
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÉMET NYELV 
 
 

E M E L T  S Z I N T  

Írásbeli vizsga 
Javítási-értékelési útmutató 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      P
R

Ó
B

A
É

R
E

T
T

S
É

G
I

  
● 

  2
0

0
4

. 
m

á
ju

s
 



OKI Követelmény- és Vizsgafejlesztő Központ Próbaérettségi 2004 – Német nyelv 

 2

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 
 
1. Jó megoldásként csak a Javítási-értékelési útmutatóban megadott megoldások fogadhatók 
el. 
 
2. Minden jó megoldás egy pontot ér, a rossz megoldás 0 pont. 
 
3. Félpont és többletpont nem adható. 
 
4. A feladatok értékelésére a szürke mező szolgál. Ebben jelölje a helytelen megoldást mindig 
nullával, a helyest pedig egyessel!  
Példa: 
 

11. 0 0  helytelen 

12. 1 1  helyes 
 
5. A pontszámok összesítése a külön lapon található összesítő táblázatban történik.  
 
6. A vizsgán összesen 150 pont szerezhető. Az egyes vizsgarészek arányát a vizsgaleírás 
szabályozza, ennek alapján meghatározott az egyes vizsgarészekben a vizsgapontok száma.  
 

Vizsgarész Vizsgapont 

Olvasott szöveg értése 30 

Nyelvhelyesség 30 

Hallott szöveg értése 30 

Íráskészség 30 

Szóbeli 30 

Összesen: 150 
 

Az egyes vizsgarészekben a kérdések száma nem egyezik meg a vizsgapontok számával, ezért 
átszámításra van szükség. A vizsgapontok kiszámításához használja a Javítási-értékelési 
útmutatóban található átszámítási táblázatokat! Az Íráskészség vizsgarészben nincs szükség 
átszámításra. 
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OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

Részletes útmutató 

 
1.  
1. b) 
2. c) 
3. b) 
 
2. 

0. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
l f i j n e b h g k c d a 

 

Kimarad: m 
 
3. 
Megoldásként több lehetőséget is megadunk. Ezeken kívül elfogadhatók azok a variánsok is, 
amelyek tartalmilag megegyeznek ezekkel. 
A 18., a 20. és a 22. itemnél a vizsgázónak két üres helyet kell kitöltenie. Ezeknél az itemek-
nél akkor helyes a megoldás, ha a vizsgázó mindkét üres helyet megfelelően tölti ki. A 20. 
item esetében e megoldások megfelelő sorrendje is fontos. Erre figyelmeztet az item 
megoldása után olvasható megjegyzés is a szögletes zárójelben. 
A 24. itemnél elfogadható a Magnetfeldlinien szó is, bár nyelvtanilag nem illik a mondatba. 
A megoldásokban előforduló nyelvtani vagy helyesírási hibákat figyelmen kívül kell hagyni, 
amennyiben a megértést nem akadályozzák. 
 

Jedes Jahr pendeln etwa 50 Milliarden (0) Zugvögel zwischen ihrer Brutheimat und ihrem 

Winterquartier. Sie müssen sich im Herbst auf die Reise machen, weil es dann in ihrer Heimat  

wenig Nahrung / wenig Insekten / Nahrungsknappheit (16) gibt.  Aus demselben Grund 

müssen sie vor der Brutzeit wieder in ihre Heimat zurückfliegen. In Afrika könnten sich 

nämlich einheimische (Tiere) / einheimische (Vögel) (17) und Zugvögel bzw. ihr Nachwuchs 

nicht ausreichend ernähren.  

Die großen Vögel fliegen über zwei Routen in ihre Heimat zurück, die Ausganspunkte dieser 

Routen sind Westafrika (18) und Ostafrika [a fordított sorrend is helyes] (18). Bei ihrer 

Heimreise nehmen sie die Hilfe  der Thermik / der (Auf)winde / des (Auf)windes (19) in 

Anspruch. Kleinere Vögel fliegen nicht über bestimmte Routen nach Hause. Während ihrer 

Reise ernähren sich (die) große(n) / größere(n) (20) Vögel meistens nicht, bei den kleinen / 

kleineren [csak ez a sorrend helyes] (20) Vögeln ist das aber nicht der Fall. 

Viele Zugvögel sind allein unterwegs, Gänse fliegen aber in Familienverbänden. In ihrer 

typischen V-Formation können die Familienmitglieder Energie sparen / leichter fliegen (21). 
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Bei ihrer Reise können sich die Vögel gut orientieren, z.B. mit Hilfe der Sterne / der Sonne / 

der Magnetfeldlinien der Erde [bármely sorrend helyes, de az itt felsoroltak közül kettő 

szerepeljen a megoldásban] (22). Die jungen Vögel lernen innerhalb weniger Tage / schnell / 

kurz (23) nach ihrem Ausschlüpfen, wie sie sich orientieren können. Die Tiere haben nicht 

einmal bei bedecktem Himmel Probleme. In diesem Fall hilft das Licht (am Himmel) / 

(Magnetfeldlinien) (24). Jungtiere können sich auch allein auf die Reise machen, ihre innere 

Uhr / ihr Erbgut / ihr Instinkt (25) bestimmt nämlich, wann und wohin sie fliegen. 

 
 
Átszámítási táblázat 
 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez az összeg lesz a dol-
gozatpont (legfeljebb 25 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy az 
elért dolgozatpontok (bal oldali oszlop) mennyi vizsgapontot jelentenek (jobb oldali oszlop). 
 
