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OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

Általános útmutató 
 

Csak az utasításban megadott helyre beírt megoldás fogadható el. 
A rövid választ igénylő, valamint a mondatkiegészítéses feladatoknál a válaszokat 

tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a helyesírási hibákat csak akkor 
vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét akadályozzák. Az esetleges helyesírási és 
nyelvtani hibák ellenére is pontot kap tehát a vizsgázó, ha válaszából megállapítható, hogy 
megértette a szöveget. Ha valamelyik kérdésre többféle válasz is elfogadható, a javítási kulcs 
tartalmazza a szövegből adódó lehetséges válaszokat, illetve azokat a tartalmi elemeket, 
amelyeket a jó válasznak tartalmaznia kell. A zárójelben szereplő szavak és kifejezések nem 
feltételei a válasz elfogadhatóságának.  

Nem kaphat viszont pontot a vizsgázó, ha az utasításban megadott szószámot túllépi, 
még akkor sem, ha a válasz egyébként helyes. (Az összevont alakok egy szónak számítanak, 
tehát: it’s been = két szó; it has been = három szó.) 

Pontot veszít a vizsgázó akkor is, ha valamelyik kérdésre több választ ír be. Erre akkor 
sem kaphat pontot, ha a többféle változat között a helyes megoldás is szerepel. 

A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási útmutatóban 
található táblázat alapján történik. 

Az egyes feladatokban az itemeket (kérdéseket), egyenként is minősíteni kell. Javítás 
közben minden feladatnál a feladatban szereplő összes kérdéshez egy-egy szürke négyzetbe 
kérjük, írja be a következő kódokat: 

 

• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 

 
Például:      

1) 1 

2) 0 
3) 1 
4) 0 

 
Az első és harmadik  kérdésre adott válasz: helyes. 
A második és negyedik kérdésre adott válasz: helytelen. 
 
Feladatonként összesíteni kell az elért pontokat. A feladat alatt az első téglalapban az 

elérhető pontszám szerepel, a másodikba kérjük, írja be az elért pontszámot. 
 
Például: 

4 pont 2 

 
Kérjük a feladatlap végén található összesítő táblázatba írja be: 

• a részeredményeket (az egyes feladatok eredményeit); 
• az elért összpontszámot (dolgozatpontszám); 
• a megállapított vizsgapontokat (a Javítási-értékelési útmutató átszámítási táblázata 

alapján), majd aláírásával hitelesítse azt. 
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OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

Javítási kulcs 
 
Task 1 
 
1) A 
2) B 
3) C 
4) D 
5) C 
6) B 
7) D 
8) D 
9) A 
 
TASK 2 
 
10) G 
11) A 
12) F 
13) E 
14) D 
15) H 
 
TASK 3 
 
16) E 
17) I 
18) F 
19) B 
20) H 
21) A 
22) C 
23) G 
 
TASK 4 
 
24) A 
25) B 
26) B 
27) A 
28) C 
29) B 
30) C 
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OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

Átszámítási táblázat 
 
 

 
Dolgozatpont Vizsgapont

30 33 
29 32 
28 31 
27 30 
26 29 
25 28 
24 26 
23 25 
22 24 
21 23 
20 22 
19 21 
18 20 
17 19 
16 18 
15 16 
14 15 
13 14 
12 13 
11 12 
10 11 
9 10 
8 9 
7 8 
6 7 
5 6 
4 4 
3 3 
2 2 
1 1 
0 0 

 



 

írásbeli vizsga 0621  5 / 17 2007. május 10. 

Angol nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

NYELVHELYESSÉG 
 

Általános útmutató  
 

 
A javítási útmutató tartalmazza az összes elfogadható választ.  
Csak az utasításban megadott helyre írt megoldás fogadható el. Amennyiben a válasz 

helyesírási hibát tartalmaz, az nem elfogadható. Amennyiben több választ írt be a vizsgázó, a 
válasz akkor sem elfogadható, ha tartalmazza, a helyes megoldást. 

A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási útmutatóban 
található táblázat alapján történik. 

