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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 (8 pont) 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
D A I G F B H E 

 
2. feladat (8 pont) 
 
Item Állítások Igaz Hamis

0. Az internet használata nem változtatta meg a vásárlási 
szokásokat.  X 

 Az emberek azért szeretnek online vásárolni, mert:   

9. – nem fontos, hogy otthon milyen ruhában vannak. X  

10. – mindig azonnal megkapják, amit rendelnek.  X 

11. – biztosak lehetnek abban, hogy mindig a legjobb minőségű árut 
kapják.  X 

12. – előre mindig pontosan tudhatják, hogy mennyit fognak fizetni.  X 

13. – nem kell érteni a számítógéphez.  X 

 Az emberek azért szeretnek boltban vásárolni, mert:   

14. – nem kell másokhoz alkalmazkodni. X  

15. – látják a választékot, és csak friss árut vesznek. X  

16. – csak a csomagolásért kell fizetni.   X 
 
3. feladat (9 pont) 
 

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 
E G I B F K A D H 
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Átváltási táblázat 

 
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 

 
A feladatlap bázisszövegei az eredeti forrásszövegek módosításával – rövidítésével, nyelvtani egyszerűsítésével –, de az eredeti szöveg 
integritásának megtartása mellett jöttek létre. Az eredeti szövegek forrása: 
 
 

1. feladat: https://www.iskolakertekert.hu/index.php/hu/ 
2. feladat: Nagybevásárlás: online vagy személyesen? - Dívány (divany.hu) nyomán. 2020. 06. 12. 
3. feladat: https://szimpatika.hu/cikkek/7652/tokody-ilona és Nők Lapja 2020/48. 114. nyomán 

 
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 (11 pont) 
 

 A B C D 
(0) mellett szerint előtt miatt 
(1) honlap honlapot honlapon honlapra 
(2) tovább előtt múlva később 
(3) olvasni olvassuk olvasunk olvastuk 
(4) milliárdok  milliárddal  milliárd  milliárdban  
(5) számát  számában  számára  száma  
(6) le fel rá meg 
(7) javítja javítják javít javítanak 
(8) ezeket ezeknek ezektől ezekre 
(9) napjainkkal  napjainktól  napjainkban  napjainkba  

(10) foglalnak  foglal  foglalják foglalja  
(11) helyen helyre helytől helyben 
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2. feladat (8 pont) 
 
(12) Írj, (13) csinálj, (14) sorold fel, (15) mutasd be, (16) mondd el, (17) Vigyázz, (18) 
ellenőrizd, (19) készítsd el 
 
A felszólító módú egyes szám második személyű alak rövid és hosszú formája egyaránt 
elfogadható. 
 
3. feladat (6 pont) 
 
(20) hogy, (21) de, (22) mert, (23) hanem, (24) amikor, (25) és  
 
 

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 

 
A feladatlap bázisszövegei az eredeti forrásszövegek módosításával – rövidítésével, nyelvtani egyszerűsítésével –, de az eredeti szöveg 
integritásának megtartása mellett jöttek létre. Az eredeti szövegek forrása: 
 
 

1. feladat: Húszéves a Wikipédia, a világ hetedik leglátogatottabb honlapja | BAON 
2. feladat: https://20on.hu/10-pontos-checklist-az-oneletrajzodhoz/ 
3. feladat: Családi kapcsolataink online. Nők Lapja 2020/48. 114. nyomán 

 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
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1. feladat (8 pont) 
 
1. A férfinak senki nem tudott segíteni, mert a legközelebbi település messze//több mint 30 
kilométerre/ volt. 
2. A tűzben meghalt a kutyája. 
3. A tüzet úgy próbálta eloltani, hogy havat lapátolt rá. 
4. Éjjel a hóból épített új otthonában/lakásában aludt.  
5. Amikor éhes volt, konzervet evett. 
6. Úgy kért segítséget, hogy a hóba azt írta: SOS. 
7. A mentők helikopterről vették észre/látták meg az üzenetet. 
8. A férfi több mint 20 napot töltött az alaszkai erdőben. 
 
 
2. feladat (10 pont) 
 

Item Állítások Igaz Hamis
9. A séf gyakran főz grízes tésztát a menzán.  X 
10. Ahol Buday főz, ott sok iskolás gyerek szívesen megkóstolja az 

új ételeket. 
X  

11. A menzán új ételeket kell adni, mert a régiek unalmasak. X  
12. Sokkal több zöldséget kellene enniük az iskolásoknak. X  
13. A tanárok is segíthetnek abban, hogy a diákok megszeressék az 

új ételeket. 
X  

14. Rövid idő alatt kell teljesen megváltoztatni az étrendet.  X 
15. Abból a zöldségből érdemes főzni, amelyik a legdrágább.  X 
16. Amit Buday főz, az sokkal drágább, mint a régi menü.  X 
17. Vannak szülők, akik otthon is kipróbálják az egészséges, új 

ételeket. 
X  

18. Hosszú idő, mire megváltoznak az étkezési szokásaink. X  
 

 
3. feladat (7 pont) 
 
