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ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 

1. Jó megoldásnak a javítási és értékelési útmutatóban megadott megoldások mellett 
elfogadhatók azok a megoldások is, melyek az útmutatóban ugyan nem 
szerepelnek, de megfelelnek a magyar nyelv szabályainak, és értelmes megoldást 
kínálnak az adott feladatra. 

2. Minden jó megoldás egy pontot (itemet - feladatpontot) ér. Rossz megoldásra nem 
jár pont. 

3. Többletpont nem adható. 
4. A feladatpontokat az adott feladatsorhoz (vizsgarészhez) megadott átváltási szabály 

ill. táblázat alapján kell vizsgapontokra átszámítani. 

I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
1.  Nem kell hibának tekinteni az olyan nyelvi hibát, amely a megértést nem 

akadályozza (pl. helyesírási, nyelvtani vagy nyelvhelyességi hiba). 

     2.  Legfeljebb 33 pont érhető el. A vizsgapontok száma megegyezik az elért pontok        
            számával.  
1. feladat 
 
(1) K, (2) E, (3) L, (4) C, (5) H, (6) D, (7) F, (8) J, (9) B, (10) G, (11) I, (12) A 

(Borzák Tibor: Nekem az élet édes méreg című interjúja nyomán. Szabad Föld. 2005. 
december 23. 32.) Elérhető pontszám: 12 pont 
 
2. feladat 
 
(13) b, (14) b, (15) c, (16) a, (17) a, (18) c, (19) c, (20) b, (21) a (22) c 

(A szabadidő és a család. nyomán. Due Tallózó. 2005. január-február) Elérhető pontszám: 
10 pont 
 
3. feladat 
(23) rétest, (24) sört, (25) csónakon, (26) fehér lóra, (27) szánon, (28) Hópehely leány,  
(29) manó, (30) Jézuska, (31) hideg sonkát (32) Strega Buffana/ jó boszorkány,  
(33) (karácsony estétől) tizenkét napon át 
(Szijjártó Gabriella: Kenguru vontatta Télapó nyomán. Szabad Föld. 2005. december 2. 14.) 
Elérhető pontszám: 11 pont 
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II. NYELVHELYESSÉG 

1. Ha a helyesírás a megértést akadályozza, akkor a megoldás nem fogadható el. 

2. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. 

3. Legfeljebb 25 pont érhető el. Az elért pontokat az alábbi táblázat segítségével kell 
vizsgapontokra átszámítani: 

 

 
Elért 
pont 

Vizsgapont  Elért 
pont 

Vizsgapont 

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

   1 1 

1. feladat 

(1) beszéljük meg, (2) mutassátok meg (Az igekötő elválik!), (3) fussanak, (4) találkoz-
zunk, (5) ne felejtsem el/el ne felejtsem, (6) olvasd el/ olvassad el (Az igekötő elválik!),  
(7) mossatok, (8) vigyünk 
(Csak a nyelvtanilag teljesen helyes alak fogadható el.) 
Elérhető pontszám: 8 pont 
 
2. feladat 
(9) magának, (10) kutatásából, (11) napos, (12) vízparton, (13) rokonoknál,  
(14) hegyvidéken, (15) Balaton után, (16) kirándulásra, (17) világhálón, (18) százalékra 
Elérhető pontszám: 10 pont 

3. feladat 

(19) gondosan, (20) kisebb, (21) nagy, (22) hideg, (23) friss, (24) puhára, (25) melegen 
Elérhető pontszám: 7 pont 
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III. HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

Minden tartalmilag megfelelő válasz elfogadható. Amennyiben a válasz érthető, a nyelvi 
vagy helyesírási hibákat nem kell figyelembe venni. 

