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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 után található táblázat szolgál az értékelésre. Ebben jelölje a helytelen 

megoldást mindig nullával, a helyest pedig egyessel. 
Példa: 

11. 0 
 12. 1 

helytelen
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 
                     Írásbeli összesen 120 
Szóbeli 30 

Összesen 150 
 
A vizsgapontok kiszámításához használja az Értékelési útmutatóban található átszámítási 
táblázatokat! A Nyelvhelyesség és az Íráskészség vizsgarészben nincs szükség átszámításra. 
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I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

Részletes útmutató 
1. feladat 
 
1.  

B 
2.  

C 
3.  

Ć 
4.  

A 
5. 

DŽ 
6.  

Č 
7.  

Đ 
8.  
 

D 
 
2. feladat 
 
0. Astronomi Sunčev 

sustav imenuju 
galaksijom Mliječna 
staza, jer 

se sustav sastoji od milijardi zvijezda, njihovih planeta i 
satelita. 

9. Naša Zemlja je 
vrtuljak, jer 

je u neprekidnom kretanju oko Sunca i okretanju oko svoje osi. 

10. Zemlja nije pravilna 
kugla, jer 

je na polovima sploštena. 

11. Sastavnice Zemlje su: kontinenti, oceansko dno i litosfera. 
12. Kontinenti i oceanski 

dijelovi kore su 
različitog sastava, jer  

su građeni od silicija, aluminija, bazalta i silicijsko-magmatskih 
stijena. 

13. Zemljina kora je 
naizgled jedinstvena, 
ali 

se sastoji od niza ploča. 

14. Kontinenti ne miruju 
ni danas, nego 

se stalno pomiču. 

15. Za nekoliko stotina 
milijuna godina može 
nastati nova Pangea 
zbog 

stalnih pomicanja Zemlje. 

16. Jedan krater na 
mjesecu se zove Moho, 
jer 

ga je otkrio hrvatski geolog Andrija Mohorovičić. 
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17. Andrija Mohorovičić 
je otkrio slojevnu 
strukturu Zemljine 
površine na temelju  

zapisa pokupskog potresa 1909. godine. 

 
A táblázatba csak 9 x-et lehet beírni. Amennyiben a vizsgázó ennél többet jelöl be, minden 
fölösleges x-ért le kell vonni egy pontot. 
 
3. feladat 
 
Minden tartalmilag megfelelő válasz elfogadható. Jó a válasz akkor is, ha a vizsgázó szó 
szerint kimásolja a szövegből a megfelelő mondatot vagy mondatrészt. Minden mondat 1 
pontot ér. 
 
A feladatpontok átszámítása vizsgapontokra 
 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez az összeg lesz a 
dolgozatpont (legfeljebb 25 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy 
az elért dolgozatpontok mennyi vizsgapontot jelentenek meg. 
 

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 

 

  
 

NYELVHELYESSÉG 
 

Általános útmutató 
 
1. A helyesírási hibával leírt szavak nem fogadhatók el. 
2. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Variációk megadásakor nem jár pont, 

még akkor sem, ha közöttük van a jó megoldás. 
 

Részletes útmutató 
 
1. feladat 
 
0. a/ televizijska b/ Televizijska  c / televizija  d/ Televizija 
1. a/ u Zagrebu b/ o Zagrebu  c/ Zagrebu  d/ u Zagreb 
2. a/ Internetskom b/ internetskom c/ Internetnom  d/ internetnom 
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3. a/ po zagrebačkom b/ po Zagrebačkom  c/ po Zagrebačkom d/ po zagrebačkom 
sajmu   sajmu   Sajmu   sajmu  
4. a/ crno-bijelim     b/ crnobijelim    c/ crno-belim   d/ crnobelim 
5. a/ ljude    b/ čovjeki  c/ ljudi         d/ čojvjeci       
6. a/ u svoju  b/ u svojoj  c/ u svoj  d/ na svojoj 
7. a/ uspomenu b/ uspomen  c/ spomene  d/ uspomene 
8. a/ žele  b/ želi   c/ želja   d/ željeti 
9. a/ moguće  b/ moći  c/ mogu  d/ može 
10. a/ u to   b/ na taj  c/ na toj  d/ na to 
 
2. feladat 
 
11. ga 
12. Rasprostranjen 
13. srednje Azije 
14. po 
15 gnijezdo 
16. lišćem 
17. vrtove 
18. manji 
19. najčešće 
20. oba 
21. promatrala 
22. uzdigao 
 
