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Finn nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
 

Az élő idegen nyelvből tett vizsga értékelésének egységes 

alapelvei 

 
 

• Az egyes összetevők értékelése egymástól független. 
• Minden összetevőben csak a célzottan mért készség értékelendő. 
• Az Olvasott szöveg értése, a Hallott szöveg értése és a Nyelvhelyesség összetevők 

értékelési útmutatói tartalmazzák a lehetséges elfogadható válaszokat. 
• Az Olvasott szöveg értése és a Hallott szöveg értése összetevők feladatai kizárólag 

tartalmi szempontok szerint értékelendők, azaz a nyelvtani és helyesírási hibákat csak 
akkor kell figyelembe venni, ha azok a válasz megértését akadályozzák. 

• Az Íráskészség összetevő értékelése a megadott szempontok alapján történik. 
 
Az egyes összetevőkben szerzett pontok vizsgaponttá alakítása szintén ezen útmutató alapján 
történik. 
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Javítási kulcs 
 

I. ÖSSZETEVŐ: OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 
 

Ha 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 szöveg szerinti megoldások mellett dőlt betűvel szerepelnek a 
tartalmilag még elfogadható egyéb megoldások is. A zárójelben szereplő szavak, kifejezések 
nem feltételei a válasz elfogadhatóságának.) 

A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a 
helyesírási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét 
akadályozzák. 

Amennyiben több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha 
tartalmazza a helyes megoldást. 

Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes 
kérdéshez tartozó egy-egy szürke négyzetbe, kérjük, írja be a következő kódokat: 

 
• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 
• Amennyiben nincs válasz, a négyzetet hagyja üresen! 

 
Például: 
 

1 2 3 4 

1 0 1  

 
A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem 

elfogadható, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 
Minden feladat végén (szintén a lap alján, a kérdéseket jelölő szürke négyzetsor végén) 

két külön rubrika található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a 
másikba, kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot. 

 
Például: 

  

Max. Elért 

5  3 

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

egyes feladatok eredményeit) és az elért összpontszámot. 
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TEHTÄVÄ 1 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
H A K E B L D G J F I 

 
 
TEHTÄVÄ 2 
 

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 
G H B A E F C 

 
 
TEHTÄVÄ 3 
 

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 
V V O O O V O 

 
 
 
 
TEHTÄVÄ 4 
 
(26) Mitä sinulle kuuluu? / Mitä kuuluu? 
(27) valitettavasti 
(28) tuttu 
(29) Erikoista! 
(30) tietysti 
(31) neuvottelupäivät 
(32) ehkäpä 
(33) vaikkapa 
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II. ÖSSZETEVŐ: NYELVHELYESSÉG 
 

A javítási útmutató tartalmazza az összes elfogadható választ.  
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 helyes megoldások mellett dőlt betűvel szerepelnek a nyelvhelyességi szempontból még 
elfogadható egyéb megoldások is.) 

A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási kulcs után 
található pontszámítási táblázat alapján történik. 

Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes 
kérdéshez tartozó egy-egy szürke négyzetbe, kérjük, írja be a következő kódokat: 

 
• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 
• Amennyiben nincs válasz, a négyzetet hagyja üresen! 

 
Például: 
 

1 2 3 4 

1 0 1  

 
A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem 

elfogadható, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (szintén a lap alján, a kérdéseket jelölő szürke négyzetsor végén) 
két külön rubrika található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a 
másikba, kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot. 
 

Például: 
  

Max. Elért 

5  3 

 
 

A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az 
egyes feladatok eredményeit), az elért összpontszámot és a pontszámítási táblázat segítségével 
megállapított vizsgapontokat. 
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TEHTÄVÄ 1 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
A D A C A B D 

 
 
TEHTÄVÄ 2 
 
 
(8)    Minä en ole koskaan käynyt Lontoossa. 
 tai: Lontoossa minä en ole koskaan käynyt. 
(9)    Oletteko te syöneet lämmintä pizzaa? 
(10)  Kuinka monta vuotta sinä olet opiskellut suomea? 
(11)  Eikö hän ole huomannut tuota punaista autoa? 
(12)  Me olemme asuneet Ruotsissa jo viisi vuotta. 
 tai: Jo viisi vuotta me olemme asuneet Ruotsissa. 
 tai: Me olemme asuneet jo viisi vuotta Ruotsissa. 
 tai: Ruotsissa me olemme asuneet jo viisi vuotta. 
(13)  Minä vuonna sinä olet syntynyt? 
(14)  Tuomo on onneksi herännyt jo. 

tai: Onneksi Tuomo on jo herännyt. 
tai: Tuomo on jo onneksi herännyt. 

