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OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
Javítási-értékelési útmutató – Emelt szint 

 
 

 
Ha többféle válasz is elfogadható, a javítási kulcs tartalmazza a szövegből adódó lehetséges 
válaszokat, illetve azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a jó válasznak tartalmaznia kell. 

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

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

A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a tesztfüzet végén talál-
ható útmutató alapján történik. 

Az egyes feladatokban az itemeket (kérdéseket), egyenként is minősíteni kell. 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 

 
Például: 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
1 0 1 0 1 

 
 
Az első, harmadik és ötödik kérdésre adott válasz: helyes. 
A második és negyedik kérdésre adott válasz: helytelen. 

 
Minden feladat végén (szintén a lap alján a kérdéseket jelölő szürke kocka sor végén) 

két külön rubrika található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a 
másikba kérjük, írja be a feladatban a diák által elért összpontszámot. 

 
Például: 

 

Max Elért 

5 3 
 
 
Kérjük a mellékelt összesítő táblázatba írja be: 
• a részeredményeket (az egyes feladatok eredményeit); 
• az elért összpontszámot (dolgozatpontszám); 
• a megállapított vizsgapontokat (a Javítási-értékelési útmutatóban megadott 

Átszámítási táblázatok alapján). 
 
A második javító feladata az, hogy:  

• ellenőrizze a feladatmegoldásokat, illetve a beírt kódokat a feladatok végén, 
• töltse ki a szürke táblázat alsó sorát  az első javító útmutatója alapján, 
• ellenőrizze az összesítő lapot,  majd aláírásával hitelesítse azt. 
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Javítási kulcs 
Olvasott szöveg értése – Emelt szint 

 
 
 
Task 1 Clubbers risk premature deafness 
 
      0)   night 

1) two 
2) three 
3) care 
4) cannot /can’t 
5) safely 
6) leave 
7) sure 
8) noise 
9) designed / planned 
10) young / cool 

 
 
 
Task 2 Digital maps tell the time 
 

0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
c a e n k b f d h l g j m 

 
 
 
Task 3 Why doesn’t an ingloo melt inside? 
 

0 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
d f b a c g h j i l e 

 
 
 
Task 4 Warning: he’ll knock £500 off the value of your home 
 

0 33 34 35 36 37 38 39 40 
a g e i h j f b d 
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Átszámítási táblázat 
Olvasott szöveg értése – Emelt szint 

 
 

 
Dolgozatpont Vizsgapont 

40 30 
39 29 
38 29 
37 28 
36 27 
35 26 
34 26 
33 25 
32 24 
31 23 
30 23 
29 22 
28 21 
27 20 
26 20 
25 19 
24 18 
23 17 
22 17 
21 16 
20 15 
19 14 
18 14 
17 13 
16 12 
15 11 
14 11 
13 10 
12 9 
11 8 
10 8 

9 7 
8 6 
7 5 
6 5 
5 4 
4 3 
3 2 
2 2 
1 1 
0 0 
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NYELVHELYESSÉG 
Javítási-értékelési útmutató – Emelt szint 

 
 

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 vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a tesztfüzet végén 

található útmutató alapján történik. 
Az egyes feladatokban az itemeket (kérdéseket), egyenként is minősíteni kell. 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 

 
Például: 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
1 0 1 0 1 

 
Az első, harmadik és ötödik kérdésre adott válasz: helyes. 
A második és negyedik kérdésre adott válasz: helytelen. 

 
Minden feladat végén (szintén a lap alján a kérdéseket jelölő szürke kocka sor végén) 

két külön rubrika található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a 
másikba kérjük, írja be a feladatban a diák által elért összpontszámot. 

 
Például: 

 
Max Elért 

5 3 
 
 
Kérjük a mellékelt összesítő táblázatba írja be: 
• a részeredményeket (az egyes feladatok eredményeit); 
• az elért összpontszámot (dolgozatpontszám); 
• a megállapított vizsgapontokat (a Javítási-értékelési útmutatóban megadott 

Átszámítási táblázatok alapján). 
 