3. feladat 
 
0. učenika 
23. istraživanja 
24. dužnosnici 
25. Madridu 
26. Irskoj 
27. Španjolska 
28. matematike 
29. pravilima 
30. godini 

HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

Általános útmutató 
 
1. Jó megoldásként csak a javítási és értékelési útmutatóban megadott megoldások 

fogadhatók el. 
2. Minden jó megoldás 1 pontot ér. 
3. Félpont és többletpont nem adható. 
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Részletes útmutató 
 
1. feladat 
 
  Točno Netočno 
0. Grob Marije Jurić Zagorke se nalazi u Mirogoju. x  
1. Njezin kip se može naći u Zagrebu u središtu grada u 

Koloradovićevoj ulici. 
 x 

2. Bila je najčitanija hrvatska književnica i novinarka početkom 
XX. stoljeća. 

x  

3.  Postala je novinarkom u svojim zrelim godinama.  x 
4. Bila je buntovna žena koja se borila za ženska prava. x  
5. Najpoznatiji roman joj je Grička vještica. x  
6. Bila je energična, visoka, markantna ljepotica.  x 
7. 1094. godine splitske glumce je iznenadila svojom vitalnošću na 

kazališnoj probi koju je posjetila. 
x  

8. Umrla je vrlo mlada.  x 
 
A táblázatba csak 8 x-et lehet beírni. Amennyiben a vizsgázó ennél többet jelöl be, minden 
fölösleges x-ért le kell vonni egy pontot. 
 
2. feladat 
 

a/ (9) Među listovima blitve. 
 b/ (10) U južnom dijelu. 
 c/ (11) Pauk. 
 č/ (12) Ženka. 
 ć/ (13) Zbog uboda pauka. 
 d/ (14) Kada je nehotice nagnječimo. 
 e/ (15) Ima. 
 f/ (16) Nije. 
 g/ (17) Zabilježeno je tri uboda. 
 
Minden tartalmilag megfelelő válasz, illetve szinonima is elfogadható. Ha a válasz a jó 
megoldás mellett a rosszat is tartalmazza, akkor csak a jót kell figyelembe venni. Az olyan 
nyelvi hibát, amely a megértést nem akadályozza, nem kell hibának tekinteni (pl. helyesírás, 
nyelvtani hiba). 
 
3. feladat 
 
18. zemlju 
19. zrcala 
20. srebro 
21. prihode 
22. tajnosti 
23. tvornice 
24. Murano 
25. finoći 
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A feladatpontok átszámítása vizsgapontokra 
 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez az összeg lesz a 
dolgozatpont (legfeljebb 25 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy 
az elért dolgozatpontok mennyi vizsgapontot jelentenek meg. 
 

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 

 

  
 

CD-n hallott szövegek  
 

1. Marija Jurić Zagorka i njezina Grička vještica  
 

Na ulazu u zagrebačko groblje Mirogoj, na samom početku arkada, odmah uz crkvu, 
nalazi se grob Marije Jurić Zagorke. Ondje je 4. prosinca 1957., u svojoj 84. godini, pokopana 
popularna hrvatska književnica i novinarka. Prošećete li Tkalčevićevom ulicom u središtu 
Zagreba, primijetit ćete njezin kip ispred sunčanog sata, a kada se nađete na Dolcu, 
najpoznatijoj zagrebačkoj tržnici, potražite kuću br. 6. u kojoj je više od dvadeset godina 
svake noći do kasnih sati iza osvijetljenog prozora pisala najčitanija hrvatska književnica. 
 Rođena je 1873. godine u Negovcu kraj Vrbovca, u okolici Zagreba. Još kao 
dvadesetdvogodišnja djevojka postala je novinarkom dnevnog lista «Obzora», pobuđujući 
osobitu pozornost kao jedina žena u uredništvu. Između ostaloga, njezin je život obilježila i 
borba za ženska prava. Zato je za glavnu temu svojega najpoznatijeg djela Gričke vještice 
izabrala progon vještica, a za glavnu junakinju slobodoumnu, naprednu kontesu Neru koja se 
izlaže opasnosti proglašenja vješticom.  
 Zagorka je pisala novinske članke, novele, priče, kazališne komade, no najpoznatija je 
po svojim povijesnim romanima. U njima je zaplet izmišljen, ali svi imaju uporište u 
povijesnim izvorima. Štoviše, Zagorka je bila poznata po svojemu strpljivom, studioznom 
proučavanju povijesnih materijala.  
 Niska rasta i neugledna, Marija Jurić Zagorka bila je za svakoga tko bi je upoznao 
pravo iznenađenje zbog svoje energičnosti i velikoga radnog poleta. Novinar pariškog lista 
«Figaro» ovako je pisao o hrvatskoj parlamentarnoj izvjestiteljici iz Budimpešte:„Tamo sjedi 
mlada Hrvatica, izvješćuje zagrebački ’Obzor’(…) i žarko politizira u korist svoje domovine. 
Neko malo čudovište talenta i sposobnosti, koje je hrvatski parlament učinilo najnaprednijim 
u Srednjoj Europi. ” 
 Još jedan primjer svjedoči o Zagorkinoj energičnosti. Godine 1904. otputovala je u 
Split, gdje su glumci amateri pripremali njezinu povijesnu dramu Evicu Gupčevu. Splitska 
hrvatska mladež okupila se ispred hotela u kojemu je odsjela Zagorka i glasno je pozivala da 
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se pokaže na balkonu. Kad je to i učinila, klicanje je naglo zamrzlo. Naime, Splićani su 
poznatu novinarku, o kojoj se pisalo kao o političkoj buntovnici i naprednoj ženi, zamišljali 
kao visoku, markantnu ljepoticu, a pred njima se pojavila sitna, neugledna žena u običnoj 
odjeći, te su bili nekako razočarani. 
 Međutim, već na prvoj kazališnoj probi dogodilo se novo iznenađenje. Zagorka se 
toliko oduševila splitskim glumcima da je stupila među njih, uzela riječ, razmahala se u 
zanosu govoreći na opće zadovoljstvo splitskih kazalištara. 
 