 
Dolgozatpont Vizsgapont  Dolgozatpont Vizsgapont 

25 30  12 14 
24 29  11 13 
23 28  10 12 
22 26  9 11 
21 25  8 10 
20 24  7 8 
19 23  6 7 
18 22  5 6 
17 20  4 5 
16 19  3 4 
15 18  2 2 
14 17  1 1 
13 16    
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NYELVHELYESSÉG 

Általános útmutató 

A helyesírási hibával leírt szavak nem fogadhatók el. Az új helyesírásnak nem megfelelő 
alakokat 2005. július 31-ig nem kell hibának tekinteni. 
Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Variációk megadásakor nem jár pont, még 
akkor sem, ha közöttük van a jó megoldás. 

Részletes útmutató 

 
1. 

0. d) jedes 
1. c) den 
2. b) allem 
3. b) der 
4. b) gelten 
5. b) deren 
6. a) bewegen 
7. c) Um 
8. b) gehört 

 
 
2. 

  0. kam 
  9. überlegte 
10. kann / könnte 
11. fand 
12. riss…aus 
13. dachte 
14. begann 
15. konnte 
16. geschafft … habe / geschafft … hat / geschafft … hatte / schaffen … konnte  
17. habe…zusammengesetzt / setzte … zusammen / konnte … zusammensetzen 

 
3. 

  0. wie 
18. und / oder 
19. aber / oder / und / eventuell / vielleicht 
20. Wenn / wenn 
21. wie / gleich / sofort 
22. wenn 
23. um 
24. oder / und 
25. Wenn / wenn 
26. aber / und 
27. Deshalb / Daher / Darum / Deswegen (vagy kisbetűvel) 
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4. 
01.  
02. die 
28. am 
29.  
30. Sprache 
31.  
32. Die / die 
33. einer 
34.  
35. dort 
36. haben 
37. Land 
38.  
39. am 

 
 
Átszámítási táblázat 
 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez az összeg lesz a dol-
gozatpont (legfeljebb 39 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy az 
elért dolgozatpontok (bal oldali oszlop) mennyi vizsgapontot jelentenek (jobb oldali oszlop). 
 
 
Dolgozatpont Vizsgapont  Dolgozatpont Vizsgapont 

   20 15 
39 30  19 15 
38 29  18 14 
37 28  17 13 
36 28  16 12 
35 27  15 12 
34 26  14 11 
33 25  13 10 
32 25  12 9 
31 24  11 8 
30 23  10 8 
29 22  9 7 
28 22  8 6 
27 21  7 5 
26 20  6 5 
25 19  5 4 
24 18  4 3 
23 18  3 2 
22 17  2 2 
21 16  1 1 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

Részletes útmutató 
 
 
1. 
A négyzetekbe csak 8 x-et lehet beírni. Amennyiben a vizsgázó ennél többet jelöl be, minden 
fölösleges x-ért le kell vonni egy pontot. 
 

Reisen in Europa – und du wirst noch bezahlt dafür 
 
Die Reiseleiterin spricht darüber, 

0. ⌧ wie sie Reiseleiterin wurde. 
1. ⌧ wovor sie noch in der Schule Angst hatte. 
2. ⌧ wo sie schon gearbeitet hat. 
  welche Sprachen sie spricht. 
3. ⌧ wie sie sich auf ihre erste Führung in Florenz vorbereitete. 
  welche Kleidung sie bei der Arbeit trägt. 
  wie sie sich fit hält. 
4. ⌧ was sie an einem Arbeitstag macht. 
  was sie nach dem Tagesprogramm macht. 
5. ⌧ was die Gäste machen müssen, die zu spät am Treffpunkt ankommen. 
6. ⌧ was sie macht, wenn jemand in der Gruppe ausgeraubt wird.  
  wieviel Trinkgeld sie bekommt. 
7. ⌧ warum sie diese Arbeit mag. 
8. ⌧ wie eine gute Reiseleiterin ist. 
  warum sie später ein Reisebüro eröffnen möchte. 

 
2. 
Minden tartalmilag megfelelő válasz, illetve szinonima elfogadható. Az egyes szempontoknál 
több válaszlehetőséget is megadunk. Nyelvi vagy helyesírási hibákat nem kell figyelembe 
venni, amennyiben a válasz érthető. 

 
Interview mit Professor Dr. Lange 

 
Die Reporterin Ida spricht mit Dr. Lange über die Veranstaltung  „Unterricht-On-Line-Preis” (0). 
Der Verein „Lernen in der Informationsgesellschaft” will durch den Wettbewerb feststellen, 
ob die Schüler mit den neuen Medien (Computer, Internet) umgehen / das Internet benutzen / 
die Inhalte im Internet beurteilen (9) können. 
Es gibt verschiedene Preiskategorien, weil die Schüler das Internet unterschiedlich / vielseitig 
(10) benutzen können. 
Der Wettbewerb wird seit  vier (11) Jahren veranstaltet. 
Am Anfang haben nur Gymnasien / Gymnasiasten (12) den Hauptpreis bekommen. 
Heute gibt es auch andere Schulen / Schultypen / Schulformen (13), die den Hauptpreis 
gewinnen können. 
In der Jury sind neben den Sponsoren auch  die Mitglieder (des Vereins) / (der Vorstand / das 
Kuratorium) (14) vertreten. 
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Bei dem Wettbewerb werden zunächst die besten Schülerprojekte von erfahrenen 
Lehrer(inne)n / (Vor)Gutachtern (15) ausgewählt. 
Die Jury entscheidet auf der zweiten / nächsten (16) Stufe. 
Das wichtigste Kriterium ist, ob die Schüler das Internet souverän / kompetent / effektiv / 
vielseitig / selber / zur Kommunikation / zur Präsentation (17) benutzt haben. 
 