 
 

TEHTÄVÄ 3 
 
 
(15) enemmän 
(16) pitempi / pidempi 
(17) kauniimpia / kauniimmat 
(18) valoisampia / valoisammat 
(19) paremmassa 
(20) uudempi 
(21) halvempi 
 
 
TEHTÄVÄ 4 
 
 
(22) valmistettiin 
(23) tarjottiin 
(24) maustettiin 
(25) käytettiin 
(26) syötiin 
(27) keitettiin 
(28) tehtiin 
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Feladatpontok átszámítása vizsgapontokká 
 
 
 

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

Ha többféle válasz is elfogadható, a javítási útmutató tartalmazza a szövegből adódó 
lehetséges válaszokat, illetve azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a jó válasznak 
tartalmaznia kell. (A szöveg szerinti megoldások mellett dőlt betűvel szerepelnek a 
tartalmilag még elfogadható egyéb megoldások is. A zárójelben szereplő szavak, kifejezések 
nem feltételei a válasz elfogadhatóságának.) 

A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a 
helyesírási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét 
akadályozzák. 

Amennyiben több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha 
tartalmazza a helyes megoldást. 

Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes 
kérdéshez tartozó egy-egy szürke négyzetbe, kérjük, írja be a következő kódokat: 

 
• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 
• Amennyiben nincs válasz, a négyzetet hagyja üresen! 

 
Például: 
 

1 2 3 4 

1 0 1  

 
A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem 

elfogadható, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (szintén a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetsor végén) 
két külön rubrika található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a 
másikba, kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot. 

 
Például: 

  

Max. Elért 

5  3 

 
 

A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az 
egyes feladatok eredményeit), az elért összpontszámot és a pontszámítási táblázat segítségével 
megállapított vizsgapontokat. 
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TEHTÄVÄ 1:  
 
Teron 
puhelinnumero  

Budapestin 
lennon päivä  

Budapestin 
lennon 
saapumisaika 

Hotellin nimi Milloin ryhmä 
on 
Nyíregyházassa? 

(0) +358-50-
5683217 

(1)  
20.4.  
(20. huhtikuuta) 

(2) 
(klo) 18.40  

(3) 
hotelli Pannónia 

(4) 
22.4.–23.4.  
(22.–23. 
huhtikuuta) 

Ryhmän koko Ryhmän 
aikuisten 
ikäjakauma 

Kiertoajelun 
päivä 
Budapestissä 

Milloin Boglárkan 
pitäisi tavata 
teatterilla koko 
ryhmä? 
(viikonpäivä ja 
kellonaika) 

Ryhmässä on 3 
alle 20-
vuotiasta. 
Kuinka vanhoja 
he ovat? 

(5)  
37 (henkilöä) 

(6) 
noin 20–55 
(-vuotiaita) 

(7) 
21.4.  
(21. huhtikuuta) 

(8) 
tiistai klo 13.00 

(9)  
1-vuotias 
(pikkulapsi), 11-
vuotias (lapsi) ja 
17-vuotias 
(nuori) 

 
 
 
 
Tervehdys Boglárka! Tero tässä. 
Oletko nyt siis jo täällä Kajaanissa? Toivottavasti matkasi meni mukavasti.  
Kerron nyt yksityiskohtia Unkarin matkastamme. Lennämme Budapestiin Finnairilla  
20. huhtikuuta, ja lennon saapumisaika on kello 18.40. Asumme tämän hetken tiedon mukaan 
hotelli Pannóniassa; hotellin osoite on: 1094 Budapest, Angyal utca 31. En ole aikaisemmin 
asunut siinä hotellissa, mutta se on kuulemma oikein viihtyisä hotelli. 