(Modra lasta, broj 5, 2004./2005.) 
2. U Vodnjanu crna udovica 

 
Crnu udovicu na području Vodnjana pronašla je jedna gospođa među listovima blitve u svom 
vrtu. 
Ovih je dana na području Vodnjana viđena crna udovica! U blitvi ju je pronašla jedna 
gospođa, a u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije potvrdili su kako je pojava crne 
udovice u Istri čest slučaj, posebice u južnom dijelu. 
– Ubodi crnih udovica dešavaju se tijekom srpnja i kolovoza. Zbog povećanog broja 
skakavaca ove godine očekuje se i najezda crnih udovica – najavio je Nediljko Landeka iz 
županijskog Zavoda za javno zdravstvo. 
Iz proteklih je godina pojava crne udovice u Istri zabilježena na području Valturskog polja 
kod Pule, u Pomeru, Premanturi, Vodnjanu, Rovinjskom Selu, Limskoj Dragi, Labinu, 
Kanfanaru i Balama. Crne se udovice znaju gnijezditi i u dupljama masline, a u njihovim 
gnijezdima znaju se naći uginuli kukci. Samo odrasla ženka tog pauka ubode, dok mužjaci 
nemaju tih sposobnosti pa nije ni čudo što ženka nakon ljubavne igre ubija svog partnera. 
– Zbog mogućnosti ugriza crne udovice, u vrtovima i na drugim vanjskim mjestima 
preporuča, se nošenje zaštitnih rukavica, duboke odjeće i obuće ili jednodijelnih svijetlih 
kombinezona radi lakše primjetnosti. Do uboda najčešće dolazi kad ju nehotice nagnječimo, a 
ubod može biti neprimjetan. 
Nesnosna bol cijelog tijela nastupa do sat vremena nakon uboda, za što hitnije traženje 
liječničke pomoći, a seruma protiv uboda crne udovice ima dovoljno – istaknuo je Landeka. 
Neka su razmišljanja da smrtnost nastupa upravo zbog nesnosnih bolova, a ne zbog otrova 
pauka koji nije smrtonosan, osim za specifične skupine kroničnih bolesnika i u nekim 
slučajevima kod djece. U posljednjih desetak godina u Istri su zabilježena samo tri uboda 
ovoga pauka, a ove godine u Zavod su stigle dvije dojave. 

(24 sata, 6. srpnja 2005.) 
 
3. Tajna otoka Murano ili priča o zrcalu 
 
U Zborniku venecijanskih zakona može se pročitati: «Ako staklar prenese svoj zanat u drugu 
zemlju, bit će mu poslana naredba da se vrati. Ako ne posluša, njegovi rođaci bit će bačeni u 
zatvor. Ako se ni tada ne vrati, bit će poslani ljudi da ga ubiju.» 
 