 
Szövegek 
 
1. Reisen in Europa – und du wirst noch bezahlt dafür 
Moderatorin: Eszter ist mit 22 Jahren schon eine erfolgreiche Reiseleiterin, die seit vier 
Jahren mit deutschsprachigen Touristen in Italien arbeitet. Wie sie sich selbst verwirklichen 
konnte, erzählt sie uns. 
 
Reporter: Eszter, wie wurdest du Reiseleiterin? 
Eszter: Zufällig. Ich besuchte eine Schule für Tourismus. Während dieser Zeit hatte ich immer 

das Problem, vor mehreren Leuten zu sprechen. Meine Stimme und mein ganzer Körper 
zitterten. Ich hatte vor, Büroarbeit zu machen. Und dann bekam unsere Klasse eine Mög-
lichkeit, mit einem österreichischen Touroperator sechs Wochen lang in Italien Reiselei-
tung zu machen. Ich habe mich beworben und eine positive Antwort erhalten. Ich hatte 
nichts zu verlieren, ich habe es einfach ausprobiert. 

R: Wo genau hast du gearbeitet? 
E: In Norditalien, in der Toscana, aber auch in Venedig und in Mailand. Ich war sogar auf 

den Inseln Sardinien und Elba. 
R: Das alles hast du in sechs Wochen kennen gelernt? 
E: Nein, sechs Wochen lang arbeitete ich nur in Südtirol mit vierzig anderen Reiseleitern aus 

aller Welt. Nach dieser Tour wurden die vier besten in die Toscana geschickt, um dort als 
Reiseleiter zu arbeiten. Ich war nie zuvor da. Nach der Ankunft haben wir Florenz aus 
verschiedenen Büchern kennen gelernt und am nächsten Tag musste ich schon in einen 
Bus, voll mit deutschen Touristen, einsteigen. Du kannst dir vorstellen, wie stressig der 
Tag war, aber ich habe es geschafft. 

R: Wie sieht dein Arbeitstag aus? 
E: Gegen sieben Uhr stehe ich auf, ich habe eine Stunde, um auf mein Gesicht ein Lächeln zu 

zaubern, und um acht steige ich ausgeschlafen und gut gelaunt in den Bus. Ich nehme das 
Mikrofon in die Hand, „wecke” die Gäste und versuche eine gute Stimmung zu schaffen. 
Ich erkläre Einiges über die Region. Bei der Stadtbesichtigung muss ich die Gruppe 
zusammenhalten, ihnen so viel wie möglich zeigen und natürlich auch Freizeit geben. Ich 
lege die Abfahrtszeiten fest. Es gibt einen Spruch, den ich immer meinen Gästen erzähle: 
„Wer fünf Minuten zu spät kommt, muss singen, wer zehn Minuten zu spät kommt, muss 
tanzen, und wer fünfzehn Minuten zu spät kommt, muss singen und tanzen, wo gerade der 
Bus steht.“ Am Abend kommen wir dann gegen 18-19 Uhr im Hotel an. 

R: Das hört sich gar nicht kompliziert an. Ist diese Arbeit so einfach? 
E: Theoretisch ja. Aber es gibt immer etwas, worum man sich kümmern muss. Es gibt z.B. 

sehr viele Taschendiebe in den italienischen Großstädten. Wenn jemand aus der Gruppe 
bestohlen wird, dann muss man zuerst das Programm mit Stadtrundgang durchführen, und 
erst danach den Diebstahl bei der Polizei melden, die Bankkonten sperren lassen und am 
Konsulat neue Dokumente beantragen. Es kommt auch vor, dass sich jemand in einer 
fremden Stadt verläuft. Dann darf ich nur dreißig Minuten warten. Oder es kann auch 
passieren, dass der Bus kaputt geht, dass man sich in einer neuen Gegend verfährt oder ein 
Unfall passiert. Ich könnte noch viele Sachen erzählen, die einen Tag versauen können. 
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Egal, was passiert, ich habe Zeitpunkte einzuhalten und laut Prospekt muss die Reise 
durchgeführt werden. Es hört sich hart an, aber es ist so. 

R: Was gefällt dir an deiner Arbeit? 
E: Erstens kommt man an solche Orte, die man vielleicht nie im Leben sehen würde. Man 

lernt, wie man mit Menschen umgehen soll, man wird toleranter. Jeder Tag ist eine 
Herausforderung, man macht zahlreiche Bekanntschaften, gewinnt Freunde für das Leben 
aus allen Ecken der Welt. Natürlich ist die Anerkennung auch sehr wichtig. Ich kann mir 
gar nicht mehr vorstellen, dass ich früher Angst hatte, mich vor anderen Leuten zu äußern. 
Ich möchte dieses Leben genießen, solange ich keine Familie habe. 

R: Was würdest du den Neulingen empfehlen, die sich vielleicht auch ausprobieren möchten? 
Was für Eigenschaften oder was für eine Ausbildung braucht man, um ein guter 
Reiseleiter zu werden? 

E: Am wichtigsten ist die Fremdsprache zu beherrschen und auch benutzen zu können, eine 
spezielle Ausbildung ist nicht notwendig. Man muss mit Menschen umgehen können, man 
braucht viel Geduld, Empathie, gute Orientierungsfähigkeit, Reiselust, Organisations-
fähigkeit, Selbstbewusstsein, eine gewisse Ausstrahlung und natürlich auch Glück. 

R: Vielen Dank für das Gespräch! 
 
