
Eszperantó nyelv középszint 
 Javítási-értékelési útmutató 1713 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

ESZPERANTÓ NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ  
ÍRÁSBELI VIZSGA 

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI 
ÚTMUTATÓ 

 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

 •
 2

0
2

0
. 

m
á

ju
s 

2
0

. 



Eszperantó nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

1713 írásbeli vizsga 2 / 16 2020. május 20. 

  
I. Olvasott szöveg értése 

 
 

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

Ha többféle válasz is elfogadható, a javítási útmutató tartalmazza a szövegből adódó lehet-
séges válaszokat, illetve azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a jó válasznak tartalmaznia kell.  

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

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

A vizsgarész-összetevőben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása az átszámítási táb-
lázat alapján történik. 

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

 

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

 
Például: 

 
1 2 3 4 
1 0 1 0 

 
A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem elfogadható, a 

negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

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

Például: 
 

Max. Elért 
4 2 

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

Az elérhető maximális feladatpontszám: 27. 
Az elérhető maximális vizsgapontszám: 33. 
 

Átszámítási táblázat 
 

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

 
 
Részletes útmutató 
 
1. feladat 
 

1. flugiloj 
2. malantaŭen 
3. zum-sonon 
4. ruĝaj 
5. bekoj 
6. aero 
7. insektojn 
8. plumojn 
9. mondo 
10. struto 

 
2. feladat 
 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 
F I C A D E B H 

 
 
3. feladat 

 
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 
E I D K H A C B F 
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II. Nyelvhelyesség 

 
A vizsgaszabályzatnak megfelelően az írásbeli vizsga vizsgadolgozatát a szaktanár kija-

vítja, a hibákat a vizsgázó által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli 
a javított feladatrészben. 
 A javítási útmutató tartalmazza az összes elfogadható választ. 
 Amennyiben a válasz helyesírási hibát tartalmaz, az nem elfogadható. Amennyiben több 
választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha tartalmazza a helyes megoldást.
 A vizsgarész-összetevőben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása az átszámítási táb-
lázat alapján történik. 
 Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes kérdéshez 
egy-egy szürke négyzetbe, kérjük, írja be a következő kódokat: 

 

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

 Például: 
 

1 2 3 4 
1 0 1 0 

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

Max. Elért 
4 2 

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

Az elérhető maximális feladatpontszám: 25. 
Az elérhető maximális vizsgapontszám: 18. 

 
Átszámítási táblázat 

 
Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 

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

 
Részletes útmutató 
 
1. feladat 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
D B C B A D B C 

2. feladat 
9. an  ar eg ist 
10. er  em an ej 
11. ist  ul aĵ aĉ 
12. in  ec nj ist 
13. ist  ej il uj 
14. um  ebl iĝ ig 
15. ul  ist ad ato 

3. feladat 
16. ĉiam 
17. neniu 
18. iun 
19. ĉiuj 
20. tial 
21. tio 
22. ĉio 
23. ion 
24. kiel 
25. kiam
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III. Hallott szöveg értése 

 
A vizsgaszabályzatnak megfelelően az írásbeli vizsga vizsgadolgozatát a szaktanár kija-

vítja, a hibákat a vizsgázó által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli 
a javított feladatrészben.  
 Ha többféle válasz is elfogadható, a javítási útmutató tartalmazza a szövegből adódó lehet-
séges válaszokat, illetve azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a jó válasznak tartalmaznia kell. 
 A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a he-
lyesírási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét akadályozzák. 
 Amennyiben több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha tartalmazza 
a helyes megoldást. 
 A vizsgarész-összetevőben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása az átszámítási táb-
lázat alapján történik. 

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

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

 
 Például: 
 

1 2 3 4 
1 0 1 0 

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

Max. Elért 
4 2 

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

Az elérhető maximális feladatpontszám: 20. 
Az elérhető maximális vizsgapontszám: 33. 

