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Értékelési útmutató a középszintű írásbeli vizsgához 
 

Általános útmutató 
 
1. Jó megoldásként csak az 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 vizsgán összesen 117 pont szerezhető. Az egyes vizsgarészek arányát a vizsgaleírás 
szabályozza, ennek alapján meghatározott az egyes vizsgarészekben a vizsgapontok száma.  
 
 

Vizsgarész Vizsgapont 
Olvasott szöveg értése 33 
Nyelvhelyesség 18 
Hallott szöveg értése 33 
Íráskészség 33 
Összesen 117 

 

Az egyes vizsgarészekben a dolgozatban szerzett pontok száma nem egyezik meg a 
vizsgapontok számával, ezért átszámításra van szükség. A vizsgapontok kiszámításához 
használja az Értékelési útmutatóban található átszámítási táblázatokat! Az Íráskészség 
vizsgarészben nincs szükség átszámításra. 
 
 

OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

Részletes útmutató 

Megoldási kulcs 
 
I. 
 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9 10 

N GY GY N N N N N GY GY N 
 

GY= gyirépt 
N= nu-j gyirépt 

(10 pont) 
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II. A táblázat minden sorába csak egy X írandó. Ha a vizsgázó ennél többet jelöl be, minden 
fölösleges X-ért le kell vonni egy pontot.  
 

 tátá domnu băjási noj 

0. În családu mnyo vojvodu ăjrá: 
X  

 
 
 

 11. Ăjrá kînd vojvodu mirzsje ákulo, hungyé 
sză szfăgye: 

X    

 12. Pîn átunsj rămînye vujvodu, pînsjé nu sză 
putulye. 

  X  

 13. Vujvoduluj îj dăgye sză be, sză măninsjé, pînsjé nu 
sză igyize. 

  X  

 14. Jél ăjrá om uminyit. X    

 15. Ákulo făsje kulyibă, hungyé vujvodu sî 
gázdá pămîntuluj lásză. 

  X  

 16. Sjinyé nyé făsje kulyibá?    X 

 17. Loku, hungyé kulyibá nyé făsjeny máj înti 
îl tyisztile: 

X    

 
 18. Fursjilye nu tátá lyé făsje. 
 

  X  

 19. Kînd sztătye lyemnyilye, fálu lyipe:    X 

  
 20. Kînd gátá-jrá, făjină răszăpe pă fácă. 
 

X    

 
(10 pont) 
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III.  
Az egyes szempontoknál egy válaszlehetőséget adtunk meg. Ezen kívül azonban minden 
tartalmilag megfelelő válasz, illetve szinonima is elfogadható. Mivel a tanulók különböző 
jegyzetelési technikákat használnak, a  válaszok nyelvi megfogalmazásukban, illetve 
hosszúságukban eltérhetnek a megadott megoldásoktól.  
Jó a válasz akkor is, ha a vizsgázó szó szerint kimásolja a szövegből a megfelelő mondatot 
vagy mondatrészt. 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. helyesírási, nyelvtani hiba).  

 
Nu numá lu mámi ji-j drág florj,   0  sî mijé mi-j drág. 

Ány ákărát pămînt ált, dá tot  21 nu-j ro bun. 

Kînd nu plauă, d-áje nu poc kăpăli, kă 22 uszkát ăj pămîntu. 

Kînd plauă mágá d-áje, kă  23 sză răgădestyé. 

Áku în gárdu-m tyár  24 florj jestyé. 

Ám florj, káré repé vinyé áfáră, kînd 25 inká zăpádă-j. 

Jestyé áfelyé florj în gárdu-m, káré dîn  26 szămînc or kriszkut. 

Ám florj dă doj 27 áj dă zîlyé. 

Estye în ánu-l d-azelsé nu  28 înflurestyé. 

Tyár în ánu-l dă 29 dojilye. 

Sjepilye dă florj átunsj trébé sză lyé 

szkot áfáră, kînd 

30 sză-mbătărnyestyé. 

