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Eszperantó nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

Általános útmutató az  
I. Olvasott szöveg értése; II. Nyelvhelyesség; III. Hallott szöveg értése 

vizsgaösszetevőkhöz  
 

1. Jó megoldásként csak a Javítási-értékelési útmutatóban megadott megoldások fogadhatók el. 
2. Minden jó megoldás 1 pontot ér. 
3. Ha a vizsgázó egy kérdésre több választ ad, akkor sem adható pont, ha a jó válasz is köztük van. 
4. Fél pont és többletpont nem adható. 
5. A feladatok után található szürke mező szolgál a pontozásra: a helyes megoldást jelölje egyessel, a   
    helytelent nullával, amennyiben nincs válasz, a négyzetet hagyja üresen; írja be azt is, hogy mennyi    
    pontot ért el összesen a vizsgázó abban a feladatban! 
    Például: 
 
 
 
 
 
 
     A példában az 1., 3. és 5. kérdésre helyes a válasz, a 2.-ra adott nem fogadható el, a 4.-re pedig nem   
     válaszolt a vizsgázó; összesen 3 pontot ért el ebben a feladatban. 
6. Az írásbeli vizsga egyes összetevőiben elért pontszámok összesítésére használja a feladatlapok  
     utolsó oldalán található táblázatot! 
7. Az egyes vizsgaösszetevőkben a kérdések száma nem mindig egyezik meg a vizsgapontok  
     számával, ezért helyenként átszámításra van szükség. A vizsgapontok kiszámításához használja a  
     Javítási-értékelési útmutató táblázatait! 

 
I. Olvasott szöveg értése 

Általános útmutató 
    A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a  
    helyesírási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz megértését  
    akadályozzák. 
    Az elérhető maximális vizsgapont: 33. 
    Az elérhető maximális dolgozatpont: 33. 
 
Részletes útmutató 
1. feladat 

1. laborejo 
2. ripozi 
3. elŝalti 
4. doni 
5. transporti 
6. esti 
7. kalkuli 
8. televido 
9. kuiras 
10. fridujoj 
11. purigas 
12. gladilo 
13. paroli 
 

1. 2. 3. 4. 5. Max. Elért 

1 0 1  1 5 3 



 

írásbeli vizsga 0622  3 / 13 2007. november 6. 

Eszperantó nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

2. feladat 
 

 V F 
14. La vilaĝa apotekisto ludis orgenon.  x 
15. La orgeno malboniĝis dum la provo de la kristnaska programo. x  
16. Ili decidis uzi violonon dum la festo.  x 
17. La tekston de la kanto verkis la instruisto.  x 
18. La muzikon de la kanto verkis la instruisto. x  
19. La kanto plaĉis al la vilaĝanoj. x  
20. La pastro kaj instruisto perdis sian laboron pro la kanto. x  
21. La kanton retrovis la nova pastro.  x 
22. La kanto fariĝis tre fama. x  
23. La kanto estas tradukita ankaŭ en Esperanton. x  

 
3. feladat 
 

24. Fondaĵo ESF 
25. 2002 
26. dudek kvar 
27. pli ol 1000 / ĉ. 1000 
28-29. trovi amikojn kaj amuziĝi (legi/ludi) 
30. gramatikon 
31. al (diverslandaj) lingvohelpantoj 
32. vortaro 
33. Esperantajn gazetojn 
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II. Nyelvhelyesség 
Általános útmutató 
    Az elérhető maximális vizsgapont: 18. 
    Az elérhető maximális dolgozatpont: 28. 
    A dolgozatpontok vizsgapontokká való átalakítása az alábbi táblázat szerint történik: 
 

dolgozatpont vizsgapont  dolgozatpont vizsgapont  dolgozatpont vizsgapont
28 18  18 12  9 6 
27 18  17 11  8 5 
26 17  16 11  7 5 
25 17  15 10  6 4 
24 16  14 9  5 3 
23 15  13 9  4 3 
22 15  12 8  3 2 
21 14  11 7  2 1 
20 13  10 7  1 1 
19 13     