Az egyes feladatokban az itemeket (kérdéseket), egyenként is minősíteni kell. Javítás 
közben minden feladatnál a feladatban szereplő összes kérdéshez egy-egy szürke négyzetbe 
kérjük, írja be a következő kódokat: 

 

• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 

 
Például: 

1) 1 
2) 0 
3) 1 

4) 0 
 

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

 
Minden feladatnál két külön rubrika is található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető 

maximális pontszámot, a másikba pedig kérjük, írja be az adott feladatban a diák által elért 
összpontszámot. 

 
Például:  

4 pont 2 
 

 
 
Kérjük a feladatlap végén található összesítő táblázatba írja be: 
• a részeredményeket (az egyes feladatok eredményeit); 
• az elért összpontszámot (dolgozatpontszám); 
• a megállapított vizsgapontokat (a Javítási-értékelési útmutató átszámítási táblázata 

alapján) majd aláírásával hitelesítse azt. 
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NYELVHELYESSÉG 
 

Javítási kulcs 
Task 1 
 
1) John was walking home when it started to rain. 
2) Tomorrow we are going to explore the island. 
3) Could you send me some more pictures? 
4) Carla likes wearing casual clothes. 
5) I didn’t like the film because it had a sad ending. 
6) The new library was built a year ago. 
 
Task 2 
 
7) I 
8) H 
9) A 
10) L 
11) F 
12) K 
13) D 
14) E 
15) B 
 
Task 3 
 
16) since 
17) their 
18) to 
19) than 
20) him 
21) that/which 
22) from 
23) the 
24) both/the 
25) have 
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NYELVHELYESSÉG  
 

Átszámítási táblázat 
 
 

Dolgozatpont Vizsgapont 
25 18 
24 17 
23 17 
22 16 
21 15 
20 14 
19 14 
18 13 
17 12 
16 12 
15 11 
14 10 
13 9 
12 9 
11 8 
10 7 
9 6 
8 6 
7 5 
6 4 
5 4 
4 3 
3 2 
2 1 
1 1 
0 0 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a helyesírási hibákat 
csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét akadályozzák. Így például 
elfogadhatjuk a document helyett a *dokument megoldást, de nem tekinthetjük egyszerű 
helyesírási hibának azt az esetet, amikor egy másik értelmes angol szó kerül a megoldásba 
(mondjuk, sign helyett *sin vagy flights helyett fights). 

Sikeres javítások elfogadhatók, de csak akkor, ha egyértelműen kiderül, hogy mi volt a 
vizsgázó végleges döntése. Amennyiben több – köztük hibás megoldást is tartalmazó – 
„érvényes” választ írt be a vizsgázó, a válaszokat akkor sem fogadhatjuk el, ha azok 
tartalmazzák a helyes megoldást is. 

A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási útmutatóban 
található táblázat alapján történik. 

Mivel a vizsgaeredmények statisztikai feldolgozásra kerülnek, az egyes feladatokban az 
itemeket (kérdéseket), egyenként is minősíteni kell. Javítás közben az egyes feladatokban 
szereplő összes kérdéshez írjuk be a megfelelő kódot: 

• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 

 
Minden feladatnál két külön rubrika is található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető 

maximális pontszámot, a másikba pedig kérjük, írja be az adott feladatban a diák által elért 
összpontszámot. 

 
Például: 
 

Elérhető 
4 

Elért 

2 
 
A feladatlap végén található összesítő táblázatba kérjük, írja be a részeredményeket (az 

egyes feladatok eredményeit), az elért összpontszámot, illetve a mellékelt táblázat 
segítségével megállapított vizsgapontokat. 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

Javítási kulcs 
 
TASK 1 
 
1) sign 
2) receptionist 
3) manager 
4) serious 
5) type 
6) letter 
7) computer 
8) document 
9) foreign 
 
 
TASK 2 
 
10) B 
11) A 
12) B 
13) C 
14) A 
15) B 
16) C 
17) B 
 
 
TASK 3 
 
18) B 
19) C 
20) B 
21) A 
22) B 
23) C 
24) A 
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SZÖVEGÁTIRAT 