Kînd ocără or hugyunyit, átunsj  31 jár lyé bág înnápoj. 

Uvig ám áfel florj, káré 32 lyé bág în váză. 

Mijé mi-j máj drág dă  33 rugu-l gálbin. 

 

          (13 pont) 
 

 Összesen: 33 pont 
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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. 

 

Megoldási kulcs 
 

Részletes útmutató 
 

I. 
(1) d) îl 
(2) b) nisj-nisj 
(3) a) dă 33 dă áj
(4) b) dăpă 
(5) c) m-ám 

  
  
  
  

 
(5 pont)   

     
 

II. 
(6) a) sjinsjinsj 
(7) b) dă várá 
(8) d) vinyé-n firé 
(9) a) lyemnyé 
(10) c) ly-o rupt 
(11) a) punye-n 
(12) c) frizsjeny 
(13) a) sză tupisjé 
(14) b) drág nyi-jrá 

 
(9) pont 
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III. 
A megoldás csak akkor fogadható el, ha az igealak helyes.  
 
 (0) ăjrá 
 (15) sză lukré 
 (16) mănká 
 (17) oj învăcá 
 (18) o băgát 
 (19) or mănkát-o 
 (20) véz 
 (21) or dát 

(7 pont) 
 
 
IV.  

0 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 

B E A D F G H C 

 
(7 pont) 

 
Pontátszámítási táblázat 

 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez az összeg lesz a dol-
gozatpont (legfeljebb 28 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy az 
elért dolgozatpontok (bal oldali oszlop) mennyi vizsgapontot jelentenek (jobb oldali oszlop). 
 
 

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

 
Általános útmutató 

Minden tartalmilag helyes válasz elfogadható. A válaszokban a nyelvtani vagy helyesírási 
hibákat nem kell figyelembe venni. 

Megoldási kulcs 
 

Részletes útmutató 
 
I. szöveg 

1. b) În boltă dă calyé purtátyé. 

2. a) Pă ulyicá nasztră. 

3. b) Kînd pot, mă duk 

4. b) On sjarik mîndru. 

5. b) Nisj o ezeră nu 

6.a) Vinyir. 

7. b) Tyár vinyir. 

 
II. szöveg 
 

(8) O bătărnucă. 

(9) Szîngură kusztă,cîgánu j-o murit, fisjoru-j j-o mérsz. 

(10) Sî je áré, sî noj ávény on kînyé. 

(11) Kînyilye nosztru umblă lá jéj, sî-j tipurlestyé florilye. 

(12) Ny-ány făkut on kirités nou. 

(13) Dă dauă méteré dă nált kirités dîn lemezurj fistyityé pă vergyé. 

(14) Kînd má dăkit n-ány szfărsît ku kiritésu. 

(15) Áku kiritésu nosztru j-ápukă szarilye. 

(16) Nu băgăc számá sjé zîsjé, kă áje ji-j báju, kă sză urestyé. 
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III. szöveg 
 
Minden tartalmilag megfelelő válasz, illetve szinonima elfogadható. Az egyes szempontoknál 
több válaszlehetőséget is megadunk. Az olyan nyelvi hibát, amely a megértést nem 
akadályozza, nem kell hibának tekinteni (pl. helyesírás, nyelvtani hiba). 

(17) nu-j gyirépt 

(18) gyirépt ăj 

(19) nu-j gyirépt  

(20) gyirépt ăj 

 
Pontátszámítási táblázat 

 
20 feladatpont = 33 vizsgapont 
 

Feladatpont Vizsgapont 

1 2 

2 3 

3 5 

4 7 

5 8 

6 10 

7 12 

8 13 

9 15 

10 17 

11 18 

12 20 

13 22 

14 23 

15 25 

16 27 

17 28 

18 30 

19 32 

20 33 
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Szévegurilye 
1. szöveg 

  
Szévegu-l dă elsé 

 
 

Áku c-oj părî în sjé fel boltă ám umblát jér, kum mirzsjem ákásză dîn lukru. 