 
Átszámítási táblázat 

 
Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 

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

   0 0 
Részletes útmutató 
1. feladat 

0. Jonny M estas 23-jara germana kantisto. 
1. Li komencis kanti en la jaro 2006. 
2. Li komencis kanti en la lingvoj angla kaj germana. 
3. Post la apero de lia unua albumeto en Esperanto li koncertis en Japanio kaj Francio. 
4. La albumo Regestilo enhavas 16 kantojn. 
5. La muziko de Jonny M perfekte kongruas laŭ li kun la ideo kaj idealismo de 

Esperanto. 
6. Jonny M lernis Esperanton dum kelkaj monatoj. 
7. Jonny M lernis Esperanton per muziko. 
8. Li volis kompreni la kantojn de la grupo Kaj tiel plu. 
9. Li ŝatas aŭskulti muzikon en diversaj lingvoj / hispana, itala, franca aŭ pola. (3 el ili 

sufiĉas) 
10. Li pensas, ke muziko en Esperanto povas esti interesa ankaŭ al neesperantista publiko 

/ neesperantistoj ks.   
 
Az elhangzott szöveg: 
 
La 23-jara Jonny M el Germanio estas unu el la freŝaj nomoj en la kolekto de Vinilkosmo. Fine 
de junio aperis lia unua granda albumo en Esperanto. Ni demandis al li, kial li ekmuzikis en 
Esperanto, kaj ĉu muziko en Esperanto laŭ li povas esti interesa ankaŭ al neesperantista publiko.   
Jonny M ekfaris regean muzikon jam en 2006, unue en la angla kaj germana. En 2010 aperis 
lia unua albumeto en Esperanto, la senpage elŝutebla Pli ol espero. Ĝi kondukis al turneo kun 
koncertoj interalie en Japanio kaj Francio, kaj partopreno en la dua hiphopa kompildisko de 
Vinilkosmo. 
Ĵus aperis lia unua propra plenlonga albumo en Esperanto kun la titolo Regestilo. La albumo 
enhavas 16 kantojn, el kiuj kelkaj jam estas konataj post liaj koncertoj en Festo 2012 kaj JES 
2012. 
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Kiel via muziko diferencas de tio, kio antaŭe estis farita en Esperanto, kaj kial? 
Mia muziko donas multege da espero – do ĝi perfekte kongruas laŭ mi kun la ideo kaj idealismo 
de Esperanto. Mia disko enhavas multajn kantojn, kiuj energiigas, sed ankaŭ pensigas. La stilo 
estas tute nova. Regeo ja estas malofta muzikstilo en esperantujo – sed mia stilo estas alia, mi 
nomas ĝin moderna regeo. Ĝi estas miksaĵo el regeo, repo, bona etoso kaj senlimaj pensoj… Ĝi 
batalas por unuigi la mondon – kaj tio bone efikas en Esperantujo. Mi pensas, ke la diferenco 
radikas en mia persono… juna, dinamika, sen bariloj kaj sen penso-kadroj. 
Kiel okazis, ke vi lernis Esperanton? 
Mi trovis Esperanton en la reto, kiam mi legis pri aliaj lingvoj, specife artefaritaj aŭ planitaj. La 
idealismo tuj plaĉis al mi, kaj mi lernis ĝin dum kelkaj monatoj – tiam mi jam skribis la unuan 
kanton en Esperanto! 
Kial laŭ vi estas bezonata muziko en Esperanto? Ĉu ĝi povas esti interesa al neesperantista 
publiko? 
Ho, muziko ege bezonatas. Mi ekzemple lernis Esperanton kvazaŭ per muziko. Mi faris kelkajn 
retajn studojn kaj lernis libre… Sed la plej granda kaŭzo estis, ke mi volis kompreni la kantojn 
de la grupo Kaj tiel plu. Mi tradukis la tutan tekston kaj tiel lernis Esperanton. 
Kaj jes, kial ne ĉiuj aŭskultu Esperanto-muzikon… En ĉiu lando oni aŭdas anglan muzikon en 
la radio. Sed mi ŝatas aŭskulti muzikon en diversaj lingvoj, ekzemple en la hispana kaj la itala, 
la franca aŭ la pola. Kial do ne en Esperanto? Oni ja sentas la energion en la muziko, ankaŭ se 
oni ne komprenas la tekston. 
 