TASK 1  
 
Equal opportunity – in other words, the principle of giving the same chances of employment 
to everyone– regardless of sex, colour, age and so on has been an important issue in the US 
for a long time and now I hear that it is becoming an important issue here in Hungary, too. 
Well, if it is an important issue, there will be jokes about it – here's one for you: 
A local business was looking for office help. They put a sign in the window saying: 
"HELP WANTED. The applicant must be able to type, must be good with a computer and 
must speak a foreign language. We are an Equal Opportunity Employer." 
A short time afterwards, a dog walked up to the window, saw the sign and went inside. He 
looked at the astonished receptionist, and wagged his tail, then walked over to the sign, 
looked at it and barked. 
Getting the idea, the receptionist called the office manager, Mr. Jones. Mr. Jones looked at the 
dog and was surprised, to say the least. However, the dog looked very serious, so Mr. Jones 
led him into the office. Inside, the dog jumped on a chair and looked at the manager. 
Mr. Jones said, "Sorry, I can't hire you. The sign says you have to be able to type." 
The dog jumped down, went to the typewriter and typed out a perfect letter. He took the letter 
and walked over to the manager, gave it to him, then jumped back on the chair. 
Mr. Jones was surprised, but then he told the dog, "The sign also says that you have to be 
good with a computer." 
The dog jumped down again, went to the computer, demonstrated his expertise with various 
programs and produced a nicely formatted document and presented it to Mr. Jones. 
By this time the manager was totally astonished! He looked at the dog and said, "I realize that 
you are a very intelligent dog and have some interesting abilities. However, I still can't give 
you the job." 
The dog jumped down, went to the sign and put his paw on the part about being an Equal 
Opportunity Employer. 
Mr Jones said, "Yes, but the sign also says that you have to speak a foreign language." 
The dog looked at him straight in the eye and said, "Meow." 
 
 
TASK 2  
 
Reporter: How do you keep in touch with … with your family back in Canada these days? 
What can you do? 
Laura: Canada? Well, Rotary says … 
Reporter: Twenty phone-calls a day? Or … 
Laura: Yeah, well, Rotary says you should phone your parents as least as … least possible as 
you can. You should not keep in too much contact because you're gonna get homesick. Well, 
in six weeks I've gone through eight hours of phonecards with my family … (laughs) …and 
friends. 'Cause for me, if I don't talk to my family … I went for a … one period when I didn't 
talk to my dad for about five days …, I get way worse if I don't get a dose of home, and with 
my mum …I call her a lot … just 'cause I like to talk to my mummy … and my brother, I call 
him at university, too, so … it's pretty bad. I call my grandparents in Ontario, I call my aunts 
and my uncles, and my friends. 
Reporter: Wouldn't it have been easier for you to stay there and make phone-calls with 
Hungarians here … 
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Laura: It's … I'm getting better … I haven't talked to my mum in two days and I'm … I 
haven't bought a phone card so I can't call her. So what I'm doing is I'm gonna start making 
weekly phone-calls so that … it's a lot better. It's expensive … 
Reporter: It is expensive I'm afraid … 
Laura: But … I do phone cards which is a lot cheaper … it's good. 
 
 
TASK 3  
 
Then on to our last but one story which is … which is from Australia and – surprise, surprise 
– about kangaroos. 
An Australian man who works for a company that makes road signs warning motorists of 
kangaroos has been involved in a motorbike accident – with a kangaroo. 
"I was riding my motorbike with my mate when the kangaroo jumped straight into it," 
Australia's Herald Sun newspaper on Friday quoted John Fleming as saying. 
"Of course I've got a bit of flak from my mates calling me Skippy, and the guys from work 
sent me a get well card that's a warning sign for a kangaroo." 
Skippy was the kangaroo star of an Australian television series. 
Australia's population of kangaroos is conservatively estimated at more than 57 million and 
pose the biggest animal risk to motorists, accounting for more than 70 percent of animal 
related accidents in 2004. 
Well I can't say we have those stories here in Europe, but (it's) certainly a fascinating one … 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE   
 