(GeMa. Germanistisches Magazin. Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged. Jg. 

3, 1/2003, S. 34–35) 
 
2. Interview mit Professor Dr. Lange 
Ida: Also, hallo, hier ist Ida vom MLM-Radio und ich habe heute hier den Herrn Lange bei 

mir, und als erstes möchte ich gerne von Ihnen wissen, wieso Sie diesen Unterricht-On-
Line-Preis veranstalten, also diese Veranstaltung… 

Lange: Ich bin der Vorsitzende eines Vereins, der hier die guten Beispiele auszeichnen will, 
der Verein heißt „Lernen in der Informationsgesellschaft“. Wenn wir in der neuen 
Gesellschaft, die auf Information, Kommunikation und Wissen aufbaut, wirklich gut 
zusammenleben wollen, dann müssen wir Medienkompetenz haben. Das heißt wir müssen 
wissen, wie wir mit den Medien umgehen, wie wir technisch in das Internet kommen und 
wie wir auch die Inhalte beurteilen können. Und dies wollen wir fördern durch die Preise. 

I: Und wieso gibt es verschiedene Kategorien hier? 
L: Ja, weil ... man kann das Internet ganz unterschiedlich benutzen. Man kann es benutzen, 

um zu kommunizieren mit anderen, überall in der Welt, man kann es benutzen als 
Recherchemedium, man kann es benutzen als Medium der Kooperation, in dem man mit 
anderen Institutionen ausserhalb der Schule, mit Buchhandlungen, mit Kunden, 
Unternehmen und Institutionen und so weiter zusammenarbeitet. Deshalb haben wir die 
verschiedenen Kategorien gemacht. Es ist vielfältig einsetzbar, und um diese Vielfalt 
abzubilden, haben wir diese vier Kategorien gewählt. 

I: Ja, und den Wettbewerb gibt es schon vier Jahre? Ist das richtig? 
L: Ja. 
I: Und haben Sie irgendeine Entwicklung gesehen während dieser vier Jahre? 
L: Ja, wir haben … zunächst haben wir hauptsächlich die Gymnasien gehabt, die Preise geholt 

haben, inzwischen ist es so, dass auch Grundschulen, und dieses Jahr sogar eine 
Hauptschule den Hauptpreis gewonnen hat. Also die Entwicklung geht dahin, dass alle 
Schulformen inzwischen sich an dem Preis beteiligen, das heißt, alle Schulen nutzen 
inzwischen auch … in allen Schulformen wird das Internet auch genutzt. 

I: Ja, und wer ist dann eigentlich in der Jury, der die Preise dann so sponsort? 
L: Das sind auf der einen Seite die Mitglieder aus dem Verein, wir haben einen Vorstand, und 

wir haben ein Kuratorium, und wir haben auf der anderen Seite die Sponsoren, die 
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mitgemacht haben bei der Auswahl der Preisträger. Natürlich ist das erst die zweite Stufe, 
die erste Stufe waren Vorgutachten von Lehrern und Lehrerinnen, die selber Erfahrungen 
in diesem Bereich haben, und die haben eine Auswahl getroffen, und die Jury hat dann in 
der zweiten Stufe die Preisträger ausgewählt. 

I: Und nach welchen Kriterien werden die Preisträger ausgewählt? 
L: Man muss sehen, dass es ja bei jeder Schulform unterschiedliche Anforderungen gibt. Wir 

können einen Preis einer Hauptschule oder ein Projekt einer Hauptschule nicht mit dem 
eines Gymnasiums völlig vergleichen. Die Anforderungen sind: Ist das Internet wirklich 
genutzt worden, um etwas zu kommunizieren, mitzuteilen, hin- und herzuschieben, E-
Mails auszutauschen, ist es wirklich genutzt worden zur Präsentation der Ergebnisse, hat 
man also selber eine Homepage gemacht oder die Projektergebnisse in das Internet 
gestellt, damit es von anderen abgerufen werden kann? Also die Kriterien sind, wie 
souverän ist das Internet in das Projekt eingebaut worden. 

I: Ja, okay, dann bedanke ich mich, vielen Dank und Tschüs! 
 

(ORF, 12.08.2002) 
 
 
Átszámítási táblázat 
 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez az összeg lesz a dol-
gozatpont (legfeljebb 22 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy az 
elért dolgozatpontok (bal oldali oszlop) mennyi vizsgapontot jelentenek (jobb oldali oszlop). 
 
Dolgozatpont Vizsgapont  Dolgozatpont Vizsgapont 

17 30  9 16 
16 28  8 14 
15 26  7 12 
14 25  6 11 
13 23  5 9 
12 21  4 7 
11 19  3 5 
10 18  2 4 

   1 2 
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ÍRÁSKÉSZSÉG 
 
Az írásfeladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez 
az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes 
szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden írásbeli munkát ezen 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 
osztályozzák 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. 

Mintaértékelések találhatók „Az érettségiről tanároknak 2005. Német nyelv” című 
dokumentumban, amely elérhető az Oktatási Minisztérium honlapján (www.om.hu). 

A javítás alapelvei 

1. A dolgozatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól.  
2. Félpontok és jutalompontok nem adhatók. 
3. Az ismétlődő nyelvhelyességi hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni. 
4. Az új helyesírásnak nem megfelelő alakokat 2005. július 31-ig el lehet fogadni, ezért 

ezeket az alakokat addig nem kell hibának tekinteni. 
 