 (Laŭ http://www.liberafolio.org/2013/regestilo-por.) 
 
2. feladat 

 V M N 
11. Oni uzas la vorton mojosa ekde la jaro 2000.  X  

12. En 2003 okazis TEJK-seminario en Hungario. X   
13. Anglaj partoprenantoj de la seminario uzis ofte la 

vorton cool.   X 

14. Modern-jun-stila ne estis sufiĉe slanga por la junuloj. X   

15. Mojos’a estas la mallongigo de modern-jun-stila. X   

16. La esperant-lingva vorto mojosa signifas angle cool. X   
17. Ne eblas modifi la vorton mojosa, ekzemple fari 

derivaĵojn el ĝi.  X  

18. Nuntempe la vorton mojosa oni ofte uzas dum 
esperanto-konversacioj. X   

19. Precipe maljunuloj ŝatas la vorton mojosa.  X  
20. La vorton mojosa subtenas la Akademio de 

Esperanto.   X 
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Az elhangzott szöveg: 
 
Kion signifas en Esperanto la angla vorto cool? Kiel ekestis la vorto mojosa? 
 
Mojosa estas A-vorto en Esperanto (la originala kaj plej ofte renkontata formo de la radiko 
mojos’) kun signifo egala al tiu de la angla vorto cool en ties signifo de moderna, bonega. 
Efektive temas pri mallongigo de tri-radika kunmetaĵo: modern-jun-stila. Ĝi estas parto de la 
junulara esperanto-slango de la 2000-aj jaroj. 
La vorto ekestis en novembro de 2003 dum la TEJK-seminario en Söjtör (Hungario) per la 
iniciato de kelkaj seminarianoj, kiam oni konstatis la fortan mankon de esperanto-vorto, kiu 
signifus la samon kiel la angla vorto cool, sed ne en la laŭvorta senco (malvarmeta), sed en alia 
(moderna, bonega). Malkiel multaj aliaj proponoj pri slangaĵoj, ĝi ekuziĝis kaj enradikiĝis, 
kvankam ĝis nun preskaŭ nure inter la junuloj. 
La seminaria laborgrupo konstatis, ke la esenco de la angla vorto cool tradukeblas kiel 
modernjunstila (emfazante tiel al moderneco, juneco kaj stileco), sed ĉar tion oni konstatis tro 
komplika, tro longa kaj ne tro cool-a, oni anstataŭe prenis la komencajn literojn de ĉiu de la tri 
radikoj (M: modern’ – J: jun’ – S: stil’) kaj el ili kreis mallongigon MJS, kiu (laŭ sia po-litera 
elparolo) provizis bazon por la nova adjektivo mojosa. 
Oni povus demandi, kial ne eblis iu pli rekta traduko, esperantigo de la vorto cool. La fonetika 
transpreno kula kreus konfuzon kun kulo (insekto) kaj transpreno de la baza signifo frida ne 
taŭgas pro tio, ke ĝi kaŭzus ambiguecon. 
Ĉar la vorto mojosa estas ĝenerale taksata kiel adjektivo derivata de radiko mojos’, oni foje 
renkontas ankaŭ aliajn derivaĵojn faritajn de tiu sama radiko – ekzemple mojosega (=ege 
mojosa), mojosi (=esti mojosa), mojose (=per mojosa maniero) aŭ mojosulo (=mojosa ulo). 
Tamen ilia uzo ne tiom oftas kiel la uzo de la adjektivo. 
Nuntempe la vorton mojosa (kaj sufiĉe malpli ofte ĝiaj derivaĵoj) oni ofte uzas dum esperanto-
konversacioj, precipe inter gejunuloj. Male, plejmulto de la pli aĝaj esperantistoj neniam 
konatiĝis kun la signifo de tiu vorto. La reago kaj ĝia akcepto inter tiu ĉi grupo tamen ĝenerale 
estas milda, komprenema kaj multe pli pozitiva ol la reago al aliaj similaj eroj de la junulara 
slango. 
Kvankam mojosa rapide gajnas popularecon en junularaj esperanto-rondoj, kelkaj opinias ke 
eble temas nur pri forpasonta fenomeno. La kialo uzi la vorton estis manko de ekvivalento por 
la angla vorto cool, kiu estas jam vaste uzata de parolantoj de diversaj lingvoj. Kritikantoj 
atentigas, ke kvankam la vorto cool ja estas moderna kaj junstila, ĝi ne signifas tion. Al tiu 
kritiko oni povas respondi, ke la signifo de modern-jun-stila ne estis difinata per la vortoj 
moderna aŭ junstila, sed per la angla (kaj alilingva) vorto cool. Tial mojosa ja samsignifas al 
cool, kaj ne al modernjunstila. Tiun interpreton ankaŭ subtenas la efektiva uzo de la vorto 
mojosa. 