Pă ulyicá nasztră într-o kásză máré ám văzut, kă nu dă mult sz-o dăstyisz o boltă dă 

calyé hăsznălityé. Jo în multyé rîndurj ám foszt má într-áfelă boltă, sî dă ásztá ávem 

dă gînd sză styu máj mult, d-áje ám sî tunát înlontru. 

Áhuz fá! Sză n-áj káp sză nu vij odátă, sză véz sî tu. Jestyé ákulo sjigogyi: Áfel sjarisj 

j-ám kumpărát lu fisjoru-m, dăkit nu zbară. Sî lu bărbátu-m j-ám áflát arékityé kimésj, 

sî mijé m-ám lat o rotyijé lárgă sî arékityé zăbunurj.  

Drágu-l Domn styijé kit ás fi zăbuvit ákulo, kînd ás fi ávut bány! S-ásá máj mult d-on 

kilo dă calyé m-ám ádunát uná, dá n-ám plătyit o ezeră. Áhuz fá, nu-j szlobod sz-o 

lásj boltásztá áfáră. Zîsjé, kă în tot luny ádusjé calyé navé, sî lyé dusjé calyilye-j dă 

mult. Luny ku sásză szutyé vingyé on kilo dă calyé, dá în tată zî k-o szută máj 

lyésznyik dă sjigogyi. Vinyirj păntru dauă szutyé poc kumpărá on kilo, dá gîngyészk, 

kă pîn átunsj dăzgulyestyé boltá aminyi. Dá sî vinyirj trébé odátă sză mirzsjény ákulo, 

k-átunsj mágá sî cipilyisj vingyé. 
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2. szöveg 

Szévegu-l dă dauălye: 
 

N-áku dăgyécă nyé tanácsurj, sjé sză făsjény: 

Într-o kásză ku gárd săgyény. Lîngă noj o bătîrnucă ságyé szîngură. Cîgánu j-o murit, 

fisjoru-j mágá má nu ságyé ku je, unyirj umblă lá je sz-o vádă. Pîn áku nyimik báj n-

áveny ku unupált. 

Ávény on kînyé, sî je áré unu. S-á nosztru o szuktulit sză márgă lá jéj pă-n gárd, s-á 

lyij umblá lá noj.  Nu dă mult o vinyit pîn lá kirités, sî ny-o zbirát, sză făsjény áku má 

sjévá ku kînyilye nyé, kă tot uvig lá je umblă, má kăráré s-o făkut sî îj tipurlestyé 

florilye. Bényé, ány prisjiput-o. S-ásá áveny dă gînd sză nyé făsjény on kirités nou, kă 

ásztá má ánume plyin ăjrá dă gorj.  

Ny-ány sî kumpărát sjigogyi, sî cîgánu-m ny-o sî făkut- on kirités nou dîn lemezurj 

fistyityé pă vergyé. Ánume frumosz sî dă dauă méteré dă nált ăj. Má dăkit n-ány 

szfărsît, kînd jár o vinyit bătărnucá áfáră, sî ny-o zbirát - dá sjé gîngyiny noj, je n-afel 

kirités ny-o gîngyit- áku dă gyiminyácă nisj szarilye n-o árgyé lá je. Ány mucît, n-áku 

kum sză-j szpunyény, kă szarilye în hájálántă pártyijé sză szkală.  
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3. szöveg 
 

Szévegu-l dă trijilye 
 

Áhuz, mă! Numá bityezsj sză nu fijény nisjkînd. Nu dă mult ám foszt în korház. 

Tyár trij zîlyé m-or cînut ákulo, dá dăsztul m-o foszt. Ro fălasză-jrám, kînd m-

or szlubuzît ákásză.  

