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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. (Amennyiben a feleletválasztós tesztben a vizsgázó egynél több  
megoldást jelölt be, megoldása értékelhetetlen.) 

 
 

1. feladat (12 pont) 
 

Megoldás: 1/b   2/c  3/b  4/c  5/a  6/d  7/a  8/ b  9/c  10/a  11/b  12/d       
 
 

2. feladat (9 pont) 
Megoldás:  
 

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Max. Elért 

H I H I H H I I I 9  

 
3. feladat (4 pont) 
Megoldás:  
 

22. matematika, informatika 

23. a boldogsága   

24. gimnáziumban/középiskolában 

    25. nagykorúsága előtt 
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Átváltási táblázat 

 
Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 

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

 

 

 

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.) 

 
1. feladat (8 pont) 

Item Az eredeti 
szöveg szavai 

Az átalakított szöveg 
szavai 

1. indultak el indultunk el 

2. - vagyok/voltam 

3. szentelte szenteltem 

4. látott láttam 

5. létrehoznia létrehoznom 

6. összegyűjtenek összegyűjtünk 

7. viszik visszük 

8. akarják akarjuk 
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2. feladat (8 pont) 

item Kötőszavak 
9. ahonnan 
10. hogy 
11. ahol 
12. hiszen 
13. hogy 
14. akikkel 
15. ezért 
16. aki 

 
3. feladat (9 pont) 

17/C  18/A  19/D  20/B  21/C  22/A  23/D  24/B  25/C 

Átváltási táblázat 
 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 
25 18  12 10 
24 18  11 9 
23 17  10 8 
22 17  9 8 
21 16  8 7 
20 16  7 7 
19 15  6 6 
18 14  5 5 
17 13  4 4 
16 13  3 3 
15 12  2 2 
14 11  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. Kire?               Orsira 
2. Ki?                  édesapja 
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3. Mikor?            vasárnaponként 
4. Mit csinál?      főz 
5. Milyen lett?    emberismerő 
6. Mit?                lasagnét 
7. Hova?             Várba 
8. Hol?                ráckevei 
9. Mikor?            egy éve 
 

2. feladat (7 pont) 
(Az item helyes megoldását nem befolyásolja a beírás sorrendje!) 
 
 Gulyásleves Palócleves 
(0) kedvelt városi étel  
10.  Gundel János 
11. tipikus magyar étel  
12.  egy író kérése 
13. Alföld  
14.  Virágbokor vendéglő 
15. szarvasmarha-csorda  
16.  Mikszáth levese 

 
3. feladat (6 pont) 
 
Item Megállapítások Igaz Hamis 
(0) A falu Vas megyében található.  X 
17. A harang már 700 éves. X  
18. Jelenleg Ilonka néni a harangozó. X  
19. A szorgalmas asszony a régi tárgyakat 

kiárusítja. 
 X 

20. Ilonka néninek két gyermeke van.  X  
21. A egész család nyáron nála nyaral.  X 
22. Mohorán található Mikszáth Kálmán 

múzeuma. 
X  

 
Átváltási táblázat 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 
22 33  11 19 
21 32  10 17 
20 31  9 15 
19 30  8 13 
18 29  7 11 
17 28  6 9 
16 26  5 7 
15 24  4 5 
14 22  3 3 
13 21  2 2 
12 20  1 1 
   0 0 
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A hanghordozón elhangzó szövegek: 
 