 (Laŭ http://eo.wikipedia.org/wiki/Mojosa.) 
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IV. Íráskészség 

 
A vizsgaszabályzatnak megfelelően az írásbeli vizsga vizsgadolgozatát a szaktanár kijavítja,  
a hibákat a vizsgázó által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli  
a javított feladatrészben. 
 
Általános útmutató 
Az írásfeladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák alapján történik.  
Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempon-
tokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden írásbeli munkát e szempontok segítségével kell 
értékelni oly módon, hogy a dolgozatot minden egyes értékelési szempontnál újra kell  
olvasni. 
Ezen értékelési eljárás további sajátossága, hogy a szintleírások a nyelvi teljesítményt értékelő 
szempontoknál nem tartalmaznak hibaszámokra vonatkozó utalásokat, valamint nem osztályoz-
zák előre az egyes hibatípusokat a hibák súlyossága alapján. Ennek oka az, hogy az egyes nyelvi 
hibák súlyosságát (értelemzavaró vagy nem értelemzavaró hiba) csak az adott szövegkörnyezet 
figyelembevételével lehet megállapítani. 
 
A javítás alapelvei 
 

1. Az adott szinten bizonyos lexikai egységek és nyelvtani struktúrák produktív használata 
nem várható el a vizsgázótól. Az ilyen típusú hibákat az értékelésnél nem kell  
figyelembe venni. 

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

 
1. feladat 

Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 

Értékelési szempontok Maximális 
pontszám 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 5 

Nyelvhelyesség és íráskép 5 

Összesen 10 
 
Ha a dolgozat  A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése szempont alapján 0 pont, 
akkor az összpontszám is 0 pont. 
 
Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 150 szót, A feladat teljesítése,  
a megadott szempontok követése pontszámából 1 pontot le kell vonni.  
 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése szempont alapján adott pontszám  
0 pont, ha a szöveg 40 szónál rövidebb.  

 



Eszperantó nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

1713 írásbeli vizsga 11 / 16 2020. május 20. 

  
Az értékelési szempontok részletes kifejtése 
 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése  
E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó: 

•  megfelelően dolgozta-e ki a témát; valamennyi irányító szempontra kitért-e, 
• hogyan valósította meg a kommunikációs célokat, 
• megfelelő hosszúságú szöveget hozott-e létre. 