U staro doba nisu postojala staklena zrcala kakva danas znamo. Dame su se ogledale u 
ispupčenim metalnim pločama koje bi dobro uglancale, a gospodi su bili dobri i bakreni lonci. 
Naravno da dame nisu bile zadovoljne jer su takva metalna zrcala u dodiru sa zrakom brzo 
tamnjela i postajala mutna. Dugo je trebalo dok su se majstori dosjetili boljem načinu: na 
staklo bi izlili otopinu iz koje se inače taložilo srebro, srebro bi postupno palo na staklo i 
stvorilo savršeno reflektirajući sloj koji je staklo ujedno štitio od oštećenja. Kad malo 
razmisliš, cijela stvar i nije odveć složena, no valjalo se dosjetiti! A tko je u tome bio prvi? 
Venecijanski staklari. 



 

írásbeli vizsga 0612 9 / 14 2007. november 6. 

Horvát nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
Vještina i znanje izrade zrcala donosili su Veneciji ogromne prihode. Do prije 350 godina oni 
su bili jedini koji su poznavali proces izrade srebrnih zrcala, stoga nije čudno što su ga držali 
u velikoj tajnosti. Da bi spriječila širenje tajne, venecijanska vlada odlučila je sve tvornice 
stakla, njih četrdesetak, premjestiti na usamljeni otok Murano, gdje stranci nisu smjeli ni 
primirisati. Nije se radilo samo o zrcalima, vješti staklari znali su i posebnu tehniku izrade 
posuđa od bijelog i obojenog stakla. I danas je muransko staklo poznato po svojoj finoći 
izrade, a prepoznat ćeš ga po laticama, prepletenim listićima i ostalim staklenim ukrasima 
vješto napravljenima od tako krhkog materijala. 

(Oskar, broj 10, 2004.) 
 

ÍRÁSKÉSZSÉG 
BEVEZETŐ 
 

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. 

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. 

 
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. 
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2. Amennyiben a dolgozat a Tartalom, Szövegalkotás, Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelv-
tan, helyesírás értékelési szempont alapján 0 pontos, akkor az összpontszám is 0 pont.  

 
Az értékelési szempontok részletes kifejtése 

Tartalom  
E szempontokon belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 
• megfelelően dolgozta-e ki a témát, 
• megfelelő hosszúságú szöveget hozott-e létre. 
 
A tartalmi teljesség megítélésénél az a döntő, hogy a vizsgázó közli-e az adott szituációban 
lényeges információkat. 
 A dolgozat tartalmi szempontból megfelelő abban az esetben is, ha a vizsgázó a 
megadott témáról nem személyes vonatkozásban, hanem általánosan, de a kommunikációs 
céloknak megfelelően ír. 
 Amennyiben a vizsgázó olyan információt közöl, ami anyanyelvi olvasó számára nem 
értelmezhető, a tartalom kidolgozása 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 

 
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.  

 
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, 
• hogyan használja a vizsgázó a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit. 
 
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 
újraolvasás 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.  

Azoknál az értelemzavaró hibáknál, amelyek következtében egy-egy mondatrész vagy 
mondat mondanivalója válik érthetetlenné, és amelyeknél a hiba komplexitása miatt nem lehet 
eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, az egyszeri értékelés elve nem érvé-
nyes. Az ilyen típusú hibákat tehát mindkét szempontnál értékelni kell.  
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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. 
Amennyiben például a vizsgázó egy elöljárószót helytelen vonzattal használ, ezt a hibát csak 
a Nyelvtan, helyesírás szempontnál lehet értékelni. 
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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 cél-
ját nem éri el. 

Formai jegyek és hangnem  
2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg formai jegyei telje-
sen megfelelnek a szövegfaj-
tának,. 

A szöveg formai jegyei nagy-
jából megfelelnek a szöveg-
fajtának, hangneme a közlési 
szándéknak. 

A szöveg formai jegyei nem 
felelnek meg a szövegfajtá-
nak, hangneme a közlési 
szándéknak. 

Szövegalkotás 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok elrendezése 
logikus.  
A gondolati tagolás megfele-
lő: van bevezetés, tárgyalás és 
befejezés.  
A vizsgázó megfelelően hasz-
nálja a szövegösszefüggés 
tartalmi és nyelvi elemeit: lét-
rejön a szövegkohézió. 
A formai tagolás megfelelő. 

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok elrendezése 
nagyrészt logikus.  
A vizsgázó törekszik a gondo-
lati 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 te-
kinthető, bár a mondatok több 
helyen nem kapcsolódnak 
egymáshoz. 
 