Átszámítási táblázat 
 
 
 
 

Dolgozatpont Vizsgapont 
24 33 
23 32 
22 30 
21 29 
20 28 
19 26 
18 25 
17 23 
16 22 
15 21 
14 19 
13 18 
12 17 
11 15 
10 14 
9 12 
8 11 
7 10 
6 8 
5 7 
4 6 
3 4 
2 3 
1 1 
0 0 
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ÍRÁSKÉSZSÉG 
 

Általános útmutató  
 
 
 

   A hibákat jelölni kell a feladatlapon. 

 
A feladatlapon  a szürke táblázatokban  két külön oszlop  található:  

• az elsőbe előre beírtuk az egyes értékelési szempontok alapján elérhető maximá-
lis pontszámot,  

• a másikba kérjük, írja be a feladatban a diák által elért pontszámot, illetve az 
utolsó sorba a feladatra adott összpontszámot. 

 
 

Például: 
 

22 pont 18  
 
 
 
Kérjük a feladatlap végén található összesítő táblázatba írja be: 
 

• a részeredményeket (az egyes feladatok eredményeit); 
• az elért összpontszámot, amely egyben a vizsgapontszám; 
• végül aláírásával hitelesítse értékelését. 
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Az íráskészség feladatok értékelési útmutatója 
  (33 pont) 

 
A feladat (A2 szint) 
 
I. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 
 
Értékelési szempontok Pontszám 
A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 5 pont 
Érthetőség 5 pont 
Íráskép 1 pont 
Összesen 11 pont 
 
Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága” értékelési kategória alapján  
0 pont, akkor a többi szempont alapján nem értékelhető, az összpontszám 0 pont.    
 
 
II. Az értékelési szempontok kifejtése: 
 

• A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó megvalósította-e a kommunikációs szándékot, 
azaz megfelelően dolgozta-e ki a témát; megfelelő hosszúságú szöveget hozott-e létre. Ez nem lehet 
kevesebb, mint a megadott szószám 50%-a. Ennél az egy feladatnál nem kell pontot levonni azért, ha a 
szöveg hossza 10%-nál nagyobb mértékben meghaladja a megadott szószámot. 

 

• Érthetőség 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg érthető-e az olvasó 
számára, az esetlegesen előforduló nyelvi (mondattani, alaktani, helyesírási) hibák a megértést nem 
akadályozzák-e. 

 

• Íráskép 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a szöveg olvasható-e; a törlések és javítások zavarják-e a 
szöveg megértését.  

 
III. Értékelési skála 

 
1. A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 

 

5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A vizsgázó megvalósí-
totta a kommunikációs 
célt; megfelelően dolgoz-
ta ki a feladat minden 
részletét. A szöveg a 
megadott hosszúságú 
(10%-kal lehet 
kevesebb). 

A vizsgázó nagyrészt 
megvalósította a kommu-
nikációs célt; 1-2 részlet-
től eltekintve megfelelő-
en dolgozta ki a feladatot. 
A szöveg több mint 10%-
kal rövidebb a megadott 
szöveghosszúságnál.  

A vizsgázó részben való-
sította meg a kommuni-
kációs célt; félreértette, 
illetve nem megfelelően 
dolgozta ki a feladat bi-
zonyos részeit. A szöveg 
több mint 10%-kal 
rövidebb a megadott 
szöveghosszúságnál. 

A vizsgázó nem valósí-
totta meg a kommuniká-
ciós célt; – félreértette, 
illetve nem megfelelően 
dolgozta ki a feladatot.  
A szöveg hossza nem éri 
el a megadott szószám 
50%-át. 

 
2. Érthetőség 

 

5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A szöveg az olvasó szá-
mára jól érthető és követ-
hető. 

A szöveg az apróbb nyel-
vi (mondattani, alaktani, 
helyesírási) pontatlansá-
gok ellenére az olvasó 
számára nagyjából érthető 
és követhető. 