 
Részletes útmutató 
1. feladat 

1. __ 
2. __ 
3. __ 
4. _1_ 
5. _1_ 
6. __ 
7. __ 
8. _2_ 
9. _1_ 
10. __ 
11. _1_ 
12. __ 
13. _2_ 
14. _3_ 

 
2. feladat 

15. ĉe (de) 
16. tra (de, el) 
17. de (ĉe) 
18. el 
19. al 
20. sur 
21. pri 

 
3. feladat 

22. ist / in / an 
23. ig / iĝ / um 
24. ad / il / ar 
25. er / on / an 
26. aĵ / aĉ / ad 
27. ec / an / em 
28. ebl / ig / ind 
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III. Hallott szöveg értése 
Általános útmutató 
    A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a  
    helyesírási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz megértését  
    akadályozzák. 
    Az elérhető maximális vizsgapont: 33. 
    Az elérhető maximális dolgozatpont: 25. 
    A dolgozatpontok vizsgapontokká való átalakítása az alábbi táblázat szerint történik: 
 

dolgozatpont vizsgapont  dolgozatpont vizsgapont  dolgozatpont vizsgapont
25 33  17 22  9 12 
24 32  16 21  8 11 
23 30  15 20  7 9 
22 29  14 18  6 8 
21 28  13 17  5 7 
20 26  12 16  4 5 
19 25  11 15  3 4 
18 24  10 13  2 3 

      1 1 
Részletes útmutató 
1. feladat 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
G E C B D A 

 
Az elhangzott szöveg: 
 
Kiam mi estis 13-jara, mi eksciis pri Esperanto kaj tuj ekinteresiĝis pri ĝi. Ĉirkaŭ dek jarojn 
poste mi trovis turisman broŝuron, kie oni diris, ke per Esperanto kaj Pasporta Servo oni 
povas vojaĝadi malmulte-koste. Mi pruntis librojn el biblioteko kaj eklernis Esperanton 
memstare. Al mi plaĉas ankaŭ la interna ideo de Esperanto. 
 
Ĉiujn Eŭropajn landojn krom Estonion kaj Islandon, sed mi baldaŭ vizitos Estonion kaj 
Rusion. 
 
Tra Azio, kompreneble: Sri-Lanko, Nepalo, Pakistano, Hindio, Irano, Turkio… 
 
Mi ekvojaĝis antaŭ tri jaroj. Unue, mi laboris kaj ŝparis monon. Mi estas inĝeniero. Mi loĝis 
senpage ĉe la gepatroj kaj nun mi povas vojaĝi, sed ne lukse. 
 
Fakte ne multajn. Ie en Hindio mi suferis pro la stomako, pro io tie manĝita, sed kutime ĉio 
iras glate. Okazis ankaŭ, ke iu ŝtelis mian pasporton, kaj nur per granda peno kaj mono mi 
povis havigi al mi novan. 
 
Vojaĝante per Pasporta Servo oni povas vidi la ĉiu-tagan vivon en la vizitataj landoj kaj 
renkonti gastigantojn amikemajn. 
 
La lingvo-nivelo tre varias, kelkaj parolas preskaŭ perfekte, aliaj scias nur kelkajn vortojn. 

(laŭ Juna Amiko septembro 2005.) 
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2. feladat 

 V F 
0. Pandoj manĝas dum 6 horoj ĉiutage.  x 
7. Ilia taga bambuo-porcio estas  inter 10-20 kilogramoj. x  
8. Pandoj vivas nun jam nur en bestĝardeno.  x 
9. Oni timis, ke post 2000 ili formortos. x  
10. Ili vivas en grandaj grupoj.  x 
11. Iili pariĝas dum printempo. x  
12. Estas pli multaj virinaj ursoj ol viraj.  x 
13. La patro ne zorgas pri la ido. x  
14. La patrino ĉefe atentas nur pri unu ido. x  
15. La ursido trinkas patrinan lakton dum 15 monatoj.  x 
16. Post unu-du jaroj ĝi forlasas la patrinon. x  