Első feladat 
 

Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról: 
 

Értékelési szempontok Maximális pontszám 
Tartalom  5 pont 
Formai jegyek és hangnem  2 pont 
Szövegalkotás 3 pont 
Szókincs, kifejezésmód 5 pont 
Nyelvtan, helyesírás 5 pont 
Összesen 20 pont 

 
Vizsgapont 10 pont 

 
1. Mivel a két feladat aránya az értékelésben 1/3–2/3, az első feladatnak a pontszámát felezni 

kell, azaz 10 vizsgapont szerezhető. Amennyiben a pontszám felezése után kapott összeg 
fél pontra végződik, felfele kell kerekíteni. Ebben a vizsgarészben tehát nincsen külön 
átszámítási táblázat. 

2. Amennyiben a dolgozat a Tartalom, Szövegalkotás, Szókincs, kifejezésmód vagy a 
Nyelvtan, helyesírás értékelési szempont alapján 0 pontos, akkor az összpontszám is 0 
pont.  
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Az értékelési szempontok részletes kifejtése 
 
Tartalom 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 
• hány irányító szempontra tért ki, és megfelelően tárgyalta-e azokat,  
• hogyan valósította meg a kommunikációs cél(oka)t. 

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 irá-
nyító 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 
mondatai 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 
anyanyelvi olvasó számára értelmezhetetlen információt ad meg (pl. az életkor helyett a 
vizsgázó azt adja meg, hogy negyedikes). 

Érdeklődő típusú levél esetén előfordul, hogy a vizsgázónak bizonyos információkra kell 
rákérdeznie. Ebben az esetben megfelelő lehet az adott szempont kifejtése akkor is, ha a 
vizsgázó csak egy mondatban fogalmazza meg a kérdést. 

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 
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 Nyelvtan, 
helyesírás szempontoknál. 

Új, azaz nem megadott szempontok értékelésére nincs lehetőség.  
 
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 tartalmazza-e a dátumot, a megszólítást, az elköszönést és aláírást,  
• hangneme megfelel-e a címzetthez való viszonynak és a közlési szándéknak.  

E szempont értékelésénél csak a nyelvtani és helyesírási hibát sem tartalmazó variációk 
számítanak helyesnek. Amennyiben a megszólítás és az elköszönés külön-külön helyes 
ugyan, de nem illenek egymáshoz, akkor a formai jegyek nem megfelelőek (0 pont). 
 
Szövegalkotás 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
• logikus-e a szöveg gondolatmenete, azaz az irányító szempontok valamint az ezekhez 

kapcsolódó gondolatok elrendezése, 
• megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés, tárgyalás és befejezés, 
• hogyan használja a vizsgázó a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit, 
• megfelelő-e a formai tagolás. 
 
A szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemei 

A szöveget a mondatok halmazától a kohézió különbözteti meg, amit a szöveget alkotó elemek 
jelentésének szerves összefüggése és a szerkezeti összekapcsoltság biztosít. A szöveg egységét biztosító jelentés 
szintű kapcsolatteremtés leggyakoribb eszközei a következők: 
• teljesen vagy részben ismétlődő szavak, szószerkezetek, 
• szinonimák, 



OKI Követelmény- és Vizsgafejlesztő Központ Próbaérettségi 2004 – Német nyelv 

 13

• a szavak és szószerkezetek jelentése között lehetséges néhány viszony (ellentét, ok-okozati viszony stb.), 
• a mondatok logikai-tartalmi elrendezése (ok-okozat, általános-konkrét stb.). 

A mondatok kapcsolódását biztosító nyelvtani, szerkezeti kapcsolóelemek: 
• az önálló mondatok közötti kötőszók, 
• rámutató szók (különféle névmások, határozószók), 
• egyéb nyelvtani viszonyító elemek (igeragozás, középfok stb.). 
 

A Szövegalkotás szempontnál a Tartalom szemponttól függetlenül kell eljárni és csak a 
tárgyalt szempontok alapján lehet megítélni a dolgozat felépítését és gondolatmenetét. 
 
Szókincs és 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 az emelt szintű érettségi vizsga követelményeinek (mennyire 

változatos). 
Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a 

megértést. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak újraolva-
sás után érthető, azaz anyanyelvi olvasó csak nehezen vagy egyáltalán nem értené meg a 
mondanivalót. 

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 „bringen“ ige helyett 
a „holen“ igét), ezt a hibát csak a Szókincs, kifejezésmód szempontnál lehet értékelni. Ha a 
vizsgázó egy elöljárószót helytelen vonzattal használ (pl. „um+Dativ”), 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 
érvényes. Az ilyen típusú hibákat tehát mindkét szempontnál értékelni kell.  

E szempont értékelésénél a megszólítás és az elköszönés 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,  
• megfelel-e a nyelvhasználat az emelt szintű érettségi vizsga követelményeinek 

(mennyire változatosak a nyelvtani struktúrák és a mondatszerkesztés). 
Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a 

megértést. A további részletes útmutatást lásd a Szókincs, kifejezésmód szempontnál. 
 

Javítási jelrendszer 
 
Áttekinthetőbb a javítási jelrendszer, ha az egyes szempontokhoz tartozó jeleket egy-egy 
oszlopban egymás alá írjuk. 
 

Tartalom 
A tartalmi szempontok teljesítését a lap jobb oldalán található sávban jelöljük a szempont 
sorszámának megadásával: 

4 (bekarikázott szám) = teljesített tartalmi szempont, 
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√3 (hiányjel + szám) = nem tárgyalt vagy nyelvi okból nem érthető tartalmi szempont, 
2– (szám + mínuszjel) = érintett, de nem megfelelően kifejtett tartalmi szempont. 
 