A szöveg a nyelvi (mon-
dattani, alaktani, helyes-
írási) pontatlanságok mi-
att nehezen érthető és kö-
vethető, illetve 
félreérthető. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibák miatt 
nem érthető és nem 
követhető. 

 
3. Íráskép 

 

1 pont 0 pont 
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és javítások. Olvashatatlan kézírás. 
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B feladat (B1 szint) 
 
I. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 
 
Értékelési szempontok Pontszám 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 5 pont 
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2 pont 
Szövegalkotás 4 pont 
Szókincs, kifejezésmód 5 pont 
Nyelvhelyesség, helyesírás 5 pont 
Íráskép 1 pont 
Összesen 22 pont 
 
Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” értékelési kategória 
alapján 0 pont, akkor a többi szempont alapján nem értékelhető, az összpontszám 0 pont.    
 
 
II. Az értékelési szempontok kifejtése 
 

• A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó hogyan valósította meg a kommunikációs célt; 
hány irányító szempontra tért ki és megfelelő részletességgel tárgyalta-e őket; a szöveg hossza eléri-e a 
megadott szószámot  
 

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

• Szövegalkotás 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy logikus-e az irányító szempontok elrendezése és a szöveg 
gondolatmenete, megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés és befejezés, vannak-e 
bekezdések; hogy a vizsgázó hogyan alkalmazza a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit (előre- 
és visszautalás eszközei, névmások, kötőszók, stb.) 

 
• Szókincs, kifejezésmód 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által használt szókincs megfelel-e a témának, a 
szituációnak és a közlési szándéknak; hogy a szóhasználat a középszintnek megfelelő változatosságot 
mutat-e. 
 

• Nyelvhelyesség, helyesírás 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg megfelel-e a mon-
dattan, az alaktan és a helyesírás normáinak; hogy az esetlegesen előforduló nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) hibák mennyiben akadályozzák az olvasót abban, hogy a szöveget első olvasásra 
teljes egészében megértse. 

 
• Íráskép 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a szöveg olvasható-e; a törlések és javítások zavarják-e a 
szöveg megértését.  
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III. Értékelési skála 
 

1. A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A vizsgázó megvalósítot-
ta a kommunikációs célo-
kat.  
 
Valamennyi irányító 
szempontot megfelelően 
kidolgozta.  
 
A szöveg a megadott 
hosszúságú (10% eltérés 
lehetséges).  

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a kommu-
nikációs célokat. 
Az irányító szempontok 
közül legalább kettőt 
megfelelően dolgozott ki, 
a többit csak részben (4 
pont), illetve egy irányító 
szempontot megfelelően, 
az összes többit csak 
részben (3 pont).  
A szöveg 10%-nál na-
gyobb mértékben tér el a 
megadott szöveghosszú-
ságtól 

A vizsgázó részben való-
sította meg a kommuni-
kációs célokat. 
Az irányító szempontok 
közül egyet megfelelően 
dolgozott ki, ezen kívül 
még egyet részben, a töb-
bit egyáltalán nem 
(2 pont), illetve vala-
mennyi irányító szem-
pontot csak részben, és 
van olyan is, amelyet 
egyáltalán nem. 

A szöveg 10%-nál na-
gyobb mértékben tér el a 
megadott szöveghosszú-
ságtól 

A vizsgázó nem valósí-
totta meg a kommuni-
kációs célokat, mert: 
– félreértette a feladatot, 
– az irányító szempontok 
közül egyet sem dolgo-
zott ki megfelelően, csak 
néhányat részben, és van 
olyan is, amelyet egyál-
talán nem. 
A szöveg hossza nem éri 
el a megadott szószám 
50%-át. 

 
2. Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 

 
2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg a szövegfajtának és a 
szerző és az olvasó közötti kapcso-
latnak megfelelő hangnemben író-
dott, az olvasóban a szerző szán-
dékának megfelelő benyomást kelt. 

A szöveg hangneme következetlen-
séget mutat, az olvasóban nem 
mindig a szerző szándékának meg-
felelő benyomást kelt. 

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

 
3. Szövegalkotás 

 
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, az 
irányító szempontok el-
rendezése logikus. 
 
