/37. Nők Lapja Szöveg: Árvai Magdolna nyomán 
3. 
Haszontalan dolog nem csinálni semmit? 
 

Az egyik hetilap a semmittevés művészetéről írt. Ebből idézünk néhány részletet. 
Agatha Christie, a híres krimi író azt írja önéletrajzában, hogy a legnagyobb ajándék, amit a 
szüleitől kapott gyerekkorában az, hogy hagyták eleget unatkozni. Ő a világ egyik 
legolvasottabb írója! Lehet, hogy annak köszönheti különleges képzelőtehetségét, hogy nem 
tömték tele a napjait programokkal. Így volt ideje kitalálni, hogyan tudja magát elszórakoztatni 
olyankor, amikor azt csinál, amihez kedve van. 
Fred Gratzon Lustasággal a sikerért című könyvében szellemesen ír arról, hogyan 
köszönhetjük a civilizációt a semmittevőknek. Ezek szerint az emberi fejlődés, haladás olyan 
embereknek köszönhető, akiknek nem volt kedvük valamit a régi fáradságos módon csinálni. 
Meg akarták könnyíteni az életet a maguk számára, azaz lusták voltak.  
Az első ember, aki kitalálta, hogy vitorlát szerel a csónakra, valószínűleg nem akart evezni. Aki 
kitalálta az ekét, amit az ökör húz, nem szeretett ásni. A malom feltalálójának pedig biztosan 
elege lett abból, hogy a magokat kézi erővel kell szétzúznia. Inkább a víz, a vízesés erejét 
használta fel a gabona őrlésére.  Minden kreatív ember egyben lusta is. Legalábbis ezt gondolja 
a könyv írója.       Nők Lapja 2017/33. Oravecz Csilla írása nyomán (részletek) 
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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 
szempontot és elérte a 
megadott szövegmennyi-
séget.  

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

A vizsgázó csak részben 
dolgozta ki az irányító 
szempontokat. 

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

 
Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 150 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  
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 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, 
• megfelelő hosszúságú szöveget hozott-e létre. 
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 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. 
 
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. 
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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 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 megfelelő: 
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 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 mon-
datok 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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