 
Az  elhangzott szöveg 
 
Pandoj manĝas nur bambuon: la tigojn, foliojn kaj prosojn. Plenkreska pando manĝas dum 16 
el 24 horoj tage. Ili kutime manĝas dek ĝis dudek kilogramojn da bambuo tage.  
En la naturo vivas nur ĉirkaŭ 700 pandoj, kaj 120 en bestoĝardenoj. Ili vivas en la altaj partoj 
de suda Ĉinio, en alteco de 1200 ĝis 4000 metroj. En 1998 oni kredis, ke post la jaro 2000 ili 
ne plu ekzistos, sed tio ne okazis feliĉe.  
Ili havas proprajn teritoriojn kaj kutime evitas unu la alian. Inter marto kaj majo ili serĉas 
parojn. Por ĉiu ina urso estas 4 aŭ 5 viraj. La virurso ne atendas la naskon, sed baldaŭ reiras al 
sia teritorio. Post tri ĝis 5 monatoj, la ino serĉas varman, sekuran lokon kaj naskas. Kutime 
naskiĝas 1 aŭ 2 idoj, malofte tri. Se estas pli ol unu, la panjo donas ĉefan atenton al unu, por 
ke ĝi havu la plej grandan ŝancon travivi. Post kvin monatoj, la ido ĉesas trinki panjan lakton 
kaj komencas manĝi bambuon. Ene de unu aŭ du jaroj, la ido forlasas la panjon kaj elektas 
propran teritorion. 

 (laŭ Juna Amiko, nr.107)  
3. feladat 

17. vojaĝanto 
18. (Norda) Vento 
19. blovis 
20. mantelon 
21. neĝon 
22. depreni 
23. varmigis (sekigis) 
24. boneco 
25. kolero 

 
Az  elhangzott szöveg 

 
Foje la Suno kaj la kruela Norda Vento interkverelis pri tio, kiu el ili estas pli forta.  Ili jam 
delonge kverelis, kiam finfine ili decidis provi siajn fortojn je vojaĝanto, kiu en tiu tempo 
rajdis sur la granda vojo. 
„Atentu!” diris la Norda Vento. „Kiam mi atakos lin, mi subite deprenos lian mantelon.” Tuj 
post kiam li diris tion, ĝi komencis blovegi per tuta forto, sed ju pli la vento blovis, des pli 
forte la vojaĝanto envolvis sin en la mantelon. Li malbenadis la ŝtormon, sed malgraŭ tio li 
plu rajdis. La Norda Vento koleriĝis, furiozis kaj ĵetadis neĝon kaj pluvon kontraŭ la 
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kompatindan vojaĝanton. Malbeninte la Nordan Venton la vojaĝanto forte ligis la zonon. 
Tiam la Norda Vento mem konstatis, ke ĝi ne povas depreni la mantelon. 
Vidinte la senpovan kontraŭlon la Suno ekridetis, antaŭiris la nubojn kaj varmigis, sekigis la 
teron kaj samtempe varmigis ankaŭ la kovritan, duone frostiĝintan vojaĝanton. Sentante la 
varmon de la sunradioj, la vojaĝanto kuraĝiĝis. Dankante al la Suno, li mem deprenis la 
mantelon, kunvolvis kaj alligis ĝin al la selo. 
„Vidu – diris la milda Suno al la kruela Norda Vento – per kompatemo kaj boneco oni povas 
atingi pli ol per kolero.” 

(laŭ Juna Amiko, 108) 
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IV. Íráskészség 
Általános útmutató 
Az írásfeladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák alapján történik. Ez az 
értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz 
tartozó szintleírásokon alapul. Minden írásbeli munkát e 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. Az adott szinten bizonyos lexikai egységek és nyelvtani struktúrák produktív 
használata nem várható el a vizsgázótól. Az ilyen típusú hibákat az értékelésnél nem 
kell figyelembe venni. 

2. Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni. 
3. A dolgozatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó kevesebbet vagy többet írt a 

megadott szöveghossznál. 
4. Fél pontok és jutalompontok nem adhatók. 
5. Az értékelési szempontok és értékelési skálák szerint megítélt pontszámot a 

válaszlapok után található táblázatba kell beírni, valamint azt is, hogy az adott 
feladatban mennyi pontot ért el a vizsgázó. 