 
 
A második javító feladata az, hogy:  

• ellenőrizze a feladatmegoldásokat, illetve a beírt kódokat a feladatok végén, 
• töltse ki a szürke táblázat alsó sorát  az első javító útmutatója alapján, 
• ellenőrizze az összesítő lapot,  majd aláírásával hitelesítse azt. 
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Javítási kulcs 
Nyelvhelyesség – Emelt szint 

 
 
 
 
Task 1 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
B D B C C D A D A D C A B 

 
 
 
 
Task 2 
 
  0)  have 
13)  who 
14)  carried 
15)  more 
16)  was 
17)  were 
18)  however/though 
19)  due 

 
 
 
 
Task 3 
 
  0) realised 
20) life/living 
21) strengths 
22) adviser 
23) ironing 
24) disagreement 
25) pressure 
26) disagrees 
27) Eventually 
28)    ignoring 
29)    Luckily 
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Nyelvhelyesség – Emelt szint 
 
 
Task 4 
 
  0)  
  0) most 
30) in 
31) been 
32)  
33) in 
34)  
35) all 
36) ever 
37) has 
38) always 
39) very 
40) though 
41)    
42)    
43)   had 
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Átszámítási táblázat 
Nyelvhelyesség – Emelt szint 

 
Dolgozatpont Vizsgapont 

43 30 
42 29 
41 29 
40 28 
39 27 
38 27 
37 26 
36 25 
35 24 
34 24 
33 23 
32 22 
31 22 
30 21 
29 20 
28 20 
27 19 
26 18 
25 17 
24 17 
23 16 
22 15 
21 15 
20 14 
19 13 
18 13 
17 12 
16 11 
15 10 
14 10 
13 9 
12 8 
11 8 
10 7 

9 6 
8 6 
7 5 
6 4 
5 3 
4 3 
3 2 
2 1 
1 1 
0 0 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
Javítási-értékelési útmutató – Emelt szint 

 
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 szöveg szerinti megoldások mellett dőlt betűvel szerepelnek a tartalmilag még 
elfogadható egyéb megoldások is. A zárójelben szereplő szavak, kifejezések nem feltételei a 
válasz elfogadhatóságának.) 

A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a 
helyesírási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét akadá-
lyozzák. (Lásd részletesebben a feladatnál.) 

Sikeres javítások elfogadhatók, de csak akkor, ha egyértelműen kiderül, hogy mi volt a 
vizsgázó végleges döntése. Amennyiben több „érvényes” választ írt be a vizsgázó, a válasz 
akkor sem fogadhatjuk el, ha tartalmazza a helyes megoldást. 

A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a tesztfüzet végén 
található útmutató alapján történik. 

Az egyes feladatokban az itemeket (kérdéseket), egyenként is minősíteni kell. 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 

 

Például: 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
1 0 1 0 1 

 
Az első, harmadik és ötödik kérdésre adott válasz: helyes. 
A második és negyedik kérdésre adott válasz: helytelen. 

 
Minden feladat végén (szintén a lap alján a kérdéseket jelölő szürke kocka sor végén) 

két külön rubrika található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a 
másikba kérjük, írja be a feladatban a diák által elért összpontszámot. 

 
Például: 

 

Max Elért 

5 3 
 
 
Kérjük a mellékelt összesítő táblázatba írja be: 
• a részeredményeket (az egyes feladatok eredményeit); 
• az elért összpontszámot (dolgozatpontszám); 
• a megállapított vizsgapontokat (a Javítási-értékelési útmutatóban megadott 

Átszámítási táblázatok alapján). 
•  
A második javító feladata az, hogy:  

• ellenőrizze a feladatmegoldásokat, illetve a beírt kódokat a feladatok végén, 
• töltse ki a szürke táblázat alsó sorát  az első javító útmutatója alapján, 
• ellenőrizze az összesítő lapot,  majd aláírásával hitelesítse azt. 
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Javítási kulcs 
Hallott szöveg értése – Emelt szint 

 
 
TASK 1 
 
1. 14/fourteen 
2. music teacher 
3. ballads 
4. language 
5. diverse 
6. piano/instrumental 
7. worldwide 
8. album 
9. single 
10. photo 
11. postman/man 
12. change 
 
A helyesírási hibáknál legyünk elnézőek, de azért ne korlátlanul: ha a szó már úgyszólván 
felismerhetetlen, magyar karaktereket tartalmaz vagy ha egy másik - értelmes – szó születik 
belőle, azt  ne fogadjuk el. Pl.: single helyett *singel, ballads helyett *balads vagy *ballad, 
language helyett *langwage még elmegy, de fourteen helyett *fourty vagy *forty, postman 
helyett *policeman, single helyett *singer vagy olyan szörnyek, mint *daivörsz, *lenvidzs már 
nem. 