19. Honnan jönnek állatok a városba?  A hegyekről és az erdőkből/a hegyekről/az erdőkből. 
20. Ki volt a furcsa vásárló? Egy szarvas./Egy állat. 
21. Hol lehetett látni a szarvast, mielőtt bement a boltba? A kemping területén. 
22. Mit csinált a boltban? Körülnézett./Megnézte a napszemüvegeket. 
23. Mit csinált az eladó? Meglepődött/Finom falatokat adott neki./Megetette. 
24. Kik érkeztek a bolthoz félóra múlva? A szarvas és a családja. 
25. Mit csinált az üzlet tulajdonosa, hogy a vendégek elmenjenek az üzletéből?  
(Mogyorós) Csokoládéval kiment a bolt elé (az utcára)/ csokoládét adott nekik. 
 
A feladatlap bázisszövegei az eredeti forrásszövegek módosításával – rövidítésével, nyelvtani egyszerűsítésével –, de az eredeti szöveg 
integritásának megtartása mellett jöttek létre. Az eredeti szövegek forrása: 
 
 

1. feladat: https://www.erdekesvilag.hu/harom-hetet-elt-tul-maganyosan-a-jeghideg-alaszkai-vadonban-egy-ferfi/ 
2. feladat: https://eduline.hu/kozoktatas/20111005_buday_peter_menzaprogram Szűcs Dóra 
3. feladat: https://www.erdekesvilag.hu/ Családjával együtt tért vissza a szarvas a boltba, ahol finom falatokkal kínálták/ 
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Átváltási táblázat 
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 

 
A hanghordozón elhangzó szövegek: 
 
1. Három hetet élt túl Alaszkában egy férfi 
 
Három hét után mentettek meg a hatóságok a jéghideg alaszkai erdőségből egy férfit. A harminc 
éves Tyson Steele azért került nehéz helyzetbe, mert leégett az otthona. Mindentől távol állt a 
kis háza,  a legközelebbi  falu vagy város több mint 30 kilométerre volt tőle. A tűzben a kutyája 
is elpusztult. A férfi órákig lapátolta a havat az égő épületre, de nem sikerült eloltania a tüzet. 
A tragédia után, hogy életben maradjon, csinált egy helyet magának a nagy hóban. Az 
éjszakákat ezután itt, a hóból épített új otthonában töltötte. Szerencsére sikerült néhány 
konzervet kihoznia a házából, és így enni is tudott, amikor megéhezett. Egyik nap jó ötlete 
támadt: a hóba egy nagy SOS feliratot írt, azt remélte, hogy valaki majd felfedezi. Szerencsére 
így történt! 
Mivel hetek óta nem hallottak felőle, a családja és a barátai aggódni kezdtek, és telefonáltak az 
alaszkai mentőknek. Azok el is kezdték keresni, míg végül egy helikopterről vették észre a 
segélykérő üzenetet. Hamarosan kimentették a férfit az alaszkai vadonból. A rendőrség feltett 
az internetre egy videót a férfi megmentéséről, aki elmesélte, hogyan élt túl több mint 20 napot 
az alaszkai vadon mélyén. 
 
2. "Előbb-utóbb minden diák megeszi a spenótfőzeléket.”  
 