6. A javító tanár szöveges értékeléssel is kiegészítheti a pontozásos értékelést. 
7. A vizsgaösszetevőben elért pontszámok összesítésére használja a feladatlap utolsó 

oldalán található táblázatot! 
 
1. feladat 
 

Értékelési szempontok Pontszám
Tartalom és szöveghossz 5 pont 
Nyelvhelyesség és íráskép 5 pont 
Összesen 10 pont 

 
Amennyiben a dolgozat a Tartalom és szöveghossz szempont alapján 0 pontos, akkor az 
összpontszám is 0 pont. 
 
Az értékelési szempontok részletes kifejtése 
 
Tartalom és szöveghossz 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 
• megfelelően dolgozta-e ki a témát; valamennyi irányító szempontra kitért-e 
• hogyan valósította meg a kommunikációs célokat 
• megfelelő hosszúságú szöveget hozott-e létre. 
A tartalmi teljesség megítélésénél az a döntő, hogy a vizsgázó közli-e az adott szituációban 
lényeges információkat. Egyes vizsgafeladatoknál a tartalom értékelésénél a segédanyag 
tartalmi információi is irányadóak lehetnek. Ekkor azt is figyelembe kell venni, hogy a 
vizsgázó írásműve nem tartalmaz-e sokkal kevesebb információt, mint a segédanyag. 
Amennyiben azonban a feladat nem tartalmaz erre vonatkozó utasítást, akkor nem kérhető 
számon a vizsgázón a segédanyagban megjelenő összes információ.  
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A nyelvi okokból érthetetlen szövegrészeket ennél a szempontnál sem lehet értékelni. Ez 
vonatkozik a megadott szövegből értelem nélkül lemásolt és rossz nyelvi környezetben 
használt szövegrészekre is. Az ilyen típusú hibákat figyelembe kell venni a nyelvi 
teljesítmény értékelésekor is. El kell fogadni azonban az olyan szövegrészeket, amelyeket a 
vizsgázó a segédanyagból vett át, és jó nyelvi környezetben használ. 
Amennyiben a vizsgázó olyan információt közöl, amely nem magyar anyanyelvű olvasó 
számára nem értelmezhető, a tartalom kidolgozása nem tekinthető teljesen megfelelőnek. 
 
Nyelvhelyesség (szókincs, mondattan, alaktan, helyesírás) és íráskép 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy 
• megfelel-e a vizsgázó által használt szókincs a témának, a szituációnak, a szerepnek és a 
   közlési szándéknak 
•  megfelel-e a szóhasználat a középszintű érettségi vizsga követelményeinek 
• megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a mondattan, az alaktan és a helyesírás  
    normáinak 
•  írásképe áttekinthető-e, olvasható-e a szöveg. 
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. 
 
Javítási jelrendszer 
A hibákat a lap jobb oldalán található sávokban kell jelölni a következők szerint: 
 
1. oszlop:  
Tartalom és szöveghossz 
Bekarikázott számokkal jelöljük a teljesen kifejtett irányítási szempontokat. Mínuszjel követi 
a csak részben kifejtett szempontot. A szavak számát írjuk az 1. oszlop fölé! 
 
2. oszlop:  
Nyelvhelyesség (szókincs, mondattan, alaktan, helyesírás) és íráskép 
 
L = lexikai hiba 
LÉ = értelemzavaró lexikai hiba 
Kif = kifejezésmódbeli hiba 
Ny  = nyelvtani hiba 
NyÉ  = értelemzavaró nyelvtani hiba 
H  = helyesírási hiba 
O  = olvashatatlan szövegrész 
 
A szövegben használt jelek: 
 
aláhúzás   = nyelvtani vagy helyesírási hiba 
hullámos vonal  = lexikai, kifejezésmódbeli hiba 
hiányjel   = hiányzik egy szó 
nyíl    = szórendi hiba 
aláhúzási   = ismétlődő hiba 
 
Az ismétlődő hibákat, valamint az olyan hibákat, amelyeknél az adott nyelvtani struktúra 
ismerete nem várható el a vizsgázótól, csak a szövegben kell jelölni, a javítósávban nem. 
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Értékelési skála (1. feladat) 
 
Tartalom és szöveghossz 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó 
megvalósította a 
kommunikációs célt; 
megfelelően dolgozta ki 
a feladat minden 
részletét; elérte és nem 
is haladta meg 
jelentősen a megadott 
szövegmennyiséget. 