1. feladat 

Cziel László 24 éves, fiatal kora ellenére sok mindent megtanult már a szakmáról. 
Mióta vagy pincér? 
Négy éve dolgozom pincérként. Műszaki szakközépiskolát végeztem, érettségi után dolgozni 
akartam. Először szakács szerettem volna lenni, de ez nem sikerült. Olvastam egy hirdetést, 
hogy a Szépművészeti Múzeum kávézójába felszolgálókat keresnek. Jelentkeztem, és 
megkaptam az állást. Szeretem a munkámat, mert mozgalmas, minden nap új emberekkel, 
élethelyzetekkel találkozom. 

Hol dolgoztál eddig? 
Dolgoztam már a Szépművészeti Múzeumban, a siófoki Beach Party Caféban, majd két és fél 
évig a Gellért Szállodában. Most Írországba készülök. 

Milyennek kell lennie egy jó pincérnek? 
Egy jó pincér szerintem udvarias, megfelelően tud bánni a vendégekkel, minden témához 
hozzá tud szólni. Úgy kell fogadnia az embereket, mintha saját otthonában látná őket 
vendégül. Szerintem bizonyos szempontból a pincér pszichológus is. Rá kell éreznie, hogy 
mire van szüksége a vendégnek. Másfelől nem árt, ha jól észben tudja tartani a rendeléseket. 

Milyen kereseti lehetőségek vannak ebben a szakmában? 
Magyarországon nem lehet túl sok pénzt keresni. A havi kétszáz-kétszázötvenezer forint első 
hallásra soknak tűnik, ám kevés ahhoz, hogy egy mai fiatal megalapozza belőle az önálló 
életét. 

Hogy lehet karriert csinálni? Mi kell az érvényesüléshez?  
Nem is tudom… Az én véleményem szerint szerencse, jó megjelenés, nyelvtudás kell hozzá. 

Mit tanácsolsz a fiataloknak? 
A mai fiatalsággal szerintem az a baj, hogy mindenki főiskolára, egyetemre megy, de nincs 
szükség ennyi diplomásra. Rövid távon egy jó szakmával könnyebben lehet boldogulni. Ha 
valakinek van egy szakmája, el tud helyezkedni, és utána is van lehetősége a továbbtanulásra.  
(Keszthelyi Renáta: Mesterségem címere… nyomán. Zsiráf. 2006. április 17.) 
 
(1) szakközépiskolát, (2) érettségi, (3) Szépművészeti Múzeum, (4) Gellért Szállodában,  
(5) Írországba, (6) udvarias, (7) bánik, (8) témához, (9) pszichológus, (10) kétszáz- 
kétszázötvenezer (elfogadható csak az egyik összeg is), (11) nyelvtudás, (12) főiskolára, 
egyetemre (egy megnevezés elég) 
Elérhető pontszám: 12 pont 
 
2. feladat 
Időjárás-jelentés 
Ma viharos nyugati szél fúj. Az ország északi felén jelentős havazás lesz, majd a hóesést  
átmenetileg eső váltja föl. A jellemző hőmérséklet kora délutánra +2, szombat reggelre –1 fok 
körül várható. A nap 7 óra 34 perckor kel, és 16 óra 08 perckor nyugszik. 
A következő napok időjárása: szombattól szerdáig csendes, hideg idő lesz, jelentős csapadék 
nélkül. Szerdától valószínűleg erősödik a hideg. A Duna vízhőmérséklete 2-3 ˚C,  
a Tiszáé 1-3 ˚C, a Balatoné 3 ˚C, a Velencei-tóé 2 ˚C. 
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Néhány európai nagyváros időjárási adatai: 
Athén 14 ˚C, napos; Bécs 7 ˚C, eső; Berlin 5 ˚C, változó, Isztambul 8 ˚C, záporok, Kolozsvár 
3 ˚C, hózápor; London 11 ˚C, változó, Párizs 10 ˚C, napos, Madrid 9 ˚C, napos, Prága 6 ˚C, 
hózápor, Zürich 1 ˚C, havazás.   
Kedves hallgatóink! A mára várható időjárási fronthatás a koncentrálóképesség csökkenését 
okozhatja, fokozódik a balesetveszély. Óvatosan vezessenek! 
(Népszabadság 2005. december 16. nyomán) 