A tartalmi teljesség megítélésénél az a döntő, hogy a vizsgázó közli-e az adott szituációban 
lényeges információkat. Egyes vizsgafeladatoknál a tartalom értékelésénél a segédanyag tartal-
mi információi is irányadóak lehetnek. Ekkor azt is figyelembe kell venni, hogy a vizsgázó 
írásműve nem tartalmaz-e sokkal kevesebb információt, mint a segédanyag. Amennyiben azon-
ban a feladat nem tartalmaz erre vonatkozó utasítást, akkor nem kérhető számon a vizsgázón a 
segédanyagban megjelenő összes információ.  
A nyelvi okokból érthetetlen szövegrészeket ennél a szempontnál sem lehet értékelni. Ez vo-
natkozik a megadott szövegből értelem nélkül lemásolt és rossz nyelvi környezetben használt 
szövegrészekre is. Az ilyen típusú hibákat figyelembe kell venni a nyelvi teljesítmény értéke-
lésekor is. El kell fogadni azonban az olyan szövegrészeket, amelyeket a vizsgázó a segéd-
anyagból vett át, és jó nyelvi környezetben használ. 
Amennyiben a vizsgázó olyan információt közöl, amely nem magyar anyanyelvű olvasó szá-
mára nem értelmezhető, a tartalom kidolgozása nem tekinthető teljesen megfelelőnek. 
 
Nyelvhelyesség (szókincs, mondattan, alaktan, helyesírás) és íráskép 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy: 

• megfelel-e a vizsgázó által használt szókincs a témának, a szituációnak, a szerepnek és 
a közlési szándéknak, 

• megfelel-e a szóhasználat a középszintű érettségi vizsga követelményeinek, 
• megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a mondattan, az alaktan és a helyesírás  

normáinak, 
• írásképe áttekinthető-e, olvasható-e a szöveg. 

Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a megértést. 
Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak újraolvasás után ért-
hető. 
 
Javítási jelrendszer 
A hibákat a lap jobb oldalán található sávokban kell jelölni a következők szerint: 
 
1. oszlop:  
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése  
Bekarikázott számokkal jelöljük a teljesen kifejtett irányítási szempontokat. Mínuszjel követi 
a csak részben kifejtett szempontot. A szavak számát írjuk az 1. oszlop fölé! 
 
2. oszlop:  
Nyelvhelyesség (szókincs, mondattan, alaktan, helyesírás) és íráskép 
L = lexikai hiba 
LÉ = értelemzavaró lexikai hiba 
Kif = kifejezésmódbeli hiba 
Ny  = nyelvtani hiba 
NyÉ  = értelemzavaró nyelvtani hiba 
H  = helyesírási hiba 
O  = olvashatatlan szövegrész 
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A szövegben használt jelek: 
aláhúzás   = nyelvtani vagy helyesírási hiba 
hullámos vonal  = lexikai, kifejezésmódbeli hiba 
hiányjel   = hiányzik egy szó 
nyíl    = szórendi hiba 
aláhúzási   = ismétlődő hiba 
 
Az ismétlődő hibákat, valamint az olyan hibákat, amelyeknél az adott nyelvtani struktúra 
ismerete nem várható el a vizsgázótól, csak a szövegben kell jelölni, a javítósávban nem. 
 
Értékelési skála (1. feladat) 
 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 

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

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

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

A vizsgázó nem való-
sította meg a kommu-
nikációs célt; 
félreértette, illetve nem 
megfelelően dolgozta 
ki a feladatot.  
Vagy: a létrehozott 
szöveg 40 szónál 
rövidebb. 
Vagy: A vizsgázó más 
témáról írt. 

Nyelvhelyesség (szókincs, mondattan, alaktan, helyesírás) és íráskép 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A szöveg hibátlan 
vagy csak kevés,  
a megértést nem 
zavaró nyelvi hibát 
tartalmaz. 

A szövegben több 
nyelvi hiba fordul elő, 
de ezek a hibák alig 
nehezítik a megértést. 