A vizsgázó nagyrészt 
megvalósította a 
kommunikációs célt, 
általában megfelelően 
dolgozta ki a feladatot, 
és legalább  
40 szó hosszúságú 
szöveget hozott létre. 

A vizsgázó részben 
valósította meg a 
kommunikációs célt; 
félreértette, illetve nem 
megfelelően dolgozta ki 
a feladat bizonyos 
részeit, és/vagy a 
létrehozott szöveg  
40 szónál rövidebb. 

A vizsgázó nem 
valósította meg a 
kommunikációs célt; 
félreértette, illetve nem 
megfelelően dolgozta ki 
a feladatot, és/vagy a 
létrehozott szöveg  
20 szónál rövidebb. 
vagy: A vizsgázó más 
témáról írt. 

Nyelvhelyesség (szókincs, mondattan, alaktan, helyesírás) és íráskép 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A szöveg hibátlan vagy 
csak kevés, a megértést 
nem zavaró nyelvi hibát 
tartalmaz. 

A szövegben több 
nyelvi hiba fordul elő, 
de ezek a hibák alig 
nehezítik a megértést. 

A szöveg a nyelvi hibák 
következtében nehezen 
érthető és követhető, 
illetve félreérthető. 

A szöveg a nyelvi hibák 
miatt nem érthető. 
vagy: A szöveg jelentős 
része nehezen 
olvasható, illetve 
olvashatatlan. 

 

2. feladat 
 

Értékelési szempontok Pontszám
Tartalom és szöveghossz 5 pont 
Szövegalkotás 5 pont 
Formai jegyek és hangnem 3 pont 
Szókincs, kifejezésmód 5 pont 
Nyelvhelyesség és íráskép 5 pont 
Összesen 23 pont 

 
Amennyiben a dolgozat a Tartalom és szöveghossz szempont alapján 0 pontos, akkor az 
összpontszám is 0 pont. 
 
Az értékelési szempontok részletes kifejtése 
 
Tartalom és szöveghossz 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 

• hány irányító szempontra tért ki, és megfelelően tárgyalta-e azokat 
• hogyan valósította meg a kommunikációs célt/célokat 
• megfelelő hosszúságú szöveget hozott-e létre. 

 
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 irányító 
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 más 
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anyanyelvű olvasó számára értelmezhetetlen információt ad meg (pl. az életkor helyett a 
vizsgázó azt adja meg, hogy tizenkettedikes). 
Érdeklődő típusú levél esetén előfordul, hogy a vizsgázónak bizonyos információkra kell 
rákérdeznie. Ebben az esetben a megfelelő kérdés feltevése azt jelenti, hogy a vizsgázó 
megfelelően fejtette ki az adott szempontot. 
Ha egy irányító szempont tárgyalása nyelvi okokból nem érthető, azt 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 Nyelvhelyesség szempontoknál.  
A segédanyagból átvett szövegrészek esetében úgy kell eljárni, mint az első feladatnál. 
Új, azaz nem megadott szempontok értékelésére nincs lehetőség! A dolgozatot akkor is a 
megadott szempontok alapján kell értékelni, ha a vizsgázó a megadott témáról nem személyes 
vonatkozásban, hanem általánosan, de a kommunikációs cél(ok)nak megfelelően ír, vagy 
önmagáról ír, amikor általánosan kellene fogalmaznia. 
 