Hár sză fijé lu Drágu-l Domn, nyimik báj nu m-or áflát. D-áje ám kirilit ákulo, 

kă ám ámicît pă ulyică, sî aminyi or tyimát minto lá minyé, kă nu styije sjé-j ku 

minyé. Szîmcem jo má dă gyiminyácă, kă ámicăszk, dá gîngyem, kă dar dă 

kăldură mă szîmc ásá. Nisj sză mănînk n-ám ávut vojé, sî ku inyimá gală ám 

mérsz lá boltă. Bás lá pátikă cînyem, kînd sz-o-ntunyérikát în otyi-m, m-ám 

pirdut styutu. Átunsj ám vinyit pă firé, kînd má în mînyilye doktorilor ăjrám. 

Jéj mă szkulá, mă-ntribá, sjé mă daré, kum mă szîmc. M-or vizsgilit dă lá  

pisjaré pîn lá krestyit, m-or áhuzît szuflyitu, plămînu – dá sjigogyi în rînd m-or 

áflát. Dar sî găjinyilye-m dă oty m-or văzut, dá m-or zîsz, kă nyimik báj n-ám. 

M-or mănát în labor, or lat dă lá miny sî pisát, sî szînzsjé. Pînsjé sî d-áisj or 

kăpătát eredményurj, m-or cînut înlontru, dá s-áisj ás-ar văzut, kă szănătasză 

misz sî m-or lăszát sză mă duk áká. 
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ÍRÁSKÉSZSÉG 

 
 

A vizsga két feladatból áll. 
 
1. feladat  40-80 szó  11 pont – e feladat elvégzése kötelező 
2. feladat  80-120 szó  22 pont  – ebben a feladatban a vizsgázó két téma közül     
 választhat. 

 
Értékelési útmutató a középszintű vizsgához 

 
 
Az írásfeladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. 
Ez az 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.  
Az eljárás további sajátossága, hogy a szintleírások a nyelvi teljesítményt értékelő szem-
pontoknál nem tartalmaznak hibaszámokra vonatkozó utalásokat, valamint nem osztályoz-
zák 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 középszinten az írásbeli vizsga minden része a lépcsőzetesség elve alapján épül fel, azaz 
a feladatok fokozatosan nehezednek. Ez a progresszió az íráskészséget mérő vizsgarészben 
az értékelési skálákban is megjelenik. Az első, könnyebb feladat skálája inkább az A2 
szinthez igazodik, így jóval toleránsabb, mint a második feladathoz tartozó skála, amely a 
B1 szinten alapul. 
 

A javítás alapelvei 
 

1. A dolgozatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól. 
2. Félpontok és jutalompontok nem adhatók. 
3. Az ismétlődő nyelvhelyességi hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe 
venni. 
4. Az 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. 

Első feladat 
 
Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról: 
 

Értékelési szempontok Pontszám 
1. Tartalom és szöveghossz 6 pont 
2. Nyelvhelyesség 5 pont 
Összesen 11 pont 

 
Ha a dolgozat a „Tartalom és szöveghossz” vagy a „Nyelvhelyesség” alapján 0 pontos, 
akkor az összpontszám is 0 pont. 
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Az értékelési szempontok részletes kifejtése 

 
1. TARTALOM ÉS SZÖVEGHOSSZ 

E szemponton 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. Egyes vizsgafeladatoknál a tartalom értékelésénél a 
segédanyag (input) tartalmi információi is irányadók lehetnek. Ekkor azt is figyelembe 
kell venni, hogy a vizsgázó írásműve nem tartalmaz-e sokkal kevesebb információt, mint 
a segédanyag. Ha a feladat nem tartalmaz erre vonatkozó utasítást, akkor nem kérhető 
számon a vizsgázón az összes segédanyagban megjelenő információ. 
A dolgozat tartalmi szempontból megfelelő abban az esetben is, ha a vizsgázó a megadott 
témáról nem személyes vonatkozásban, hanem általánosan, de a kommunikációs 
cél(ok)nak megfelelően ír. 
A nyelvi okokból érthetetlen szövegrészeket a Tartalom szempontnál nem lehet értékelni. 
Ez vonatkozik a megadott szövegből értelem nélkül lemásolt és rossz nyelvi környe-
zetben 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, 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. 
 

2. 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 
normáinak. 
 
Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a 
megértést. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak újra-
olvasás után érthető, azaz anyanyelvi olvasó csak nehezen vagy egyáltalán nem értené 
meg a mondanivalót.  
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Értékelési skála (1. feladat) 

Tartalom és szöveghossz 
6 pont 5-4 pont 3–1 pont 0 pont 

A vizsgázó megfelelően dol-
gozta ki a témát, és elérte a 
megadott szövegmennyiséget 
(40–80 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, és/vagy a létrehozott 
szöveg 30 szónál rövidebb. 

A vizsgázó nem megfelelően 
tárgyalta a témát, és/vagy 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 zavaró 
hibát tartalmaz. 

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

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

A szöveg a nyelvi hibák miatt 
nem érthető. 

 
 

Második feladat 
 

A javítás alapelvei 

Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról: 
 

Értékelési szempontok Pontszám 
1. Tartalom  5 pont 
2. Formai jegyek és stílus  2 pont  
3. Szövegalkotás 5 pont 
4. Szókincs, kifejezésmód 5 pont 
5. Nyelvtan, helyesírás 5 pont 
Összesen 22 pont   

 
Amennyiben a dolgozat a „Tartalom” szempont alapján 0 pontos, akkor az 

összpontszám is 0 pont. 
 

Az értékelési szempontok részletes kifejtése 
 

Tartalom 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 
• hány irányító szempontra tért ki, és megfelelően tárgyalta-e azokat,  
• hogyan valósította meg a kommunikációs célt/célokat. 
 
Egy adott irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető a szintnek megfelelőnek, ha a vizs-
gázó 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 meg-
felelőnek, 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 
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megfelelő, ha a vizsgázó anyanyelvi olvasó számára értelmezhetetlen információt ad meg 
(pl. a vizsgázó az életkora helyett azt közli, hogy negyedikes). 
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 a Tartalom szem-
pontnál úgy kell értékelni, mintha a vizsgázó nem tért volna ki rá, azaz az adott irányító 
szempont kifejtése nem megfelelő. Ezt a hibát figyelembe kell venni a nyelvi teljesítmény 
értékelésekor is, azaz a hiba jellegétől függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, 
helyesírás szempontoknál. 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 sze-
mélyes vonatkozásban, hanem általánosan, de a kommunikációs cél(ok)nak megfelelően ír, 
vagy önmagáról ír, amikor általánosan kellene fogalmaznia. 

Formai jegyek és stílus 
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,  
• stílusa megfelel-e a címzetthez való viszonynak és a közlési szándéknak.  
 
Ennél az értékelési szempontnál a szintleírások engedékenysége az eddigi kipróbálások ta-
pasztalatait tükrözi, amely szerint a levélforma betartása általánosan nagy gondot jelent a 
vizsgázóknak. Most a dolgozat e szempont alapján még egy ponttal értékelhető, ha a 
vizsgázó törekedett a levélforma betartására, azaz a két alapvető formai jegy, a megszólítás 
és az elköszönés elfogadható, valamint a levél hangneme még megfelelő. 0 pont akkor jár, 
ha hiányzik vagy nem elfogadható a megszólítás és/vagy az aláírás, ha a vizsgázó levél 
helyett fogalmazást ír, illetve ha a levél hangneme nem megfelelő. A későbbiekben 
azonban, amikor elvárható lesz a levél formai jegyeinek ismerete, a formai követelmények 
szigorúbb elbírálás alá esnek. 
Az egyes formai jegyek abban az esetben helyesek, amennyiben a levélírás szabályainak 
megfelelnek és illenek a levél típusához. A csak nyelvtani vagy helyesírási hibát tartalmazó 
variációk e szempont értékelésénél helyesnek számítanak.  
 
 
Néhány példa a helyes megszólításra és elköszönésre: 
 

Helyes megszólítás Helyes elköszönés 
Drág dă Damná me sî Domnu mnyo…,/!  
Drág dă Domnu mnyo…/! 
Drág dă Damná me…/! 