1.  
Tíz kérdésre válaszol Bereznay Tamás, a séf 
 
1. Mi a legkedvesebb gyerekkori emléke? 
Nagyon szerettem a nagymamámmal sütni-főzni, miközben észrevétlenül ellestem tőle a 
szakma fortélyait. Emlékszem, ahogy a gyúrt tésztát nyújtotta. A szélét mindig levagdosta, és 
feltette a forró tűzhelyre, ahol a tészta megpirult, felhólyagosodott. Életemben olyan finomat 
nem ettem. 
2. Ki volt az első szerelme? 
Orsolyának hívták, alattunk lakott a harmadikon. Nem volt ez igazi együtt járás, mert a 
kislány nagyon félt az apukájától, ezért titokban találkozgattunk. Azt hiszem, mindössze 
egyetlen csók csattant el köztünk. Egy biztos: Orsi gyönyörű, fekete copfja ma is be-beúszik a 
képzeletembe. 
3. Mi az, amit soha nem kérdezett meg a szüleitől, pedig meg kellett volna? 
Mindig, mindent megkérdeztem. Azt is megkérdeztem, hogyan jöttek össze a szüleim, bár 
tudtam, hogy gyerekkoruk óta egymással szemben laktak. Én is hasonló közvetlenséggel 
igyekszem élni. De sokáig küzdöttem apámmal, hogy bebizonyítsam, már felnőttem. Ma már 
ő a legjobb barátom. 
4. Mire sajnálja a legjobban az időt? 
Alvásra. Annyi tennivalóm lenne! Többnyire főzök, mert nagyon szeretek. A legjobban 
persze akkor, ha a barátaimnak vagy a családomnak készíthetek valamit. Anyukám szinte 
minden vasárnap megvendégeli az egész családot, de újabban már fárad, ezért ki-kiveszem a 
fakanalat a kezéből. Látom, hogy jólesik neki. 
5. Mi az, amit a saját kárán tanult meg? 
Nagyon jóhiszemű vagyok, soha senkiről nem feltételezem, hogy ártani akarna. De előfordult, 
hogy becsaptak vagy hazudtak nekem. Ma már jobb emberismerő vagyok. Csakhogy ehhez 
sok évnek kellett elmúlnia!  
6. Mit változtatna meg a világon, ha megtehetné? 
Kitörölném az emberek lelkéből a gonoszságot, az irigységről nem is beszélve! 
7. Hogy nézne ki egy tökéletes napja? 
A családdal megreggelizünk. Sütnék a lányaimnak sajtos-tejfölös bundás kenyeret, mert azt 
imádják, aztán elmennénk a strandra. De lehet, hogy inkább főznék egy finom ebédet! Talán 
lasagnét, az nálunk a sláger. Délután elmennénk sétálni a Várba, a kutyusunk vidáman 
futkosna mellettünk. Este pedig mindnyájan leheverednénk a nappali heverőjére, és 
beszélgetnénk. 
8. Mire nem sajnálja a pénzt? 
Jó minőségű alapanyagokra. Képes vagyok a ráckevei piacig is elmenni, mert ott még 
viszonylag sok az őstermelő. Kapirgáló tyúkot, jól tartott libát, egészséges tojást tőlük kell 
vásárolni. 
9. Kinek, minek a hangját szereti hallgatni? 
A Rolling Stones a kedvencem. Többször voltam koncertjükön, legutóbb egy évvel ezelőtt az 
amszterdami Arénában. Az volt a csúcs! 
10. Ha van mennyország, hogyan fogja köszönteni az Úristent a túloldalon? 
Ha ez egy modern mennyország lenne, biztosan azt kérdezném: „Mondja, kérem, merre van 
itt a konyha?” 
       Nők Lapja 2018/38. lapszámában Szöveg: Koronczay Lilla 
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2. 
 