A válaszokat akkor fogadjuk el helyesnek, ha a megoldókulcsban leírt tartalom jelen van 
a szövegben, azaz látszik, hogy lényegileg megértette a szövegrészt. Például a 6. kérdésnél a 
piano szó helyett elfogadhatjuk az instrumental szót is, a 11.-nél beérhetjük a sima man 
szóval - bár egyik sem a legjobb megoldás az adott szövegkörnyezetben -, de, mondjuk, a 
music teacher helyett a sima *teacher, a ballads helyett *songs, a piano melodies helyett a 
*nice melodies és a change helyett a *do már kevés lenne a tartalmilag elégséges válaszhoz. 
 
 
TASK 2 
 
13. A 
14. AB 
15. AB 
16. A 
17. AB 
18. B 
19. A 
20. AB 
 
A 14., 15., 17. és a 20. válaszok csak akkor fogadhatók el helyesnek, ha a vizsgázó mindkét 
betűt bekarikázta! 
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Hallott szöveg értése – Emelt szint 
 
 
 
TASK 3 
 
21. white 
22. European/Europeans 
23. African/Africans 
24. non-Christian/non-Christians 
25. males 
26. heterosexual 
27. (entire) world’s wealth 
28. substandard housing 
29. unable to read 
30. malnutrition 
31. (a) college education 
32. (b) computer 
 
Ennél a feladatnál sem követelmény, hogy a vizsgázó a szövegben elhangzottakat feltétlenül 
szó szerint idézze; a lényeg az, hogy a válasz tartalmilag tökéletesen megfeleljen a 
javítókulcsban megadottaknak. Például a cannot read megoldás az unable to read helyett 
vagy terrible housing conditions a substandard housing helyett tökéletesen megfelel. Azt 
azonban figyelembe kell vennünk, hogy ebben a feladatban a beírandó szavak megkezdett 
mondatok befejezéseként szerepelnek, tehát például a malnutrition vagy non-Christian szavak 
tartalmilag maradéktalan helyettesítése vagy körülírása az adott mondatokban elég 
reménytelennek tűnik. Nem lenne elfogadható például az a megoldás, hogy “The number of 
people in the village who suffer from ……. *haven’t got enough to eat ….. .”, mert - bár a 
vizsgázó megértette a szöveg lényegét -, sajnos nem a megadott feladatot hajtotta végre. 
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Átszámítási táblázat 
Hallott szöveg értése – Emelt szint 

 
 
 

Dolgozatpont Vizsgapont 
32 30 
31 30 
30 28 
29 27 
28 26 
27 25 
26 24 
25 23 
24 22 
23 22 
22 21 
21 20 
20 19 
19 18 
18 17 
17 16 
16 15 
15 14 
14 13 
13 12 
12 11 
11 10 
10 9 

9 8 
8 8 
7 7 
6 6 
5 5 
4 4 
3 3 
2 2 
1 1 
0 0 
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ÍRÁSKÉSZSÉG 

Javítási-értékelési útmutató – Emelt szint 
  
 
 
         A javításhoz használandó  értékelési szempontok  a következő oldalon találhatóak.  
 
 
 

A munkalap  végén  a szürke táblázatban  három külön oszlop  található:  
 

• az elsőbe  előre beírtuk az egyes értékelési szempontok alapján  elérhető 
maximális pontszámot,  

• a másikba kérjük, írja be a feladatban a diák által elért pontszámot, 
• majd a feladatra adott összpontszámot. 

 
Például: 

 

Max Elért 

5 3 
 
 
 
Kérjük a mellékelt összesítő táblázatba írja be: 
 
• a részeredményeket (az egyes feladatok eredményeit); 
• az elért összpontszámot (dolgozatpontszám); 
• a megállapított vizsgapontokat.  
 