Nyíregyházassa käymme bussilla, lähtö aamulla 22. huhtikuuta ja paluu aamulla 23. 
huhtikuuta Nyíregyházassa olemme siis vain yhden päivän ja loput Budapestissä. Ehdottamasi 
kiertoajelu 21. huhtikuuta kuulostaa siis loistavalta! Keskiviikoksi, torstaiksi ja 
perjantaiaamupäiväksi pitäisi vielä keksiä jotain mielenkiintoista tekemistä (teatteria, 
ostoksia, musiikkiklubeja...). Olemme siis myös näinä päivinä Budapestissä. Kaikista näistä 
asioista olisi hyvä puhua, jos voisimme nähdä nyt, kun olet täällä Kajaanissa. 
Kysyit ryhmämme ikäjakaumaa. Yhtä 1-vuotiasta pikkulasta, yhtä 11-vuotiasta ja yhtä  
17-vuotiasta lukuun ottamatta kaikki ovat aikuisia (noin 20-55-vuotiaita). Allergioista en vielä 
osaa sanoa, pitää kysellä ihmisiltä. Samoin kuin erikoisruokavalioista (kasvissyöjät ja muut). 

Kiertoajelun jälkeen voisi olla hyvä, jos söisimme yhdessä vasta illallista, kuten 
ehdotit. Jos joku on väsynyt matkasta ja kiertoajelusta, hän saisi hetken levätä. Ryhmämme 
koko on 37 henkilöä. Vaikka tietysti siihenkin voi tulla viime hetken muutoksia...  

Jos sinulle käy, voisit tulla käymään teatterillamme (Sissilinnassa) tiistaina kello 
13.00. Silloin koko ryhmämme on samaan aikaan paikalla. Minä haluaisin kuitenkin tavata 
sinut jo aikaisemmin, että voisimme suunnitella matkaohjelmaa tarkemmin. Soita minulle kun 
ehdit, niin sovitaan aika. Puhelinnumeroni on +358 50 568 3217. No, hei. 
 



 

írásbeli vizsga 0621  10 / 16 2007. május 24. 

Finn nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

TEHTÄVÄ 2:  
 

 

 

 
– Moi! Minä tulin jo. Missä sinä olet? 
– Mikset soittanut, että tulet näin myöhään? 
– Olisin soittanut, jos minulla olisi ollut aikaa. Meillä oli tosi kiire töissä. Mitä sinä teet? 
– En mitään. Mutta minä en voi liikkua. 
– Oletko sairas? Mikä sinua vaivaa? 
– Olen järkyttynyt. Sinä et usko, mitä nyt on tapahtunut. 
– No, mitä? Toivottavasti ei mitään vakavaa. 
– Laura ja Juha ovat saaneet lottovoiton. Yli 500 000 euroa! Voitko kuvitella? 
– Oho! Sepä on mahtavaa! 
– Käsittämätöntä! 
– Oletko puhunut Lauran kanssa? 
– En, Teemu soitti pari minuuttia sitten. Hän kertoi minulle. Laura ja Juha haluaisivat kutsua 

meidät kaikki syömään huomisiltana. 
– Mikäs siinä. Mennään vain. 
– Mitä sinä luulet, Sami? Muuttuko Laura nyt, kun hän on rikas? 
– Muuttuisitko sinä, jos saisit lottovoiton? 
– En kai. Mutta Laura on eri juttu. 
– Miten niin? 
– Mitä sinä tekisit, jos meillä olisi 500 000 euroa? 
– No, minä lopettaisin työt. Tai ainakin pitäisin lomaa – puoli vuotta. Ja ostaisin uuden 

asunnon. 
– Ostaisitko minulle mitään? Mikset koskaan ajattele minua? 
– Voi, Minna… No, soitetaan nyt Lauralle ja sanotaan että tullaan huomenna. 
 (Lähde: Lauranto, Y.: Elämän suolaa. Muokattu.) 
 
 

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 
A B C A B B C 
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TEHTÄVÄ 3:  
 
 
 
 
 
 

Turussa valmistuu maailman suurin matkustajalaiva 
 
Turussa rakennetaan kaikkien aikojen suurin ja kallein risteilijä. Åker Finnyardsin Turun 
telakka rakentaa valtavan kokoisen risteilyaluksen, joka maksaa 900 miljoonaa euroa. Yhtiö 
tiedotti saamastaan tilauksesta viikko sitten. Norjalaisen yhtiön tilaaman laivan nimeksi tulee 
Genesis. Alus valmistuu vuonna 2010.  