A szöveg a nyelvi 
hibák következtében 
nehezen érthető és 
követhető, illetve 
félreérthető. 

A szöveg a nyelvi 
hibák miatt nem 
érthető.  
Vagy:  
A szöveg jelentős 
része nehezen 
olvasható, illetve 
olvashatatlan. 

 
2. feladat  

Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 

Értékelési szempontok Maximális 
pontszám 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 5 

Szövegalkotás 5 

Formai jegyek és hangnem 3 

Szókincs, kifejezésmód 5 

Nyelvhelyesség és íráskép 5 

Összesen 23 
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Ha a dolgozat A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése szempont alapján  
0 pont, az összpontszám is 0 pont. 
 
Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 180 szót, A feladat teljesítése,  
a megadott szempontok követése pontszámából 1 pontot le kell vonni.  
  
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése szempont alapján adott pontszám  
0 pont, ha a létrehozott szöveg 50 szónál rövidebb.  
 
Az értékelési szempontok részletes kifejtése 
 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó: 

• hány irányító szempontra tért ki, és megfelelően tárgyalta-e azokat, 
• hogyan valósította meg a kommunikációs célt/célokat, 
• megfelelő hosszúságú szöveget hozott-e létre. 

 
Egy adott irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető megfelelőnek, ha a vizsgázó kitér  
a megadott szempontra, mondatai minden lényeges információt tartalmaznak, illetve minden 
lényeges információra rákérdeznek és ismétlésektől mentesek. Amennyiben egy irányító 
szemponthoz több alpont tartozik, a szempont kifejtése akkor tekinthető megfelelőnek, ha  
a vizsgázó az összes alpontot tárgyalja. Ha a vizsgázó egy irányító szempontra kitér, de mon-
datai nem tartalmaznak minden lényeges információt, illetve nem kérdeznek rá minden 
lényeges információra, az adott irányító szempont tárgyalása csak részben megfelelő. Az adott 
irányító szempont tárgyalása abban az esetben is csak részben megfelelő, ha a vizsgázó más 
anyanyelvű olvasó számára értelmezhetetlen információt ad meg (pl. az életkor helyett a vizs-
gázó azt adja meg, hogy tizenkettedikes). 
Érdeklődő típusú levél esetén előfordul, hogy a vizsgázónak bizonyos információkra kell rá-
kérdeznie. Ebben az esetben a megfelelő kérdés feltevése azt jelenti, hogy a vizsgázó megfele-
lően fejtette ki az adott szempontot. 
Ha egy irányító szempont tárgyalása nyelvi okokból nem érthető, azt úgy kell értékelni, mintha 
a vizsgázó nem tért volna ki rá, azaz az adott irányító szempont kifejtése nem megfelelő. Ezt a 
hibát figyelembe kell venni a nyelvi teljesítmény értékelésekor is, azaz a hiba jellegétől függően 
a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvhelyesség szempontoknál.  
A segédanyagból átvett szövegrészek esetében úgy kell eljárni, mint az első feladatnál. 
Új, azaz nem megadott szempontok értékelésére nincs lehetőség! A dolgozatot akkor is  
a megadott szempontok alapján kell értékelni, ha a vizsgázó a megadott témáról nem személyes 
vonatkozásban, hanem általánosan, de a kommunikációs cél(ok)nak megfelelően ír, vagy ön-
magáról ír, amikor általánosan kellene fogalmaznia. 
 