Gulyásleves, palócleves 
 
Miközben eszünk, akkor ritkán gondolkodunk azon, hogy honnan ered az étel. Inkább csak 
élvezzük az ízeket. Érdemes azonban néha utánanézni annak, hogy a kedvenc fogásunk 
honnan származik, mert olykor igazán érdekes történetekkel ismerkedhetünk meg. 
Gulyásleves: Nem magyar az, aki még nem hallott a gulyáslevesről, legalábbis ezt 
gondolhatjuk a nemzeti gasztronómiánkat jelképező ételről. Sokan azt feltételezik, hogy a 
gulyásleves hasonló keletkezésű, mint a halászlé. A halászok halászlét esznek, a gulyások 
pedig gulyáslevessel lepik meg magukat. (A gulyások őrzik a szarvasmarha csordákat.) 
Logikusnak hangzik, de nem ez az igazság, ugyanis az alföldi marhacsordák nagybajszos 
felügyelői sohasem vágták le a pusztán a marhákat, így levest sem főzhettek belőlük. A 
marhagulyás tehát nem pusztai étel, hanem olyan városi fogás, amelyik a XIX. század első 
felében vált közkedveltté. 
Palócleves: A legtöbben úgy gondoljuk, hogy a Palócföld lakóinak ősi étele, ám a valódi 
eredettörténet ennél izgalmasabb. A magyar gasztronómia híres alakja, Gundel János 
vendéglős 1871-ben vette meg a Virágbokor nevű vendéglőt, ahol a kor olyan közismert 
személyei fordultak meg, mint Liszt Ferenc és Tisza István. 
A palóclevest azonban Mikszáth Kálmán kedvéért találta fel Gundel. Mikszáth arra kérte a 
híres vendéglőst, hogy készítsen neki egy olyan levest, amilyet még soha senki nem evett. 
Gundel Jánosnak sikerült teljesítenie a kérést.  
          szeretlekmagyarorszag.hu 
 
3.  
Riporter: Ilonka nénivel, a kicsi, de erős palóc asszonnyal beszélgetek. 
A Nógrád megyei palóc faluban, Terényben járunk. A harangjai már hétszáz éve szólongatnak 
misére, esküvőre, keresztelőre, temetésre. Ami talán országosan is egyedülálló, hogy több mint 
száz esztendeje egyetlen család tagjai harangoznak. Most a helyben lakó Ilonka vette át a 
harangköteleket. Nem könnyű megszólaltatni a három hatalmas harangot. Neki sikerül, női 
leleménnyel: kézzel-lábbal.  
Mióta a gyerekei kirepültek a szülői házból, egyedül él, mégsem magányos. Kitalálta, hogy a 
legnagyobb szobáját és a konyhát múzeumnak rendezi be. Így legalább nem vesznek kárba a 
generációkon át öröklődött tárgyak. Megismerteti látogatóival a palóc életmódot, a 
hagyományt. 
Ilonka: Munkával el vagyok látva! A harangozáson kívül rendben tartom a templomot, itthon 
tyúkokat nevelek, van egy jó nagy kertem, abban termelgetek a gyerekeknek és az unokáimnak. 
A lányom Erzsébeten él, ő sűrűbben látogat haza, a fiam ritkábban, mert ő Tapolcán a 
szőlőjében dolgozik. Nyáron jönnek az unokák. Az ünnepeket együtt töltjük – de mindig itt 
nálam, mert egy napra sem mozdulhatok ki a harangok mellől.  
Riporter: Terény a béke, a nyugalom kicsiny palóc szigete. Mostanában sokan járnak ide 
túrázni a dimbes-dombos nógrádi tájban. Akik Mohorán felkeresik Mikszáth Kálmán, a nagy 
palóc író és Tolnay Klári színésznő emlékhelyét, Terénybe is átjönnek.  

 
    (NŐK LAPJA 2018/38. SZÖVEG: VADAS ZSUZSA) 
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IV. ÍRÁSKÉSZSÉG 
1. 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 Tartalom és szöveghossz 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 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. 

 
2. 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. 
 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. 
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 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. 

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.  
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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 mind a négy irányító 
szempontot csak részben dolgozta 
ki (2 pont), illetve legalább 2 
irányító szempontot részben 
kidolgozott. (1 pont) 

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

 

 

Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 180 szót, a Tartalom 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. 
E-mail esetén van helyes 
(elfogadható) megszólítás és 
elköszönés. 

A szöveg formai jegyei és 
hangneme nagyjából meg-
felelnek a szövegfajtának, és a 
közlési szándéknak. 
Van helyes vagy elfogadható 
megszólítás és elköszönés.  
 

A szöveg formai jegyei nem 
felelnek meg az e-mail 
szövegfajtának, hiányzik vagy 
nem elfogadható a megszó-
lítás és/vagy az elköszönés. 

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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