Amennyiben a vizsgázó egy irányító szempontot a szövegben több helyen tárgyal, a 

szempont teljesítését az utolsó említés helyénél kell jelölni. 
 

Formai jegyek és hangnem 
A formai jegyeket a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 

Dátum = D 
Megszólítás = M 
Köszönés = K 
Aláírás = A 

A teljesítés minőségét mutató jelek: 
D (bekarikázott betű)  =  az adott formai jegy teljesítése helyes, 
√ K (hiányjel + betű) = hiányzik vagy nem elfogadható az adott formai jegy. 

 

Szövegalkotás 
A Tartalom szempontnál használt számozás segít e szempont megítélésénél is.  
 

Szókincs, kifejezésmód 
A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 

L = lexikai hiba, 
ÉL = értelemzavaró lexikai hiba, 
É = értelemzavaró hiba, amely következtében egy-egy mondatrész vagy mondat 

mondanivalója válik érthetetlenné, és amelynél a hiba komplexitása miatt nem 
lehet eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó. 

 

A szövegben használt jelek: 
aláhúzás hullámvonallal = lexikai hiba, 

                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

aláhúzás hullámvonallal + i = ismétlődő lexikai hiba. 
           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ i 
 

Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 
 

Nyelvtan, helyesírás 
A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 

G = nyelvtani (grammatikai) hiba, 
ÉG = értelemzavaró nyelvtani hiba, 
É = értelemzavaró hiba, amely következtében egy-egy mondatrész vagy mondat 

mondanivalója válik érthetetlenné, és amelynél a hiba komplexitása miatt nem 
lehet eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, 

H = helyesírási hiba. 

A szövegben használt jelek: 
aláhúzás  = nyelvtani vagy helyesírási hiba, 

√ (hiányjel) = hiányzik egy szó, 
nyíl = szórendi hiba, 
aláhúzás + i = ismétlődő hiba. 

                             i  
Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 
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Értékelési skála (emelt szint 1. feladat) 

Tartalom  
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A vizsgázó öt irányító szem-
pontot dolgozott ki megfele-
lően.  

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat megfelelően valósí-
totta meg. 

A vizsgázó négy irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően, a többit pedig csak 
részben vagy egyáltalán nem. 

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat nagyrészt megfelelően 
valósította meg. 

A vizsgázó három irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően, a többit pedig csak 
részben vagy egyáltalán nem. 
vagy: A vizsgázó két irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően, és még legalább egy 
irányító szempontot tárgyalt 
részben.  
A kommunikációs célokat 
részben valósította meg. 

A vizsgázó csak két irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően és nem tárgyalta a 
többi szempontot. 

Alapvető kommunikációs 
célját nem éri el. 

Formai jegyek és hangnem  
2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg formai jegyei tel-
jesen megfelelnek a szöveg-
fajtának, hangneme a közlési 
szándéknak és a címzetthez 
való viszonynak. 
Van helyes megszólítás, dá-
tum, elköszönés és aláírás. 

A szöveg formai jegyei nagy-
jából megfelelnek a szöveg-
fajtának, hangneme a közlési 
szándéknak és a címzetthez 
való viszonynak. 
Van helyes megszólítás és 
aláírás. A dátum és az elkö-
szönés hibás vagy hiányzik. 

A szöveg formai jegyei nem 
felelnek meg a szövegfajtá-
nak, hangneme a közlési 
szándéknak és a címzetthez 
való viszonynak. 
Hiányzik vagy nem helyes a 
megszólítás és/vagy az 
aláírás. 
vagy: A vizsgázó nem töre-
kedett a levélforma 
betartására. 

Szövegalkotás 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg felépítése, az irá-
nyító szempontok elrendezése 
logikus.  
A gondolati tagolás megfe-
lelő: van bevezetés, tárgyalás 
és befejezés.  
A vizsgázó megfelelően hasz-
nálja a szövegösszefüggés 
tartalmi és nyelvi elemeit: 
létrejön a szövegkohézió. 
A formai tagolás megfelelő. 

A szöveg felépítése, az irán-
yító szempontok elrendezése 
nagyrészt logikus.  
A vizsgázó törekszik a gon-
dolati tagolásra: van bevezetés 
vagy befejezés. 
A vizsgázó nagyrészt megfe-
lelően használja a szöveg-
összefüggés tartalmi és nyelvi 
elemeit. A mondatok nagy-
részt szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A mondanivaló nem min-
denütt logikus elrendezésű.  
A vizsgázó nem törekszik a 
gondolati tagolásra: hiányzik 
a bevezetés és a befejezés. 
Az írásmű még szövegnek 
tekinthető, bár a mondatok 
több helyen nem kapcsolód-
nak egymáshoz. 
 

Nem jött létre szöveg. 
A mondanivaló nem logikus 
elrendezésű, a gondolatok 
esetlegesen követik egymást.  
Az írásmű tagolatlan és át-
tekinthetetlen, túlnyomórészt 
izolált mondatok halmazából 
áll. 
 

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 témá-
nak és a közlési szándéknak 
megfelelő szókincs jellemzi.  
A vizsgázó törekszik a válto-
zatos szóhasználatra. 
A szóhasználat néhány helyen 
nem megfelelő, ez azonban 
alig nehezíti  a megértést. 

A szöveg szókincse egyszerű. 
Sok a szóismétlés. 
A szóhasználat többször nem 
megfelelő. A hibák néhány 
helyen nehezítik a megértést. 

A szövegben felhasznált 
szókincs szegényes. 
A nem megfelelő szóhasználat 
több helyen jelentősen nehe-
zíti és/vagy akadályozza a 
megértést. 
 