Megoldás: B, A, A, B, C, B,C, A, A, C, C 

Elérhető pontszám: 11 pont 

3. feladat 

Haspókok országa 
Az a tiéd, amit megeszel – tartja a jó magyar mondás. S valóban, ez határozza meg az 

életszemléletünket is. A Piackutató Intézet tizenöt éven át figyelte étkezési szokásainkat, s 
arra a következtetésre jutott, hogy a hazai családok bevételük egyharmadát költik enni- és 
innivalóra, míg a fejlett nyugat-európai országokban élők csak a keresetük egyhatodát. A 
magyar felnőttek kétharmada nem törődik a modern táplálkozási elvekkel, hanem egyszerűen 
azt eszi, amit megszokott, s ami ízlik neki. Sokan úgy mutatják meg, hogy van pénzük, 
jómódban élnek, hogy drágább és több élelmiszert vásárolnak. 

A lakosság negyven százaléka - főleg a vidékiek és az idős emberek - a hagyományos 
konyhát kedveli. Jellemzi még őket, hogy az átlagnál több fehér kenyeret esznek, és 
viszonylag sok kávét isznak. A második legnépesebb csoportban az úgynevezett haspókok 
vannak, azaz olyanok, akik nagyon szeretik a hasukat. Ez a népesség húsz százaléka, főleg 
falusi nők alkotják, akik különösen szeretik a tésztát, a kekszeket, a süteményeket. Bár sok 
tejterméket fogyasztanak, az édességek miatt jelentős túlsúly rakódik rájuk, általában 
elhíznak. 

A modern étkezést főleg a huszonéves városiak tartják fontosnak, akik sorra próbálják 
ki a divatos fogyókúrákat. Csak minden tizedik magyar vallja magáról, hogy egészségesen 
étkezik, ők főleg a magas keresetű, középkorú, nagyvárosi nők, akik sovány húsokon és 
salátán élnek. 

Sajnálatos módon a rendszertelenül táplálkozók hét százalékát a 15-19 éves fővárosi 
diákok teszik ki. Ők nemigen nyúlnak a főzőkanálhoz, de annál szívesebben fogyasztanak 
valamilyen egészségtelen ételt, például pizzát, hamburgert a gyorséttermekben.  

(Palágyi Edit: Haspókok országa nyomán. Szabad Föld. 2006. március 10.) 

(24) tizenöt év, (25) bevételük egyharmadát, (26) a kereset egyhatodát, (27) amit meg-szokott 
(vagy: ami ízlik neki), (28) több (vagy: drágább) élelmiszert vásárolnak, (29) a vidékiek és az 
idős emberek, (30) szeretik a hasukat, sok tésztát, süteményt, kekszet, édességet (elég egyet 
megnevezni) esznek, (31) a huszonéves városiak, (32) (sovány) húsokat és salátát,  
(33) gyorséttermekben 
 
Elérhető pontszám: 10 pont 
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IV. ÍRÁSKÉSZSÉG 
ELSŐ FELADAT 

A javítás alapelvei 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

értékelési szempont maximális 
pontszám 

Tartalom és szöveghossz 6 pont 
Nyelvhelyesség 5 pont 
Összesen 11 pont 

 
2. Amennyiben a feladat megoldása valamelyik szempont alapján 0 pontot kapott, akkor a 

teljes feladatra 0 pontot kell adni. 

3. A feladatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól.  

Az értékelési szempontok részletes kifejtése 

Tartalom és szöveghossz 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó  
• megfelelően dolgozta-e ki a témát,  
• megfelelő hosszúságú szöveget hozott-e létre. 