 
Ku grizsă sză fij! 
Je-c számá! 
Máj rămîj ku Dimizo! 

 
Drág dă/Drágă dă ….!/ 
Drág dă Urtáku mnyo/Urtáká me…!/ 
Hallo ! 
Hallo Pétru/ Om dă Uminyijé/ Urtásji méj!/ 

 
Mult mă gîngyészk pă tyinyé 
Szkrijé-m repé! 
Máj mult nurok lu családu-c! 
Ku szuflyit bun 
Máj înti sză nyé áflăny 

 
Elfogadhatónak tekinthető minden olyan megszólítás és elköszönés, amely „emlékeztet” az 
adott levéltípushoz illő helyes formákra.  
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Néhány példa az elfogadható megszólításra és elköszönésre: 
 

Elfogadható megszólítás Elfogadható elköszönés 
 
Drág dă Domnu mnyo!/ 
Drág dă igazgatou!/ 
Om dă Uminyijé!/ 
Hello Péter/ Urtáku mnyo!/Urtáká me! ,/! 

 
Fire-j szănătosz/szănătasză! 
Sză fij bun/ă 
Repé szkijé-m înnápoj. 
Máj rămîj ku Dimizo! 
 

 
 
Helyes dátum: 
  (Miskolc,) 2003.10.16 – a levél jobb felső sarkában 
Elfogadható dátum: 
  (Miskolc,) 2003.10.16 – nem a megfelelő helyen 
 
Az aláírás akkor helyes, ha az elköszönés alatti sorban van. Néhány példa a helyes 
aláírásra: 
 
  Szabó Péter/ Szabó Péter 
  Péter / dîn Babits Gim./ dîn usztály 10 D 
 
Amennyiben az aláírás egy sorban van az elköszönéssel, akkor elfogadhatónak minősül. 
Nem elfogadható az aláírás abban az esetben, ha ellentmond a levél tartalmának és/vagy 
hangnemének. 

 

 
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 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. Ha a vizsgázó minden mondatát azonos 
módon kezdi, nem mondható el az általa létrehozott levélről, hogy abban a mondatok 
szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Amennyiben a vizsgázó csak azonos szerkezetű 
egyszerű mondatokat ír, nem kaphatja meg a maximális pontszámot. 
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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, azaz anyanyelvi olvasó csak nehezen vagy 
egyáltalán nem értené meg a mondanivalót. 

A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni, azaz a 
hiba jellegétől függően vagy a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás 
szempontnál. Amennyiben például a vizsgázó egy szót nem megfelelően használ (pl. a 
„ádusjé“ ige helyett a „dusjé“ igét), ezt a hibát csak a Szókincs, kifejezésmód 
szempontnál lehet értékelni. Ha a vizsgázó egy elöljárószót helytelen vonzattal használ, 
ezt a hibát csak a Nyelvtan, helyesírás szempontnál lehet értékelni. 

Azoknál az értelemzavaró hibáknál, amelyek következtében egy-egy mondatrész 
vagy mondat mondanivalója válik érthetetlenné, és amelyeknél a hiba komplexitása 
miatt nem lehet eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, az egyszeri 
értékelés elve nem érvényes. Az ilyen típusú hibákat mindkét szempont esetében 
figyelembe kell venni.  

E szempont értékelésénél a megszólítás és az elköszönés hibáit is figyelembe kell 
venni. 
 

Nyelvtan, helyesírás 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy megfelel-e a vizsgázó által létrehozott 

szöveg a mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak. 
Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben 

nehezítik a megértést. A további részletes útmutatást lásd a Szókincs, kifejezésmód 
szempontnál.  
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Értékelési skála (2. feladat) 

1. 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 vagy három 
irányító szempontot dolgozott 
ki megfelelően, a többit pedig 
csak részben vagy egyáltalán 
nem.  
 

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat többnyire megfele-
lően valósította meg. 

A vizsgázó két irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően, 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 
négy irányító szempontot tár-
gyalt részben. 
A kommunikációs célokat 
részben valósította meg. 

