
 

Tájékoztató az Íráskészség feladatok értékeléséről  

A 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól 

 

Eszperantó nyelv 

 

A feladatlapon az alábbi figyelmeztetés és tájékoztatás jelenik meg: 

 

„Ügyeljen a megadott szószámra! 

Amennyiben a létrehozott szöveg jelentősen eltér (rövidebb, hosszabb) a megadott szóinter-

vallumtól, az pontlevonással jár.” 

 

A szószámra vonatkozó szabályok részletezése 

 

Középszint 

 

1. feladat 

 

Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 150 szót, a feladat teljesítése és  

a szöveg hosszúsága pontszámából 1 pontot le kell vonni.  

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága szempont alapján adott pontszám 0 pont, ha  

a szöveg 40 szónál rövidebb. 

 

2. feladat 

 

Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 180 szót, a feladat teljesítése,  

a megadott szempontok követése szempont pontszámából 1 pontot le kell vonni.   

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése szempont alapján adott pontszám  

0 pont, ha a szöveg 50 szónál rövidebb.  



Értékelési skálák 

 

A hibákat jelölni kell a feladatlapon. A dolgozatok javításakor használható jelöléseket a javítási-értékelési út-

mutató tartalmazni fogja. 

 

Középszint 

1. feladat 

 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A vizsgázó megvalósította a 

kommunikációs célt; megfele-

lően dolgozta ki a feladat min-

den részletét, és elérte a minimá-

lis szöveghosszúságot.. 

A vizsgázó nagyrészt megvalósí-

totta a kommunikációs célt, általá-

ban megfelelően dolgozta ki a fel-

adatot. 

A vizsgázó részben valósította 

meg a kommunikációs célt; fél-

reértette, illetve nem megfele-

lően dolgozta ki a feladat bizo-

nyos részeit. 

A vizsgázó nem valósította meg 

a kommunikációs célt; félreér-

tette, illetve nem megfelelően 

dolgozta ki a feladatot. 

Vagy:  

A létrehozott szöveg 40 szónál 

rövidebb.  

 

Nyelvhelyesség (szókincs, mondattan, alaktan, helyesírás) és íráskép 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A szöveg hibátlan vagy csak ke-

vés, a megértést nem zavaró 

nyelvi hibát tartalmaz. 

A szövegben több nyelvi hiba for-

dul elő, de ezek a hibák alig nehe-

zítik a megértést. 

A szöveg a nyelvi hibák követ-

keztében nehezen érthető és kö-

vethető, illetve félreérthető. 

A szöveg a nyelvi hibák miatt 

nem érthető. 

Vagy: 

A szöveg jelentős része nehezen 

olvasható, illetve olvashatatlan. 

 

  



2. feladat 
 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A vizsgázó tökéletesen megvaló-

sította a kommunikációs célokat.  

Az összes irányító szempontot 

megfelelően ki dolgozta. 

A megadott szöveghosszúság ke-

retei között maradt. 

A vizsgázó többnyire megvalósí-

totta a kommunikációs célokat. 

megfelelően valósította meg. 

Az irányító szempontok közül 

egyet, vagy kettőt megfelelően 

dolgozott ki, a többit csak rész-

ben, illetve egy irányító szempon-

tot megfelelően, a többit csak 

részben.  

A vizsgázó részben valósította 

meg a kommunikácoiós célokat. 

Az irányító szempontok közül 

egyet  megfelelően dolgozott ki,  

ezen kívül mégegyet 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 megfele-

lően, csak néhányat részben, és 

van olyan is, amelyet egyáltalán 

nem.  

Vagy:  

A létrehozott szöveg 50 szónál rö-

videbb.  

Szövegalkotás 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A szöveg felépítése, az irányító 

szempontok elrendezése logikus.  

A gondolati tagolás megfelelő. 

A vizsgázó megfelelő nyelvi esz-

közök használatával valódi szö-

veget hoz létre.  

A szöveg felépítése többnyire lo-

gikus.  

A vizsgázó törekszik a gondolati 

tagolásra. 

A mondatok többnyire szervesen 

kapcsolódnak egymáshoz.  

A mondanivaló nem mindenütt 

logikus elrendezésű. A vizsgázó 

nem törekszik a gondolati tago-

lásra: hiányzik a bevezetés és be-

fejezés.  

A szövegszerűség csak nyomok-

ban fedezhető fel. A mondatok 

több helyen nem kapcsolódnak 

egymáshoz.  

Az írásmű tagolatlan és áttekint-

hetetlen, izolált mondatok halma-

zából áll, szövegként nem értékel-

hető. 

Formai jegyek és hangnem 

3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg formai jegyei teljesen 

megfelelnek a szövegfajtának, 

hangneme a közlési szándéknak 

és/vagy  

a címzetthez való viszonynak. 

A szöveg formai jegyei nagyjából 

megfelelnek a szövegfajtának, 

hangneme a közlési szándéknak 

és/vagy  

a címzetthez való viszonynak. 

A szöveg formai jegyei még meg-

felelnek a szövegfajtának, hang-

neme a közlési szándéknak 

és/vagy  

a címzetthez való viszonynak. 

A szöveg formai jegyei nem felel-

nek meg a szövegfajtának, hang-

neme 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 

szándéknak megfelelő, változatos 

szókincs jellemzi. Az előforduló 

kisebb lexikai pontatlanságok 

nem nehezítik a megértést. 

A szöveget nagyrészt a témának 

és a közlési szándéknak megfe-

lelő szókincs jellemzi. Többször 

nem megfelelő a kifejezésmód, 

ami néha nehezíti a mondanivaló 

megértését.  

A szókincs korlátai miatt több-

ször lehet szóismétlés. 

A szöveget egyszerű szókincs jel-

lemzi. 

Sokszor nem megfelelő a kifeje-

zésmód, ami helyenként jelentő-

sen nehezíti és/vagy akadályozza  

a mondanivaló megértését. 

Sok a szóismétlés. 

A szövegben felhasznált szókincs 

nagyon szegényes. 

A nem megfelelő kifejezésmód 

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 (mondat-

tani, alaktani, helyesírási) hibát 

tartalmaz, amelyek azonban a 

megértést nem befolyásolják.  

A vizsgázó több hibával használja  

az egyszerű nyelvtani struktúrá-

kat. 

A szöveg több nyelvi (mondat-

tani, alaktani, helyesírási) hibát 

tartalmaz, amelyek azonban a 

megértést nem befolyásolják, 

és/vagy kevés a megértést nehe-

zítő hiba. 

A vizsgázó csak a legegyszerűbb 

nyelvtani struktúrákat használja.  

A szöveg sok olyan nyelvi (mon-

dattani, alaktani, helyesírási) hi-

bát tartalmaz, amelyek a megér-

tést nem befolyásolják, valamint 

több, a megértést jelentősen nehe-

zítő 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. 

 