A második javító feladata az, hogy:  
 

• ellenőrizze a feladatmegoldásokat, illetve a beírt kódokat a feladatok végén, 
• töltse ki a szürke táblázat második oszlopát  az első javító útmutatója alapján, 
• ellenőrizze az összesítő lapot, majd aláírásával hitelesítse azt. 
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A feladat 
 
I. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 
 

Értékelési szempontok Pontszám 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 3 pont 
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2 pont 
Szövegalkotás 3 pont 
Szókincs, kifejezésmód 3 pont 
Nyelvhelyesség, helyesírás 3 pont 
Íráskép 1 pont 
Összesen 15 pont 
 

Amennyiben a dolgozat a feladat teljesítése, a megadott szempontok követése szempont 
alapján 0 pont, akkor nem értékelhető a többi szempontok alapján, azaz az összpontszám is 0. 
 
II. Az értékelési szempontok kifejtése 
 
• A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó hogyan valósította meg a 
kommunikációs célt; hány irányító szempontra tért ki és milyen mélységben tárgyalta 
őket A szöveg a megadott hosszúságú (10% eltérés lehetséges). 

• Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg 
hangneme és stílusa megfelel-e a közlési szándéknak valamint az írásmű szerzője és 
olvasója közötti viszonynak; hogy az olvasóban a szerző szándékának megfelelő 
benyomást kelti-e. 

• Szövegalkotás 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy logikus-e az irányító szempontok valamint 
az ezekhez kapcsolódó gondolatok és a vizsgázó véleményét alátámasztó érvek 
elrendezése; megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés és befejezés; hogy a 
vizsgázó hogyan alkalmazza a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit 

• Szókincs, kifejezésmód 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által használt szókincs 
megfelel-e a témának, a szituációnak és a közlési szándéknak; hogy a szóhasználat az 
emelt szintnek megfelelő igényességet és változatosságot mutat-e. 

• Nyelvhelyesség, helyesírás 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg 
megfelel-e a mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak; hogy mondatszerkezetek 
és nyelvtani struktúrák tekintetében mennyire igényes a szöveg nyelvhasználata . 

• Íráskép 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy milyen a szöveg írásképe, mennyire 
olvasható; a törlések és javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekinthetőségét.  

 



OKI Követelmény- és Vizsgafejlesztő Központ Próbaérettségi 2004 – Angol nyelv 

 15

Értékelési skála 
 
1. A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökéletesen 
megvalósította a 
kommunikációs célokat. 
Valamennyi irányító 
szempontot megfelelően 
dolgozta ki. A szöveg a 
megadott hosszúságú (10% 
eltérés lehetséges.) 

A vizsgázó többnyire meg-
valósította a kommunikációs 
célokat. 
Az irányító szempontok 
közül egyet vagy kettőt 
megfelelően dolgozott ki, a 
többit csak részben. A szö-
veg hossza 10%-nál nagyobb 
mértékben tér el a megadott 
szöveghosszúságtól. 

A vizsgázó részben való-
sította meg a kommuni-
kációs 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 egyet 
vagy kettőt részben, és van 
olyan is, amelyet egyáltalán 
nem. 

 

2. Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 
2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg a szövegfajtának és a szerző 
és az olvasó közötti kapcsolatnak 
megfelelő hangnemben íródott, az 
olvasóban a szerző szándékának 
megfelelő benyomást kelt. 

A szöveg hangneme követ-
kezetlenséget mutat, az olvasóban 
nem mindig a szerző szándékának 
megfelelő benyomást kelt. 

A szöveg hangneme nem megfelelő, 
az olvasóban nem a szerző 
szándékának megfelelő benyomást 
kelt. 

 

3. Szövegalkotás 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, az 
irányító szempontok 
elrendezése logikus. 
A gondolati tagolás 
megfelelő: van bevezetés és 
befejezés. 
A vizsgázó megfelelően 
használja a szövegössze-
függés tartalmi és nyelvi 
elemeit, koherens szöveget 
hoz létre. 