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 (pl. 

egyszerű kötőszók, névmások). 
A Szövegalkotás szempontnál a Tartalom és szöveghossz szemponttól függetlenül kell eljárni 
és csak a tárgyalt szempontok alapján lehet megítélni a dolgozat felépítését és 
gondolatmenetét. 
A szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit akkor használja helyesen a vizsgázó, ha 
törekszik arra, hogy egyszerű kötőszók, névmások, határozószók stb. segítségével valódi 
szöveget hozzon létre. Amennyiben a vizsgázó minden mondatát azonos módon (pl. a „mi“ 
személyes névmással) kezdi, nem mondható el az általa létrehozott szövegről, hogy abban a 
mondatok szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Amennyiben a vizsgázó csak azonos 
szerkezetű egyszerű mondatokat ír, nem kaphatja meg a maximális pontszámot. 
 
Formai jegyek és hangnem 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg 

• megfelel-e a szövegfajtával szemben támasztott formai követelményeknek (pl. levél 
esetén helyesen tartalmazza-e a dátumot, a megszólítást, az elköszönést és aláírást) 

• hangneme és stílusa megfelel-e a közlési szándéknak és/vagy a címzetthez való 
viszonynak. 

 
Szókincs, kifejezésmód 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy 

• megfelel-e a vizsgázó által használt szókincs a témának, a szituációnak, a szerepnek és 
a közlési szándéknak 

• megfelel-e a szóhasználat a középszintű érettségi vizsga követelményeinek. 
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.  
A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni, azaz a hiba 
jellegétől függően vagy a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvhelyesség szempontnál. 
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Amennyiben például a vizsgázó helytelen elöljárót használ, ezt a hibát csak a Szókincs, 
kifejezésmód szempontnál lehet értékelni. Ha azonban egyáltalán nem használ vonzatot, ezt a 
hibát csak a Nyelvhelyesség 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. 
 
Nyelvhelyesség és íráskép 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a 
mondattan, alaktan és helyesírás normáinak, illetve írásképe áttekinthető-e, jól olvasható-e. 
Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a 
megértést. 
 
Javítási jelrendszer 
A hibákat a lap jobb oldalán található sávokban kell jelölni a következők szerint: 
 
1. oszlop:  
Tartalom és szöveghossz 
Bekarikázott számokkal jelöljük a teljesen kifejtett irányítási szempontokat. Mínuszjel követi 
a csak részben kifejtett szempontot. A szavak számát írjuk az 1. oszlop fölé! 
Szövegalkotás 
T  = helytelen tagolás 
K  = kohéziós hiba 
Formai jegyek és hangnem 
F  = hiányzó formai jegy  
bekarikázott F = meglévő formai jegy 
Hn  = nem megfelelő hangnem 
 
2. oszlop:  
Szókincs, kifejezésmód 
L  = lexikai hiba 
LÉ  = értelemzavaró lexikai hiba 
Kif  = kifejezésmódbeli hiba 
 
3. oszlop 
Nyelvhelyesség (mondattan, alaktan, helyesírás) és íráskép 
Ny  = nyelvtani hiba 
NyÉ  = értelemzavaró nyelvtani hiba 
H  = helyesírási hiba 
O  = olvashatatlan szövegrész 
 
A szövegben használt jelek: 
aláhúzás   = nyelvtani vagy helyesírási hiba 
hullámos vonal  = lexikai, kifejezésmódbeli hiba 
hiányjel   = hiányzik egy szó 
nyíl    = szórendi hiba 
aláhúzási   = ismétlődő hiba 
 
Az ismétlődő hibákat, valamint az olyan hibákat, amelyeknél az adott nyelvtani struktúra 
ismerete nem várható el a vizsgázótól, csak a szövegben kell jelölni, a javítósávban nem.
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Értékelési skála (2. feladat) 
Tartalom és szöveghossz 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A vizsgázó öt irányító 
szempontot dolgozott ki 
megfelelően. 
A vizsgázó a kommunikációs 
célokat megfelelően 
valósította meg. 
A megadott szöveghosszúság 
keretei között maradt. 

A vizsgázó négy vagy három 
irányító szempontot dolgozott 
ki megfelelően, a többit pedig 
csak részben vagy egyáltalán 
nem. 
A vizsgázó a kommunikációs 
célokat többnyire megfelelően 
valósította meg. 
Legalább 50–80 szó 
hosszúságú szöveget hozott 
létre. 