 

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 
nehezíti és/vagy akadályozza 
a megértést. 
 

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

A vizsgázó változatos nyelv-
tani struktúrákat használ, vala-
mint mondatszerkesztése is 
változatos.  
A szöveg hibátlan vagy csak 
kevés, a szöveg megértését 
nem nehezítő nyelvi (mondat-
tan, 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 nyel-
vi (mondattan, alaktan, he-
lyesírás) hiba és/vagy néhány, 
a szöveg megértését nehezítő 
hiba található. 

A vizsgázó egyszerű nyelvtani 
struktúrákat használ és/vagy 
mondatszerkesztése nem kel-
lően 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 

 
1. Amennyiben a dolgozat a Tartalom szempont alapján 0 pontos, akkor az összpontszám is 

0 pont. 
2. A dolgozatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól. 
3. Félpontok és jutalompontok nem adhatók. 

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 célokat.  

Amennyiben a dolgozat a Tartalom szempont alapján 0 pontos, akkor nem értékelhető a többi 
szempont alapján, azaz az összpontszám is 0 pont. 
 Egy adott irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető a szintnek megfelelőnek, ha a 
vizsgázó kitér a megadott szempontra, mondatai minden lényeges információt tartalmaznak, 
illetve minden lényeges információra rákérdeznek és ismétléstől mentesek. 
 Amennyiben a vizsgázó szó szerint lemásol egy irányító szempontot, és jó nyelvi 
környezetben használja azt, az adott irányító szempontot teljesítettnek kell tekinteni. A rossz 
nyelvi környezetben használt, szó szerint lemásolt irányító szempont kifejtése nem fogadható 
el. 
 
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, 
• hogyan használja a vizsgázó a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit. 
 
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, 
Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a 
megértést. 
 Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a 
szövegben jelölni kell előfordulásukat. 
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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. 
Amennyiben például a vizsgázó egy elöljárószót helytelen vonzattal használ, ezt a hibát csak 
a Nyelvtan, helyesírás szempontnál lehet értékelni. 

Értékelési skála (emelt szint 2. feladat) 
Tartalom  

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó öt irányító 
szempont kifejtésével részle-
tesen és megfelelő mélység-
ben dolgozta ki a témát. 
Minden irányító szemponthoz 
két gondolatot fogalmazott 
meg. 
Részletesen kifejtette, és ér-
vekkel megfelelően alátá-
masztotta véleményét. 

A vizsgázó három irányító 
szempontot megfelelő mély-
ségben dolgozott ki, azaz két 
gondolatot írt hozzájuk. A 
negyedik szempontot csak 
részben, vagy egyáltalán nem 
tárgyalta. 

A vizsgázó törekedett arra, 
hogy részletesen kifejtse, és 
érvekkel alátámassza véle-
ményét. 

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

A vizsgázó nem fejtette ki 
részletesen véleményét, alig 
érvelt. 

A vizsgázó csak egy irányító 
szempontot dolgozott ki rész-
letesen (két gondolatot fogal-
mazott meg hozzá), vagy csak 
két irányító szempontot tár-
gyalt 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 irányí-
tó szempontok és az ezekhez 
kapcsolódó gondolatok elren-
dezése logikus.  
A gondolati tagolás megfele-
lő.  
A vizsgázó megfelelően hasz-
nálja a szövegösszefüggés 
tartalmi és nyelvi elemeit: lét-
rejön a szövegkohézió. 
A szöveg formai tagolása 
megfelelő. 

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok és az ezekhez 
kapcsolódó gondolatok elren-
dezése nagyrészt logikus.  
A vizsgázó törekszik a gon-
dolati 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 ta-
golt, az alacsonyabb pont-
számot 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 
nehezíti és/vagy akadályozza 
a megértést. 
 

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

A vizsgázó változatos nyelv-
tani struktúrákat használ, vala-
mint mondatszerkesztése is 
változatos.  
A szöveg hibátlan vagy csak 
kevés, a szöveg megértését 
nem nehezítő nyelvi (mondat-
tan, 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 nyel-
vi (mondattan, alaktan, he-
lyesírás) hiba és/vagy néhány, 
a szöveg megértését nehezítő 
hiba található. 

A vizsgázó egyszerű nyelvtani 
struktúrákat használ és/vagy 
mondatszerkesztése nem kel-
lően változatos. 
Rendszerszerű hibákat ejt. 
A szövegben sok hiba van, 
és/vagy 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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