A nyelvi okokból érthetetlen szövegrészeket a Tartalom szempontnál nem lehet 
értékelni. Ez vonatkozik a megadott szövegből értelem nélkül lemásolt és rossz nyelvi kör-
nyezetben használt szövegrészekre is. Az ilyen típusú hibákat figyelembe kell venni a nyelvi 
teljesítmény értékelésekor is. 

Amennyiben a vizsgázó olyan információt közöl, amely a szövegegészben nem értel-
mezhető, az adott rész kifejtése 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. 

Nyelvhelyesség (szókincs, mondattan, alaktan, helyesírás) 
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 nor-

máinak. 

Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a 
megértést. Szövegértést zavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak 
nehezen vagy egyáltalán nem érthető.  

Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a szöveg-
ben jelölni kell előfordulásukat. 

Az adott szinten bizonyos nyelvtani struktúrák produktív használata nem várható el a 
vizsgázótól. Az ilyen típusú hibákat a szövegben jelölni kell, de az értékelésnél nem kell 
figyelembe venni. 
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Értékelési skála 
Tartalom és szöveghossz 
 

6-5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A vizsgázó megfelelően dol-
gozta ki a témát, és elérte a 
megadott szövegmennyiséget 
(40–50 szó). 

A vizsgázó általában megfe-
lelően tárgyalta a témát, és 
legalább 30–40 szó hosszú-
ságú szöveget hozott létre. 

A vizsgázó csak részben 
megfelelően tárgyalta a té-
mát, valamint a létrehozott 
szöveg 30 szónál rövidebb. 

A vizsgázó nem megfelelően 
tárgyalta a témát, valamint a 
létrehozott szöveg nagyon 
rövid. 
vagy: 
A vizsgázó más témáról ír. 

 
Nyelvhelyesség (szókincs, mondattan, alaktan, helyesírás) 
 

5 pont 4-3 pont  2-1 pont 0 pont 
A szöveg hibátlan vagy csak 
kevés, a megértést nem zava-
ró hibát tartalmaz. 

A szövegben több hiba fordul 
elő, a hibák néhány ponton 
nehezítik a megértést. 

A szövegben sok hiba fordul 
elő, a hibák több ponton 
nehezítik a megértést. 

A szöveg a nyelvi hibák miatt 
nem érthető. 

MÁSODIK FELADAT 

A javítás alapelvei 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

Értékelési szempont Maximális pontszám 
Tartalom  5 pont 
Formai jegyek és hangnem  2 pont  
Szövegalkotás 3 pont 
Szókincs, kifejezésmód 6 pont 
Nyelvtan, helyesírás 6 pont 
Összesen 22 pont   

 
2. Amennyiben a feladat a Tartalom szempont alapján 0 pontos, akkor nem értékelhető a 

többi szempont alapján, azaz a feladatra 0 pontot kell adni. 
3. A feladatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól.  

Az értékelési szempontok részletes kifejtése 

Tartalom 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 
• hány irányító szempontra tért ki és milyen mélységben tárgyalta azokat,  
• hogyan valósította meg a kommunikációs célt/célokat. 

Egy adott irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető a szintnek megfelelőnek, ha a 
vizsgázó kitér a megadott szempontokra, mondatai minden lényeges információt tartalmaz-
nak, ill. minden lényeges információra rákérdeznek és ismétlésektől mentesek. Amennyiben 
egy irányító szemponthoz több alpont tartozik, a szempont kifejtése akkor tekinthető megfele-
lőnek, ha a vizsgázó az összes alpontot tárgyalja. Ha a vizsgázó egy irányító szempontra kitér, 
de mondatai nem tartalmaznak minden lényeges információt, ill. nem kérdeznek rá minden lé-
nyeges információra, az adott irányító szempont tárgyalása csak részben megfelelő. Az adott 
irányító szempont tárgyalása abban az esetben is csak részben megfelelő, ha a vizsgázó 
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értelmezhetetlen információt ad meg (pl. az életkor helyett a vizsgázó azt adja meg, hogy 
negyedikes). 