A szöveg felépítése az irányító 
szempontok elrendezése 
többnyire logikus.  
A vizsgázó törekszik a gondo-
lati tagolásra: van bevezetés 
vagy befejezés. 
A vizsgázó többnyire megfelelő-
en használja a szövegösszefüg-
gés tartalmi és nyelvi elemeit. A 
mondatok többnyire szervesen 
kapcsolódnak egymáshoz. 

A mondanivaló nem 
mindenütt logikus 
elrendezésű.  
A vizsgázó nem törekszik 
a gondolati tagolásra: 
hiányzik a bevezetés és a 
befejezés. 
A mondatok több helyen 
nem kapcsolódnak 
egymáshoz.  
 

A mondanivaló nem 
logikus elrendezésű, a 
gondolatok esetlegesen 
követik egymást. 
A szöveg tagolatlan és 
áttekinthetetlen, 
túlnyomórészt 
összefüggéstelen 
mondatokból áll. 

 

4. Szókincs, kifejezésmód 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak 
megfelelő, választékos 
szókincs, igényes 
nyelvhasználat jellemzi. 

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak meg-
felelő, viszonylag bő 
szókincs jellemzi. A vizs-
gázó törekszik az igényes 
nyelvhasználatra. A szó-
használat csak néhány 
helyen nem, megfelelő, ez 
azonban nem nehezíti 
jelentősen a megértést. 

A szöveget kevésbé válto-
zatos szókincs és a szinthez 
képest egyszerűbb nyelvhasz-
nálat jellemzi. A vizsgázó 
nem törekszik igényes nyelv-
használatra. Sok a szóismét-
lés, több helyen nem meg-
felelő a szóhasználat, ami 
esetenként nehezíti a megér-
tést is. 

A szövegben felhasznált 
szókincs szegényes, a 
nyelvhasználat igénytelen. 
A nem megfelelő 
szóhasználat több helyen 
nehezíti a megértést. 

 

5. Nyelvhelyesség, helyesírás 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget igényes nyelvhasz-
nálat jellemzi, a vizsgázó 
változatos és igényes nyelvtani 
szerkezeteket használ, mondat-
szerkesztése is igényes. A szö-
veg hibátlan, vagy csak kevés, 
a szöveg megértését nem nehe-
zítő nyelvi (mondattani, alak-
tani, helyesírási) hiba található 
benne. 

A vizsgázó törekszik igényes 
nyelvtani szerkezetek hasz-
nálatára és az igényes 
mondatszerkesztésre. A szö-
vegben több, a szöveg megér-
tését nem nehezítő nyelvi 
(mondattani, alaktani, helyes-
írási) hiba vagy egy-két, a 
szöveg megértését nehezítő 
hiba található.  

A vizsgázó egyszerű 
nyelvtani szerkezeteket 
használ, és nem törekszik 
igényes mondatszerkesz-
tésre. 
A szövegben sok, a szö-
veg megértését nem befo-
lyásoló, vagy néhány, a 
szöveg megértését nehe-
zítő hiba található. 

A szöveget nem a szint-
nek megfelelő, túlságosan 
egyszerű nyelvtani szer-
kezetek és igénytelen 
mondatszerkesztés 
jellemzi. 
A szövegben sok, a szö-
veg megértését nem be-
folyásoló és több, a 
szöveg megértését 
nehezítő hiba található.  
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6. Íráskép 
1 pont 0 pont 
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és javítások Olvashatatlan kézírás és/vagy áttekinthetetlen törlések és 

javítások. 
 
 

 
 

Emelt szint B feladat 
 

I. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 
 
 

Értékelési szempontok Pontszám 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 3 pont 
Szövegalkotás 5 pont 
Szókincs, kifejezésmód 3 pont 
Nyelvhelyesség, helyesírás 3 pont 
Íráskép 1 pont 
Összesen 15 pont 
 
Amennyiben a dolgozat a Feladat teljesítése, a megadott szempontok követése szempont 
alapján 0 pont, akkor nem értékelhető a többi szempontok alapján, azaz az összpontszám is 0 
 
 
II. Az értékelési szempontok kifejtése 
 
• A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó hogyan valósította meg a 
kommunikációs célt; hány irányító szempontra tért ki és milyen mélységben tárgyalta 
őket, mennyire sikerült a témát tágabb kontextusba helyeznie, és érvekkel 
alátámasztania véleményét. A szöveg a megadott hosszúságú (10% eltérés lehetséges). 