Egy budapesti, három miskolci és egy falusi iskolában Buday Péter menüjét eszik a diákok a 
menzán. Az unalmas lebbencsleves, grízes tészta és zöldbab főzelék helyett új ételek kerülnek 
a tányérra. A séf szerint hatalmas eredmény, hogy az iskolások ma már olyan ételeket is 
hajlandóak megkóstolni, amelyeket korábban nem ettek meg.  
Két éve indította el a menzaprogramot. Miért gondolja úgy, hogy meg kellene reformálni 
az iskolai étkezést? 
Gyerekként én is a menzán ebédeltem, és felháborítónak tartom, hogy negyven éve ugyanazt a 
kosztot eszik a gyerekek az iskolában. Az unalmas és nem kellően változatos menü helyett új 
ízekkel kell megismertetni őket. Az a tapasztalatom ugyanis, hogy alapvető gond van a diákok 
étkezési szokásaival. Nagyon kevés ételt hajlandóak megenni a gyerekek, sok zöldséget 
egyáltalán nem. Úgy látom, hogy átfogó szemléletváltozásra van szükség, ami az étkezést illeti. 
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Hogyan segíthet ebben az iskola? 
A gyerek felnéz a számára hiteles emberre, és elfogadja tőle a jó tanácsot. Ha egy tanító néni 
vagy egy biológia szakos tanár elmagyarázza neki, hogy a céklától és a sütőtöktől megerősödik, 
és jobban birkózik majd, a gyerek elgondolkodik ezen, és előbb-utóbb megkóstolja az ételt. Ha 
egy biológiatanár hetente pár percet szán arra, hogy a heti menüvel kapcsolatban elmagyarázza 
a diákoknak, hogy melyik étel milyen zöldségből készült, abban pedig milyen fontos vitamin 
van, már rengeteget segített. Minden gyerekkel a saját szintjén kell megismertetni az ételeket. 
Sok gyerek azért még nem fogja megenni a spenótfőzeléket, mert tudja, hogy a zöldségben 
vas van. Hogyan lehet erre rávenni a diákokat? 
Ez rövid idő alatt nem megy. Fokozatosan kell megismertetni velük az új ízeket. A 
menzaprogramban részt vevő iskolákban a gyerekek először csirkepaprikást kaptak spenótos 
raviolival, miközben elmagyaráztuk nekik, hogy pontosan mit esznek: megtanulták, hogy a 
spenótban lévő vas megelőzi a vérszegénységet és erősíti az immunrendszert. Legközelebb 
spenótos lasagnét adtunk a menzán, amit szintén megettek, mert olasz, és ezért kíváncsiak 
voltak. Ezek után már szívesen megkóstolták a spenótfőzeléket is, mert ismerték a növény ízét, 
és tudták, hogy miért egészséges. 
Milyen szempontok alapján állította össze a menüt? 
Összesen 50-60 féle szempontot vettem figyelembe, nehéz lenne mind felsorolni. Nagyon 
fontos, hogy mindig olyan zöldségekből és gyümölcsökből érdemes főzni, amelyek az adott 
évszakban teremnek, mert egyrészt olcsóbbak, másrészt az emberi szervezet  minden évszakban 
mást kíván. Az életkori sajátosságokat is figyelembe kell venni: mást és máshogyan elkészítve 
kell tálalni egy óvodásnak, egy kisiskolásnak és egy tinédzsernek. Természetesen az egészség 
a legfontosabb szempont.   
A legkényesebb kérdés, hogy mennyibe kerül ez az étrend. 
Az egészséges étkezés nem feltétlenül drága: a program megvalósítható az eddigi árakon. A 
szülőknek sehol nem kellett többet fizetniük. A falusi iskolában ráadásul a polgármester a helyi 
gazdákat is bevonta a programba, így tőlük vásároltuk meg a krumplit, a hagymát – így ők is 
jól jártak, meg mi is, mert olcsón jutottunk jó minőségű alapanyagokhoz. 
A családok étkezési szokásaira is hatással lehetnek az iskolai menzán bevezetett 
újdonságok? 
Mindenképpen; ez is a program egyik fontos célja. Hallottam olyan szülőről például, aki már 
másképpen főz otthon, mióta a gyerek is változatosabban étkezik a menzán. Sok család csupán 
40-50 féle ételt ismer, ezeket főzik felváltva. Az édesanyák a pici gyereknek még elkészítik a 
céklapürét, a zellerpürét, de később már nem főznek ilyen típusú ételeket. Vissza kell hozni az 
asztalokra a sokféle zöldséget, gyümölcsöt, mert annyiféleképpen el lehet őket készíteni. 
A szülők tehát nyitottak voltak az új menzai étrendre. Mi a helyzet a tanárokkal? 
Sajnos az iskolákban sokszor ellenállásba ütköztem, amikor új ízekkel akartam megismertetni 
a gyerekeket. A tanárok között is vannak, akik csak azokat az ételeket szeretik, amelyeket 
manapság főznek az iskolákban. A felnőttek táplálkozási szokásaival is gondok vannak tehát, 
vagyis őket is „meg kell tanítani enni”. Sok mindenen kell változtatni. 
 
3. Családjával együtt tért vissza a szarvas a boltba, ahol finom falatokkal kínálták 
 
- Különleges vendégek jártak egy amerikai város boltjában. A Colorado államban 
található  üzletbe egy népes szarvas család sétált be, mert valószínűleg nagyon éhesek voltak. 
Mivel a város körül erdők és hegyek vannak, gyakran előfordul, hogy állatok jönnek le a 
városba a közeli erdőkből. De korábban még egyikük sem ment be a boltokba nézelődni. 
Azonban egy nap egy kíváncsi szarvas jelent meg a kemping területén, majd besétált az egyik 
boltba. Körülnézett, még a napszemüvegeket is alaposan megnézte.  
Az üzlet tulajdonosa meséli el, hogy mi történt. 
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- Amikor megláttam a furcsa “vásárlót”, először nagyon meglepődtem. Azután finom falatokat 
adtam a barátságos állatnak. Amikor a szarvas jóllakott, kiment az üzletből. Azonban az állat 
még aznap visszajött, de nem egyedül. Körülbelül harminc perc múlva ismét ott állt az ajtóban 
a szarvas, de már a családjával együtt. A többiek, mint a jól nevelt gyerekek, a bejáratnál vártak, 
mintha azt kérdezték volna, hogy bejöhetnek-e. Rendkívül vicces volt! A szarvas család addig 
nem akart elmenni, amíg nem kaptak ételt. Végül néhány mogyorós csoki szelettel kimentem 
az üzlet elé az utcára, és amikor látták a csokoládét a kezemben, végre kijöttek hozzám a 
boltból. 
 
 

 
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. 
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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. 
 

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  
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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. 
 
 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. 
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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.  

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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