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 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. 

Amennyiben a vizsgázó szó szerint lemásol egy irányító szempontot, de teljesen rossz 
nyelvi környezetben használja azt, az adott irányító szempont kifejtése nem fogadható el. A jó 
nyelvi környezetben használt, szó szerint lemásolt irányító szempontot teljesítettnek kell 
tekinteni. 

Új, azaz nem megadott szempontok értékelésére nincs lehetőség. A feladatot 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.  

Formai jegyek és hangnem 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg megfelel-e 
• a levéllel mint szövegfajtával, illetve más megadott szövegfajtával szemben állított formai 

követelményeknek, azaz helyesen (vagy elfogadhatóan) tartalmazza-e a dátumot, a 
megszólítást, az elköszönést és aláírást, illetve a jellemző formai jegyeket, 

• hangnemileg a címzetthez való viszonynak és a közlési szándéknak.  

Amennyiben a vizsgázó törekedett a megfelelő forma betartására, azaz kísérletet tett a 
formai jegyek minimális megtartására (pl. van elfogadható megszólítás és aláírás), a 
szövegalkotás nem értékelhető 0 ponttal. 0 pont akkor jár, ha hiányzik vagy nem elfogadható 
a megszólítás és/vagy az aláírás, ill. ha a vizsgázó megadott műfaj helyett más szövegfajtát írt. 
Elfogadhatónak tekinthető minden olyan megszólítás és elköszönés, ami „emlékeztet” a 
helyes formákra.  

A csak nyelvtani vagy helyesírási hibát tartalmazó variációk e szempont értékelésénél 
helyesnek számítanak. Amennyiben a megszólítás és az elköszönés külön-külön helyes 
ugyan, de nem illenek egymáshoz, akkor mindkettő csak elfogadhatónak tekinthető. 

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, 
• a vizsgázó hogyan használja a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit (pl. egyszerű 

kötőszók, névmások). 

A Szövegalkotás szempontnál a Tartalom 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. az én 
személyes névmással) kezdi, nem mondható el az általa létrehozott levélről, hogy abban a 
mondatok szervesen kapcsolódnak egymáshoz. 
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Magyar mint idegen nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

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,  
• a szóhasználat a középszintű élő idegen nyelv érettségi vizsga követelményeinek. 

Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a 
megértést. Szövegértést zavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak 
nehezen vagy egyáltalán nem érthető . 

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 „nézni“ ige helyett a 
„látni“ igét), ezt a hibát csak a Szókincs, kifejezésmód 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 érvé-
nyes. Az ilyen típusú hibákat tehát mindkét szempontnál értékelni kell.  

Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a szöveg-
ben jelölni kell előfordulásukat.  

E szempont értékelésénél a megszólítás és az elköszönés lexikai 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. 
A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni, azaz a hiba 

jellegétől függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szempontnál. 
Amennyiben például a vizsgázó helytelen vonzatot használ (pl. rendelkezik valamihez), 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 
érvényesül. Az ilyen típusú hibákat tehát mindkét szempontnál értékelni kell. 

Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a 
szövegben jelölni kell előfordulásukat. 

E szempont értékelésénél a megszólítás és az elköszönés nyelvtani és helyesírási hibáit 
is figyelembe kell venni. 
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Magyar mint idegen nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

Értékelési skála 
Tartalom 

5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A megadott irányító 
szempontok megfelelően 
vannak kidolgozva.  
 

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat megfelelően 
valósította meg. 

A megadott irányító 
szempontok egy kivételével 
megfelelően vannak 
kidolgozva. A hiányzó csak 
részben vagy egyáltalán nincs 
kifejtve 
vagy: 
A megadott irányító 
szempontok kettő kivételével 
megfelelően vannak 
kidolgozva. A hiányzók csak 
részben vannak kifejtve. 
A vizsgázó a kommunikációs 
célokat többnyire megfelelően 
valósította meg. 