Szövegalkotás 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy: 

• logikus-e az irányító szempontok elrendezése és ezáltal a szöveg gondolatmenete, 
• megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés, tárgyalás és befejezés, 
• hogyan használja a vizsgázó a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit (pl. egy-

szerű kötőszók, névmások). 
A Szövegalkotás szempontnál a A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése szem-
ponttól függetlenül kell eljárni és csak a tárgyalt szempontok alapján lehet megítélni a dolgozat 
felépítését és gondolatmenetét. 
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A szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit akkor használja helyesen a vizsgázó, ha törek-
szik arra, hogy egyszerű kötőszók, névmások, határozószók stb. segítségével valódi szöveget 
hozzon létre. Amennyiben a vizsgázó minden mondatát azonos módon (pl. a „mi” személyes 
névmással) kezdi, nem mondható el az általa létrehozott szövegről, hogy abban a mondatok 
szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Amennyiben a vizsgázó csak azonos szerkezetű egyszerű 
mondatokat ír, nem kaphatja meg a maximális pontszámot. 
 
Formai jegyek és hangnem 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg: 

• megfelel-e a szövegfajtával szemben támasztott formai követelményeknek (pl. levél 
esetén helyesen tartalmazza-e a dátumot, a megszólítást, az elköszönést és aláírást), 

• hangneme és stílusa megfelel-e a közlési szándéknak és/vagy a címzetthez való 
viszonynak. 

 
Szókincs, kifejezésmód 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy: 

• megfelel-e a vizsgázó által használt szókincs a témának, a szituációnak, a szerepnek és 
a közlési szándéknak, 

• megfelel-e a szóhasználat a középszintű érettségi vizsga követelményeinek. 
Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a megértést. 
Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak újraolvasás után 
érthető.  
A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni, azaz a hiba jellegétől 
függően vagy a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvhelyesség szempontnál. 
Amennyiben például a vizsgázó helytelen elöljárót használ, ezt a hibát csak a Szókincs, 
kifejezésmód szempontnál lehet értékelni. Ha azonban egyáltalán nem használ vonzatot, ezt  
a hibát csak a Nyelvhelyesség szempontnál lehet értékelni. 
Azoknál az értelemzavaró hibáknál, amelyek következtében egy-egy mondatrész vagy mondat 
mondanivalója válik érthetetlenné, és amelyeknél a hiba komplexitása miatt nem lehet 
eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, az egyszeri értékelés elve nem 
érvényes. Az ilyen típusú hibákat tehát mindkét szempontnál értékelni kell. 
E szempont értékelésénél a megszólítás és az elköszönés hibáit is figyelembe kell venni. 
 
Nyelvhelyesség és íráskép 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a mon-
dattan, alaktan és helyesírás normáinak, illetve írásképe áttekinthető-e, jól olvasható-e.  
Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a megértést. 
 
Javítási jelrendszer 
 
A hibákat a lap jobb oldalán található sávokban kell jelölni a következők szerint: 
 
1. oszlop:  
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
Bekarikázott számokkal jelöljük a teljesen kifejtett irányítási szempontokat. Mínuszjel követi 
a csak részben kifejtett szempontot. A szavak számát írjuk az 1. oszlop fölé! 
Szövegalkotás 
T  = helytelen tagolás 
K  = kohéziós hiba 
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Formai jegyek és hangnem 
F  = hiányzó formai jegy  
bekarikázott F = meglévő formai jegy 
Hn  = nem megfelelő hangnem 
 
2. oszlop:  
Szókincs, kifejezésmód 
L  = lexikai hiba 
LÉ  = értelemzavaró lexikai hiba 
Kif  = kifejezésmódbeli hiba 
 
3. oszlop 
Nyelvhelyesség (mondattan, alaktan, helyesírás) és íráskép 
Ny  = nyelvtani hiba 
NyÉ  = értelemzavaró nyelvtani hiba 
H  = helyesírási hiba 
O  = olvashatatlan szövegrész 
 
A szövegben használt jelek: 
aláhúzás   = nyelvtani vagy helyesírási hiba 
hullámos vonal  = lexikai, kifejezésmódbeli hiba 
hiányjel   = hiányzik egy szó 
nyíl    = szórendi hiba 
aláhúzási   = ismétlődő hiba 
 
Az ismétlődő hibákat, valamint az olyan hibákat, amelyeknél az adott nyelvtani struktúra isme-
rete nem várható el a vizsgázótól, csak a szövegben kell jelölni, a javítósávban nem. 
 