A vizsgázó csak egy irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően és nem tárgyalta a 
többi szempontot. 
vagy: A vizsgázó három 
vagy annál kevesebb irányító 
szempontot tárgyalt részben. 
 

Alapvető kommunikációs 
célját nem éri el. 
vagy: A vizsgázó más 
témáról írt. 

 
2. Formai jegyek és stílus 
 

2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg formai jegyei teljesen 
megfelelnek a szövegfajtának, stílusa a 
közlési szándéknak és/vagy a 
címzetthez való viszonynak. 
Helyes a megszólítás, az aláírás, a 
dátum és az elköszönés. 

A szöveg formai jegyei még 
megfelelnek a szövegfajtának, stílusa a 
közlési szándéknak és/vagy a 
címzetthez való viszonynak. 
Van helyes vagy elfogadható 
megszólítás és aláírás.  

A szöveg formai jegyei nem felelnek 
meg a szövegfajtának, stílusa a közlési 
szándéknak és/vagy a címzetthez való 
viszonynak. Hiányzik vagy nem elfo-
gadható a megszólítás és/vagy az 
aláírás. 

 
3. Szövegalkotás 
 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, az irá-
nyító szempontok elrendezé-
se logikus.  
A gondolati tagolás megfele-
lő: van bevezetés, tárgyalás 
és befejezés.  
A vizsgázó megfelelő nyelvi 
eszközök használatával 
valódi szöveget hoz létre.  
A mondatok szervesen kap-
csolódnak egymáshoz. 

A szöveg felépítése, az irá-
nyító szempontok elrendezé-
se többnyire logikus.  
A vizsgázó törekszik a gon-
dolati tagolásra: van 
bevezetés vagy befejezés. 
A vizsgázó törekszik arra,  
hogy valódi szöveget hozzon 
létre. 
A mondatok többnyire szer-
vesen kapcsolódnak egymás-
hoz.  

A mondanivaló nem minde-
nütt logikus elrendezésű.  
A vizsgázó nem törekszik a 
gondolati tagolásra: hiányzik 
a bevezetés és befejezés. 
A szövegszerűség csak nyo-
mokban fedezhető fel. 
A mondatok több helyen nem 
kapcsolódnak egymáshoz. 
 

A szöveg tagolatlan és átte-
kinthetetlen. 
Az írásmű izolált mondatok 
halmazából áll. 
A levél annyira rövid, hogy 
szövegként nem értékelhető. 

 
4. Szókincs, kifejezésmód  
 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak megfelelő 
szókincs jellemzi. 
Néhol nem megfelelő a szó-
használat, ez azonban csak 
kis mértékben nehezíti a 
mondanivaló megértését. 
 

A szöveget nagyrészt a témá-
nak és a közlési szándéknak 
megfelelő szókincs jellemzi.  
Többször nem megfelelő a 
szóhasználat, ami néha nehe-
zíti a mondanivaló 
megértését. 
A szókincs korlátai miatt 
többször előfordulhat szóis-
métlés. 

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

A szövegben felhasznált szó-
kincs szegényes. 
A nem megfelelő 
szóhasználat több helyen 
akadályozza a szöveg 
megértését. 
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5. Nyelvtan, helyesírás  
 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó általában 
helyesen használja az 
egyszerű nyelvtani 
struktúrákat. 
A szöveg kevés nyelvi (mon-
dattani, alaktani, helyesírási) 
hibát tartalmaz, amelyek 
azonban a megértést nem be-
folyásolják. 

A vizsgázó több hibával 
használja az egyszerű 
nyelvtani struktúrákat. 
A szöveg több nyelvi (mon-
dattani, alaktani, helyesírási) 
hibát tartalmaz, amelyek 
azonban a megértést nem be-
folyásolják, és/vagy kevés, a 
megértést nehezítő hiba 
jellemzi a dolgozatot. 

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

A szöveg a nyelvi (mondat-
tani, alaktani, helyesírási) 
hibák miatt nem érthető. 
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