A megadott irányító 
szempontok legalább 40%-a 
megfelelően van kidolgozva. 
A hiányzók csak részben vagy 
egyáltalán nincsenek kifejtve. 
vagy: 
A vizsgázó mindegyik 
irányító szempontot csak 
részben fejtette ki. 
 

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat részben valósította 
meg. 

A megadott irányító 
szempontokból 40%-nál 
kevesebb van megfelelően 
kidolgozva. A hiányzók csak 
részben vagy egyáltalán 
nincsenek kifejtve. 
vagy: 
A vizsgázó még részben sem 
fejtette ki az összes 
irányítószempontot. 
 

Alapvető kommunikációs 
célját nem éri el. 

Formai jegyek és hangnem 
2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg formai jegyei 
teljesen megfelelnek a 
szövegfajtának, hangneme 
pedig a közlési szándéknak. 
Levélműfaj esetén van helyes 
megszólítás és aláírás, és van 
helyes vagy elfogadható 
dátum és elköszönés. 

A szöveg formai jegyei 
nagyjából megfelelnek a 
szövegfajtának, hangneme a 
közlési szándéknak. 
Levélműfaj esetén van helyes 
vagy elfogadható megszólítás 
és aláírás.  
A vizsgázó törekedett a 
levélforma betartására. 

A szöveg formai jegyei nem 
felelnek meg a 
szövegfajtának, vagy 
levélműfaj esetén hiányzik 
vagy nem elfogadható a 
megszólítás és/vagy az aláírás.

Szövegalkotás 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg felépítése, az 
irányító szempontok 
elrendezése logikus.  
A gondolati tagolás 
megfelelő: van bevezetés, 
tárgyalás és befejezés.  
A mondatok szervesen 
kapcsolódnak egymáshoz.  

A szöveg felépítése, az 
irányító szempontok 
elrendezése többnyire logikus. 
A vizsgázó törekszik a 
gondolati tagolásra: van 
bevezetés vagy befejezés. 
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 mondatok több helyen nem 
kapcsolódnak szervesen 
egymáshoz. 
 

A szöveg tagolatlan és 
áttekinthetetlen, izolált 
mondatok halmazából áll. 
Az írott anyag a rövidsége 
miatt nem tekinthető 
szövegnek. 

Szókincs, kifejezésmód  
6-5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak megfelelő 
változatos és viszonylag nagy 
szókincs jellemzi. 

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak megfelelő 
szókincs jellemzi. A szókincs 
korlátai miatt előfordulhat is-
métlés. Néhol nem megfelelő 
a szóhasználat, ez azonban 
csak kis mértékben nehezíti a 
mondanivaló megértését. 

A szöveget kevésbé 
változatos, helyenként 
egyszerű, de még elfogadható 
szókincs jellemzi.  
Sok a szóismétlés. Többször 
nem megfelelő a szóhasználat, 
ez néhány helyen jelentősen 
nehezíti a mondanivaló 
megértését. 

A szövegben felhasznált szó-
kincs nagyon egyszerű, a nem 
megfelelő szóhasználat több 
helyen jelentősen megnehezíti 
a szöveg megértését. 

Nyelvtan, helyesírás  
6-5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 

A szöveg grammatikai 
szempontból igényes. Kevés 
nyelvtani (mondattani, 
alaktani, helyesírási) hibát 
tartalmaz. Ezek a megértést 
nem befolyásolják. 

A szöveg több nyelvtani 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát tartalmaz. 
Ezek azonban a megértést 
jelentősen nem befolyásolják. 

A szövegben sok olyan 
nyelvtani (mondattani, 
alaktani, helyesírási) hiba van, 
amely a megértést jelentősen 
megnehezíti.. 

A szöveg a nyelvtani 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibák miatt több 
helyen nem érthető. 
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