A vizsgázó két irányító 
szempontot dolgozott ki 
megfelelően, a többit pedig 
csak részben vagy egyáltalán 
nem. vagy: A vizsgázó egy 
irányító szempontot dolgozott 
ki megfelelően, és van még 
olyan irányító szempont, 
amelyet részben tárgyalt. 
vagy: A vizsgázó legalább 
három irányító szempontot 
tárgyalt részben.  
A kommunikációs célokat 
részben valósította meg. 
30-50 szó hosszúságú 
szöveget hozott létre.  

A vizsgázó egy irányító 
szempontot sem dolgozott ki 
megfelelően.  
vagy: A vizsgázó háromnál 
kevesebb irányító szempontot 
tárgyalt részben.  
Alapvető kommunikációs 
célját nem éri el. 
vagy: A vizsgázó más témáról 
írt. 
vagy: A dolgozat terjedelme 
30 szónál rövidebb. 

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

A szöveg felépítése, az 
irányító szempontok 
elrendezése logikus.  
A gondolati tagolás 
megfelelő. 
A vizsgázó megfelelő nyelvi 
eszközök használatával valódi 
szöveget hoz létre.  

A szöveg felépítése többnyire 
logikus. A vizsgázó törekszik 
a gondolati tagolásra. 
A mondatok többnyire 
szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz.  

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

Az írásmű tagolatlan és 
áttekinthetetlen, izolált 
mondatok halmazából áll, 
szövegként nem értékelhető. 
 

Formai jegyek és hangnem 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg formai jegyei 
teljesen megfelelnek a 
szövegfajtának, hangneme a 
közlési szándéknak és/vagy a 
címzetthez való viszonynak. 

A szöveg formai jegyei 
nagyjából megfelelnek a 
szövegfajtának, hangneme a 
közlési szándéknak és/vagy a 
címzetthez való viszonynak. 

A szöveg formai jegyei még 
megfelelnek a szövegfajtának, 
hangneme a közlési 
szándéknak és/vagy a 
címzetthez való viszonynak. 

A szöveg formai jegyei nem 
felelnek meg a 
szövegfajtának, hangneme a 
közlési szándéknak és/vagy a 
címzetthez való viszonynak. 

Szókincs, kifejezésmód 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak megfelelő, 
változatos szókincs jellemzi. 
Az előforduló kisebb lexikai 
pontatlanságok nem nehezítik 
a megértést. 

A szöveget nagyrészt a 
témának és a közlési 
szándéknak megfelelő 
szókincs jellemzi. Többször 
nem megfelelő a 
kifejezésmód, ami néha 
nehezíti a mondanivaló 
megértését.  
A szókincs korlátai miatt 
többször lehet szóismétlés. 

A szöveget egyszerű szókincs 
jellemzi. 
Sokszor nem megfelelő a 
kifejezésmód, ami helyenként 
jelentősen nehezíti és/vagy 
akadályozza a mondanivaló 
megértését. 
Sok a szóismétlés. 
 

A szövegben felhasznált 
szókincs nagyon szegényes. 
A nem megfelelő 
kifejezésmód több helyen 
akadályozza a szöveg 
megértését. 
 

Nyelvhelyesség és íráskép 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A vizsgázó általában helyesen 
használja az egyszerűbb 
nyelvtani struktúrákat. 
A szöveg kevés nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát tartalmaz, 
amelyek azonban a megértést 
nem befolyásolják.  

A vizsgázó több hibával 
használja az egyszerű 
nyelvtani struktúrákat. 
A szöveg több nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát tartalmaz, 
amelyek azonban a megértést 
nem befolyásolják, és/vagy 
kevés a megértést nehezítő 
hiba. 

A vizsgázó csak a 
legegyszerűbb nyelvtani 
struktúrákat használja.  
A szöveg sok olyan nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát tartalmaz, 
amelyek a megértést nem 
befolyásolják, valamint több, 
a megértést jelentősen 
nehezítő nyelvi hiba fordul elő
benne.  

A szöveg a nyelvi (mondattan, 
alaktan, helyesírás) hibák 
miatt nem érthető.  
vagy: A szöveg jelentős része 
nehezen olvasható, illetve 
olvashatatlan. 
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