Nyelvtan, helyesírás 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A vizsgázó változatos nyelv-
tani struktúrákat használ, 
valamint mondatszerkesztése 
is változatos.  
A szöveg hibátlan vagy csak 
kevés, a szöveg megértését 
nem nehezítő nyelvi (mon-
dattan, alaktan, helyesírás) 
hiba található benne. 

A vizsgázó törekszik a válto-
zatos nyelvtani struktúrák 
használatára és a változatos 
mondatszerkesztésre. 
A szövegben több, a szöveg 
megértését nem nehezítő 
nyelvi (mondattan, alaktan, 
helyesírás) hiba és/vagy 
néhány, a szöveg megértését 
nehezítő hiba található. 

A vizsgázó egyszerű nyelvtani 
struktúrákat használ és/vagy 
mondatszerkesztése nem 
kellően változatos. 
Rendszerszerű hibákat ejt. 
A szövegben sok hiba van, a 
hibák többször nehezítik a 
megértést. 

A szöveget a szintnek nem 
megfelelő, túlságosan egy-
szerű nyelvtani struktúrák és 
igénytelen mondatszerkesztés 
jellemzi.  
A szövegben sok, a szöveg 
megértését jelentősen nehezítő 
és/vagy akadályozó hiba 
található. 
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Második feladat 
 
Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról: 
 

Értékelési szempontok Maximális pontszám 
Tartalom 5 pont 
Szövegalkotás 5 pont 
Szókincs, kifejezésmód 5 pont 
Nyelvtan, helyesírás 5 pont 
Összesen 20 pont 

 
Vizsgapont 20 pont 

 
Amennyiben a dolgozat bármelyik értékelési szempont alapján 0 pontos, akkor az 

összpontszám is 0 pont. 
 
 
Az értékelési szempontok részletes kifejtése 
 
Tartalom 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 
• hány irányító szempontra tért ki és milyen mélységben tárgyalta azokat,  
• megfelelően kifejtette és indokolta-e véleményét. 

A témakifejtés során a vizsgázónak a megadott témát tágabb kontextusba kell helyeznie, 
továbbá ki kell fejtenie, és érvekkel alá kell támasztania véleményét (valamelyik irányító 
szempont kapcsán). A vizsgázónak mind a négy irányító szempontra ki kell térnie 
dolgozatában. Egy irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető megfelelően részletesnek, ha 
a vizsgázó legalább két gondolatot fogalmaz meg hozzá. Amennyiben a vizsgázó egy irányító 
szempontot csak személyes vonatkozásban tárgyal, az irányító szempont kifejtése csak 
részben megfelelő. Amennyiben a vizsgázó szó szerint átvesz egy vagy több mondatot a 
gondolati segítséget nyújtó segédanyagból, a lemásolt rész nem vehető figyelembe az adott 
irányító szempont értékelésekor. Egy szinten belül (4–3 vagy 2–1) az irányító szempontok 
kifejtésének részletessége értékelhető. 

Ha egy irányító szempont tárgyalása nyelvi okokból nem érthető, azt a Tartalom 
szempontnál úgy kell értékelni, mintha a vizsgázó nem tért volna ki rá, azaz az 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 Nyelvtan, 
helyesírás szempontoknál. 
 
Szövegalkotás 

Az emelt szint első feladatánál található részletes útmutatás érvényes ennél a feladatnál 
is. Azonban a 4–3 és a 2–1 pontos sávoknál a formailag nem megfelelően tagolt szövegeket 
az alacsonyabb pontszámmal kell értékelni. Ez nem jelenti azonban azt, hogy a formailag 
tagolt, de kevésbé logikus felépítésű szövegek nem értékelhetők az alacsonyabb 
pontszámmal. 
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Szókincs és kifejezésmód 
 
A részletes útmutatást lásd az emelt szint első feladatánál. 
 
Nyelvtan, helyesírás 

A részletes útmutatást lásd az emelt szint első feladatánál. 
 
 
Javítási jelrendszer 
 
Lásd az emelt szint első feladatánál. 
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Értékelési skála (emelt szint 2. feladat) 

Tartalom  
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A vizsgázó négy irányító 
szempont kifejtésével rész-
letesen és megfelelő mélység-
ben dolgozta ki a témát. Min-
den irányító szemponthoz két 
gondolatot fogalmazott meg. 
Részletesen kifejtette, és 
érvekkel megfelelően alá-
támasztotta véleményét. 

A vizsgázó három irányító 
szempontot megfelelő mély-
ségben dolgozott ki, azaz két 
gondolatot írt hozzájuk. A ne-
gyedik szempontot csak rész-
ben, vagy egyáltalán nem 
tárgyalta. 

A vizsgázó törekedett arra, 
hogy részletesen kifejtse, és 
érvekkel alátámassza 
véleményét. 

A vizsgázó két irányító szem-
pontot dolgozott ki részletesen 
(két-két gondolatot fogalma-
zott meg) vagy négy, illetve 
három irányító szempontot 
tárgyalt részben (egy gondola-
tot írt hozzájuk). 

A vizsgázó nem fejtette ki 
részletesen véleményét, alig 
érvelt. 

A vizsgázó csak egy irányító 
szempontot dolgozott ki 
részletesen (két gondolatot 
fogalmazott meg hozzá), vagy 
csak két irányító szempontot 
tárgyalt részben (egy-egy gon-
dolatot fogalmazott meg). 

A vizsgázó nem fejtette ki 
megfelelően véleményét. 