• Szövegalkotás 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy logikus-e az irányító szempontok valamint 
az ezekhez kapcsolódó gondolatok és a vizsgázó véleményét alátámasztó érvek 
elrendezése; megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés és befejezés; hogy a 
vizsgázó hogyan alkalmazza a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit. 

• Szókincs, kifejezésmód 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által használt szókincs 
megfelel-e a témának, a szituációnak és a közlési szándéknak; hogy a szóhasználat az 
emelt szintnek megfelelő igényességet és változatosságot mutat-e. 

• Nyelvhelyesség, helyesírás 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg 
megfelel-e a mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak; hogy mondatszerkezetek 
és nyelvtani struktúrák tekintetében mennyire igényes a szöveg nyelvhasználata. 

• Íráskép 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy milyen a szöveg írásképe, mennyire 
olvasható; a törlések és javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekinthetőségét. 
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Értékelési skála 
 
 

1. A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökélete-
sen megvalósította a 
kommunikációs 
célokat.  
Valamennyi irányító 
szempontot megfele-
lően dolgozta ki. A 
szöveg a megadott 
hosszúságú (10% 
eltérés lehetséges) 

A vizsgázó többnyire meg-
valósította a kommunikációs 
célokat. 
Az irányító szempontok közül 
kettőt vagy hármat megfele-
lően dolgozott ki, a többit csak 
részben vagy egyáltalán nem, 
illetve egy irányító szempontot 
megfelelően, az összes többit 
csak részben. A szöveg hossza 
10%-nál nagyobb mértékben 
tér el a megadott szöveg-
hosszúságtól. 

A vizsgázó részben való-
sította meg a kommuni-
kációs célokat. 
Az irányító szempontok 
közül egyet megfelelően 
dolgozott ki, ezen kívül 
még egyet részben, a töb-
bit egyáltalán nem, illetve 
valamennyi irányító szem-
pontot csak részben 

A vizsgázó nem valósí-
totta meg a kommuni-
kációs célokat. 
Az irányító szempontok 
közül egyet sem dolgo-
zott ki megfelelően, 
csak néhányat részben, 
és van olyan is, amelyet 
egyáltalán nem. 

 

2. Szövegalkotás 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, 
az irányító szempon-
tok, és az ezekhez 
kapcsolódó gondola-
tok és érvek elrende-
zése logikus. 
A vizsgázó megfele-
lően használja a 
szövegösszefüggés 
tartalmi és nyelvi 
elemeit, koherens 
szöveget hoz létre. 
A szöveg formai 
tagolás megfelelő. 

A szöveg felépítése az irányító 
szempontok és az ezekhez 
kapcsolódó gondolatok, érvek 
elrendezése többnyire logikus. 
A vizsgázó többnyire megfe-
lelően használja a szöveg-
összefüggés tar-talmi és nyelvi 
elemeit. A mondatok többnyire 
szervesen kapcsolódnak egy-
máshoz. Amennyiben a szöveg 
nem megfelelően tagolt, az 
alacsonyabb pontszámot kell 
adni. 

A mondanivaló nem min-
denütt logikus elrende-
zésű, sok a gondolati 
ismétlés. 
A mondatok több helyen 
nem kapcsolódnak egy-
máshoz. Amennyiben a 
szöveg formailag nem 
megfelelően tagolt, az ala-
csonyabb pontszámot kell 
adni.  

A mondanivaló nem 
logikus elrendezésű, a 
gondolatok esetlegesen 
követik egymást. 
A szöveg tagolatlan és 
áttekinthetetlen, túl-
nyomórészt összefüg-
géstelen mondatokból 
áll. 

 

3. Szókincs, kifejezésmód 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget a témának 
és a közlési szándéknak 
megfelelő gazdag és 
változatos szókincs, 
valamint a közlési 
szándéknak megfelelő 
nyelvhasználat jellemzi. 