A gondolati tagolás meg-
felelő, elkülönül a beve-
zetés és a befejezés. 
Bekezdéseket alkalmaz. 
 
A mondatok szervesen 
kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A szöveg felépítése, az 
irányító szempontok el-
rendezése a kisebb arány-
talanságok ellenére logi-
kus. 

A vizsgázó törekszik a 
gondolati tagolásra:  
– bekezdéseket alkalmaz 
(3 pont) 
– elkülöníti legalább a be-
vezetést vagy a befejezést 
(2 pont). 

A mondatok általában 
szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A mondanivaló nem min-
denütt logikus 
elrendezésű.  
 
A vizsgázó nem törekszik 
a gondolati tagolásra, 
hiányzik a bevezetés és a 
befejezés. 
 
A mondatok több helyen 
nem kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A szöveg tagolatlan és át-
tekinthetetlen, össze-
függéstelen mondatokból 
áll. 
 
A szöveg annyira rövid, 
hogy szövegként nem ér-
tékelhető. 

 



 

írásbeli vizsga 0621  17 / 17 2007. május 10. 

Angol nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

4. Szókincs, kifejezésmód 
 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A szöveget a témának és 
a közlési szándéknak 
megfelelő, változatos, 
viszonylag bő szókincs 
jellemzi. 

A szöveget a témának és 
a közlési szándéknak 
megfelelő szókincs jel-
lemzi. A szókincs kor-
látai miatt előfordul is-
métlés.  
 
Néhol nem megfelelő a szó-
használat, ez azonban nem 
vagy csak kis mértékben 
nehezíti a megértést. 

A szöveget kevésbé változa-
tos, helyenként egyszerű, de 
még a téma és a közlési 
szándék szempontjából 
elfogadható szókincs jel-
lemzi. 
Sok a szóismétlés.  

Nem megfelelő a szóhasz-
nálat néhány helyen jelentő-
sen megnehezíti a mondani-
való megértését. 

A szövegben felhasznált 
szókincs nagyon egysze-
rű, nem a témának és a 
közlési szándéknak meg-
felelő.  
 
A nem megfelelő szó-
használat több helyen 
jelentősen megnehezíti a 
szöveg megértését. 

 
5. Nyelvhelyesség, helyesírás 

 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A szöveg kevés nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát tartal-
maz, amelyek azonban 
nem befolyásolják a meg-
értést. 

A szöveg több nyelvi 
(mondattani, alaktani, he-
lyesírási) hibát tartalmaz, 
amelyek azonban a meg-
értést nem befolyásolják, 
VAGY 
csak néhány nyelvi (mon-
dattani, alaktani, helyes-
írási) hibát tartalmaz, 
amelyek azonban nehezí-
tik a megértést.  

A szövegben sok olyan 
nyelvi (mondattani, alak-
tani, helyesírási) hiba 
van, amelyek a megértést 
jelentősen megnehezítik, 
valamint sok, a megértést 
nem befolyásoló nyelvi 
(mondattani, alaktani, he-
lyesírási) hiba is előfor-
dul benne. 

A szöveg a nyelvi (mon-
dattani, alaktani, helyes-
írási) hibák miatt több 
helyen nem érthető. 
 

 
Az értékelésnél figyeljünk arra, hogy ha az alábbi nyelvhelyességi hibák rendszeresen előfordulnak a dolgozat-
ban, és/vagy nehezítik szöveg megértését, akkor ezért pontot kell levonnunk: 
 

• Az ezen a szinten elvárható igeidők (ld. Részletes követelményrendszer) alakjában vagy használatában 
elkövetett hibák 

• A létige elhagyása azokban a mondatokban, amelyek magyarul igétlen mondatok 
• A kérdő és tagadó mondatokban elkövetett hibák (szórend, kettős tagadás stb.) 
• A mondaton belüli egyeztetés hibái (szám, személy) 
 

 
6. Íráskép 

 
1 pont 0 pont  
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és javí-
tások. 

Olvashatatlan kézírás.  
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