 
Értékelési skála (2. feladat) 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökéletesen 
megvalósította a 
kommunikációs 
célokat.  
Az összes irányító 
szempontot 
megfelelően 
kidolgozta.  
A megadott szöveg-
hosszúság keretei 
között maradt. 

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a 
kommunikációs célokat.  
Az irányító szempontok 
közül egyet vagy kettőt 
megfelelően dolgozott 
ki, a többit csak részben, 
illetve egy irányító 
szempontot 
megfelelően, a többit 
csak részben. 
 

A vizsgázó részben 
valósította meg a 
kommunikációs célokat. 
Az irányító szempontok 
közül egyet 
megfelelően dolgozott 
ki, ezen kívül még egyet 
részben, a többit 
egyáltalán nem, illetve 
valamennyi irányító 
szempontot csak 
részben. 
  

A vizsgázó nem 
valósította meg a 
kommunikációs célokat. 
Az irányító szempontok 
közül egyet sem 
dolgozott ki 
megfelelően, csak 
néhányat részben, és 
van olyan is, amelyet 
egyáltalán nem. 
Vagy:  
A létrehozott szöveg 50 
szónál rövidebb. 
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Szövegalkotás 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése,  
az irányító szempon-
tok elrendezése logi-
kus.  
A gondolati tagolás 
megfelelő. 
A vizsgázó megfelelő 
nyelvi eszközök 
használatával valódi 
szöveget hoz létre.  

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

A mondanivaló nem min-
denütt logikus elrendezésű. 
A vizsgázó nem törekszik  
a gondolati tagolásra: 
hiányzik a bevezetés és 
befejezés.  
A szövegszerűség csak 
nyomokban fedezhető fel. 
A mondatok több helyen 
nem kapcsolódnak 
egymáshoz.  

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

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

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

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

A szöveg formai jegyei 
még megfelelnek a szöveg-
fajtának, hangneme a köz-
lési szándéknak és/vagy  
a címzetthez való 
viszonynak. 

A szöveg formai jegyei 
nem felelnek meg  
a szövegfajtának, 
hangneme a közlési 
szándéknak és/vagy  
a címzetthez való 
viszonynak. 

Szókincs, kifejezésmód 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A szöveget a témának 
és a közlési szándék-
nak megfelelő, válto-
zatos szókincs jel-
lemzi. Az előforduló 
kisebb lexikai pontat-
lanságok nem nehe-
zítik a megértést. 

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

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

A szövegben felhasznált 
szókincs nagyon 
szegényes. 
A nem megfelelő kife-
jezésmód több helyen 
akadályozza a szöveg 
megértését. 
 

Nyelvhelyesség és íráskép 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A vizsgázó általában 
helyesen használja  
az egyszerűbb 
nyelvtani struktúrákat. 
A szöveg kevés nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát tar-
talmaz, amelyek azon-
ban a megértést nem 
befolyásolják.  

A vizsgázó több hi-
bával használja  
az egyszerű nyelvtani 
struktúrákat. 
A szöveg több nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát 
tartalmaz, amelyek 
azonban a megértést 
nem befolyásolják, 
és/vagy kevés a meg-
értést nehezítő hiba. 

A vizsgázó csak a legegy-
szerűbb nyelvtani struktú-
rákat használja.  
A szöveg sok olyan nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát tartalmaz, 
amelyek a megértést nem 
befolyásolják, valamint 
több, a megértést jelentő-
sen nehezítő nyelvi hiba 
fordul elő benne.  

A szöveg a nyelvi 
(mondattan, alaktan, 
helyesírás) hibák miatt 
nem érthető.  
Vagy:  
A szöveg jelentős része 
nehezen olvasható, 
illetve olvashatatlan. 
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