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak meg-
felelő, viszonylag bő szó-
kincs jellemzi. A vizsgázó 
törekszik a közlési szán-
déknak megfelelő nyelv-
használatra. A szóhasz-
nálat csak néhány helyen 
nem, megfelelő, ez azon-
ban nem nehezíti jelentő-
sen a megértést. 

A szöveget kevésbé válto-
zatos szókincs és a szint-
hez képest egyszerűbb 
nyelvhasználat jellemzi. A 
vizsgázó nem törekszik a 
közlési szándéknak 
megfelelő nyelvhaszná-
latra. Sok a szóismétlés, 
több helyen nem megfe-
lelő a szóhasználat, ami 
esetenként nehezíti a 
megértést is. 

A szövegben felhasznált 
szókincs szegényes, a 
nyelvhasználat nem felel 
meg a közlési szándéknak. 
A nem megfelelő szóhasz-
nálat több helyen nehezíti 
a megértést. 
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4. Nyelvhelyesség, helyesírás 
2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget igényes nyelvhasználat 
jellemzi, a vizsgázó változatos és 
igényes nyelvtani szerkezeteket 
használ, mondatszerkesztése is 
igényes. A szöveg hibátlan, vagy 
csak kevés, a szöveg megértését 
nem nehezítő nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) hiba található 
benne. 

A vizsgázó törekszik igényes 
nyelvtani szerkezetek használatára 
és az igényes mondatszerkesztésre. 
A szövegben több, a szöveg 
megértését nem nehezítő nyelvi 
(mondattani, alaktani, helyesírási) 
hiba vagy egy-két, a szöveg 
megértését nehezítő hiba található.  

A vizsgázó egyszerű nyelvtani 
szerkezeteket használ, és nem 
törek-szik igényes mondatszerkesz-
tésre. A szövegben sok, a szöveg 
megértését nem befolyásoló, vagy 
néhány, a szöveg megértését 
nehezítő hiba található. 

 

5. Íráskép 
1 pont 0 pont 
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és 
javítások 

Olvashatatlan kézírás és/vagy áttekinthetetlen törlések és 
javítások. 
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Összesítő táblázatok 
Angol nyelv 
Emelt szint 

 
 

Olvasott szöveg értése 
 
 

Feladat Item 
száma 

Elérhető 
pont 

Elért pont 
1. javító  Elért pont 

2. javító 

1. 1–10. 10   

2.  11–22. 12   

3.  23–32. 10   

4. 33–40. 8   

Összesen (dolgozatpont)  40   
 
Átszámított vizsgapont  30    
 
 
 

Nyelvhelyesség 
 
 

Feladat Item 
száma 

Elérhető 
pont 

Elért pont 
1. javító  Elért pont 

2. javító 

1.  1–12. 12   

2.  13–19. 7   

3.  20–29. 10   

4.  30–43. 14   

Összesen (dolgozatpont)  43   
 
Átszámított vizsgapont  30    
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Hallott szöveg értése 
 

Feladat Item 
száma 

Elérhető 
pont 

Elért pont 
1. javító  Elért pont 

2. javító 

1.  1–12. 12   

2.  13–20. 8   

3. 21–32. 12   

Összesen (dolgozatpont)  32   
 
Átszámított vizsgapont  30    
 

Íráskészség 
 

Feladat Értékelési szempont Elérhető 
pont 

Elért pont 
1. javító 

 Elért pont
2. javító 

A feladat teljesítése, a megadott 
szempontok követése 

3    

Hangnem, az olvasóban keltett 
benyomás 

2    

Szövegalkotás 3    

Szókincs, kifejezésmód 3    

Nyelvhelyesség, helyesírás 3    

A 

Íráskép 1    

Összesen  15    

Felezett vizsgapont 15    

A feladat teljesítése, a megadott 
szempontok követése 

3    

Szövegalkotás 5    

Szókincs, kifejezésmód 3    

Nyelvhelyesség, helyesírás 3    

B 

Íráskép 1    
Összesen  15    
 

Vizsgapont 30    
 
Összes vizsgapont 120    
     

     

                                                                                                  1. javító      2. javító 

                                                                                      