Szövegalkotás 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A szöveg felépítése, az 
irányító szempontok és az 
ezekhez kapcsolódó gondo-
latok elrendezése logikus.  
A gondolati tagolás meg-
felelő.  
A vizsgázó megfelelően hasz-
nálja a szövegösszefüggés 
tartalmi és nyelvi elemeit: 
létrejön a szövegkohézió. 
A szöveg formai tagolása 
megfelelő. 

A szöveg felépítése, az irá-
nyító szempontok és az ezek-
hez kapcsolódó gondolatok 
elrendezése nagyrészt logikus. 
A vizsgázó törekszik a gondo-
lati tagolásra. 
A vizsgázó nagyrészt megfe-
lelően használja a szöveg-
összefüggés tartalmi és nyelvi 
elemeit. A mondatok nagy-
részt szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. 
Amennyiben a szöveg formai-
lag nem megfelelően tagolt, 
az alacsonyabb pontszámot 
kell adni. 

A mondanivaló nem min-
denütt logikus elrendezésű. 
Sok a gondolati ismétlés. 
A vizsgázó nem törekszik a 
gondolati tagolásra. 
Az írásmű még szövegnek 
tekinthető, bár a mondatok 
több helyen nem kapcsolód-
nak egymáshoz. 
Amennyiben a szöveg for-
mailag nem megfelelően 
tagolt, az alacsonyabb 
pontszámot kell adni. 
 

Nem jött létre szöveg. 
A mondanivaló nem logikus 
elrendezésű, a gondolatok 
esetlegesen követik egymást.  
Az írásmű tagolatlan és átte-
kinthetetlen, túlnyomórészt 
izolált mondatok halmazából 
áll. 
 
 

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 témá-
nak és a közlési szándéknak 
megfelelő szókincs jellemzi.  
A vizsgázó törekszik a válto-
zatos szóhasználatra. 
A szóhasználat néhány helyen 
nem megfelelő, ez azonban 
alig nehezíti a megértést. 

A szöveg szókincse egyszerű. 
Sok a szóismétlés. 
A szóhasználat többször nem 
megfelelő. A hibák néhány 
helyen nehezítik a megértést. 

A szövegben felhasznált szó-
kincs szegényes. 
A nem megfelelő szóhasználat 
több helyen jelentősen nehe-
zíti és/vagy akadályozza a 
megértést. 
 

Nyelvtan, helyesírás 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A vizsgázó változatos nyelv-
tani struktúrákat használ, 
valamint mondatszerkesztése 
is változatos.  
A szöveg hibátlan vagy csak 
kevés, a szöveg megértését 
nem nehezítő nyelvi (mon-
dattan, alaktan, helyesírás) 
hiba található benne. 

A vizsgázó törekszik a válto-
zatos nyelvtani struktúrák 
használatára és a változatos 
mondatszerkesztésre. 
A szövegben több, a szöveg 
megértését nem nehezítő 
nyelvi (mondattan, alaktan, 
helyesírás) hiba és/vagy 
néhány, a szöveg megértését 
nehezítő hiba található. 

A vizsgázó egyszerű nyelvtani 
struktúrákat használ és/vagy 
mondatszerkesztése nem 
kellően változatos. 
Rendszerszerű hibákat ejt. 
A szövegben sok hiba van, 
és/vagy a hibák többször ne-
hezítik a megértést. 

A szöveget a szintnek nem 
megfelelő, túlságosan egy-
szerű nyelvtani struktúrák és 
igénytelen mondatszerkesztés 
jellemzi.  
A szövegben sok, a szöveg 
megértését jelentősen nehezítő 
és/vagy akadályozó hiba 
található. 
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Összesítő táblázatok 
Emelt szint 

 
 

Olvasott szöveg értése 
 
 

Feladat Item 
száma 

Elérhető 
pont 

Elért pont 
1. javító  Elért pont 

2. javító 

1. (Nachrichten) 1–3. 3   

2. Fragen, die der „Presse”… 4–15. 12   

3. Zugvögel 16–25. 10   

Összesen (dolgozatpont):  25   
 
Átszámított vizsgapont:  30    
 
 
 

Nyelvhelyesség 
 
 

Feladat Item 
száma 

Elérhető 
pont 

Elért pont 
1. javító  Elért pont 

2. javító 

1. Immer mehr Kinder und… 1–8. 8   

2. Der Mensch und die Welt 9–17. 9   

3. Wenn uns ein Buch… 18–27. 10   

4. Die Schweiz 28–39. 12   

Összesen (dolgozatpont):  39   
 
Átszámított vizsgapont:  30    
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Hallott szöveg értése 
 
 

Feladat Item 
száma 

Elérhető 
pont 

Elért pont 
1. javító  Elért pont 

2. javító 

1. Reisen in Europa… 1–8. 8   

2. Interview mit Prof. Dr. Lange 9–17. 9   

Összesen (dolgozatpont):  17   
 
Átszámított vizsgapont:  30    
 
 
 

Íráskészség 
 
 

Feladat Értékelési szempont Elérhető 
pont 

Elért pont 
1. javító 

 Elért pont
2. javító 

Tartalom 5    

Formai jegyek és hangnem 2    

Szövegalkotás 3    

Szókincs, kifejezésmód 5    

1. 

Nyelvtan, helyesírás 5    

Összesen:  20    

Felezett vizsgapont: 10    

Tartalom 5    

Szövegalkotás 5    

Szókincs, kifejezésmód 5    
2. 

Nyelvtan, helyesírás 5    

Összesen:  20    
 

Vizsgapont: 30    
 
 
Összes vizsgapont: 120    
 