Valmistuttuaan siitä tulee suurempi matkustajalaiva kuin tällä hetkellä suurin käytössä 
oleva Queen Mary II. Britannian Southamptonissa rakennettu Queen Mary II on 345 metriä 
pitkä alus. Queen Mary valmistui vuonna 2004. Genesiksestä tulee 370 metriä pitkä. Leveyttä 
laivalla on 48 metriä. Ennen Genesistä Turusta valmistuu jo yksi maailman suurin risteilijä. 
Tämä alus lähtee Turun telakalta huhtikuussa. Laiva ehtii pitää maailman suurimman aluksen 
arvoa itsellään reilut kolme vuotta.  

Genesis on 65 metriä korkea eli melkein Helsingin Olympiastadionin 
tornin korkuinen. Genesikseen mahtuu 5 400 matkustajaa.  

Valtavan risteilyaluksen tilaus ilahdutti turkulaisia viime viikolla. Valtavan laivan 
rakennusurakka työllistää myös paljon ihmisiä Varsinais-Suomessa. 
(Lähde:www. papunet.net/selko/selkouutiset; 2006) 
 
 
 

17. 18. 19. 20. 
V O V O 
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Feladatpontok átszámítása vizsgapontokká 

 
 
 
 

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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IV. ÖSSZETEVŐ: ÍRÁSKÉSZSÉG 

  
A javításhoz használandó értékelési szempontok a következő oldalakon találhatók. 
 

 
A feladatlap végén található összesítő táblázatba kérjük, írja be a részeredményeket (az egyes 
feladatok eredményeit) és az elért összpontszámot. 
 
Értékelési szempontok az 1. feladathoz 
 

 Az 1. feladat értékelése Maximum 
A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 5 pont 
Érthetőség, nyelvi megformálás 5 pont 
Íráskép 1 pont 

 Összesen 11 pont 
 
Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése, a szöveg hosszúsága” szempont alapján 0 pont, akkor 
az összpontszám is 0 pont. 

 

Az értékelési szempontok részletes 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. Nem kell pontot levonni, ha a szöveg hosszabb 80 szónál.  

• Érthetőség, nyelvi megformálás  

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 milyen a szöveg írásképe, mennyire olvasható; a 
törlések és javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekinthetőségét. 

 
Értékelési skála az 1. feladathoz 

 

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 

A vizsgázó tökéletesen 
megvalósította a kom-
munikációs célt; megfe-
lelően dolgozta ki a  
feladat minden részletét, 
és elérte a minimális  
szöveghosszúságot (40 
szó). 

A vizsgázó nagyrészt 
megvalósította a 
kommunikációs célt; 1-2 
részlettől eltekintve  
általában megfelelően 
dolgozta ki a feladatot, és 
legalább 40 szó hosszú-
ságú szöveget hozott 
létre. 

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

A vizsgázó nem valósí-
totta meg a kommuniká-
ciós célt; félreértette, 
illetve nem megfelelően 
dolgozta ki a feladatot, a 
szöveg 20 szónál rövi-
debb. 
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Érthetőség, nyelvi megformálás 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 

A szöveg egy-két kisebb 
pontatlanság ellenére az 
olvasó számára tökélete-
sen érthető és követhető. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibák 
ellenére az olvasó 
számára nagyjából 
érthető és követhető. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibák  
következtében nehezen 
érthető és követhető, 
illetve félreérthető. 

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

Íráskép 
1 pont 0 pont 

Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és javítások. Olvashatatlan kézírás és/vagy áttekinthetetlen törlések 
és javítások. 

 

Értékelési szempontok a 2. feladathoz (A és B variáció közül választott feladat) 

 A 2. feladat értékelése Maximum 
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” szempont alapján 0 
pont, akkor az összpontszám is 0 pont. 
 
 
Az értékelési szempontok részletes 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 milyen mélységben tárgyalta őket. 
Nem kell levonni pontot, ha a szöveg hosszabb 120 szónál. 

• 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; 
hogy a vizsgázó hogyan alkalmazza a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit (előre- és 
visszautalás eszközei, névmások, kötőszók stb.). 
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• 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 
mondattan, 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 milyen a szöveg írásképe, mennyire olvasható; a 
törlések és javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekinthetőségét.  
 

Értékelési skála a 2. feladathoz 
 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 

5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 

A vizsgázó 
tökéletesen 
megvalósította a 
kommunikációs 
célokat. 
Valamennyi irányító 
szempontot 
megfelelően 
kidolgozta. A szöveg 
a megadott 
hosszúságú (15% 
eltérés lehetséges). 

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a kommu-
nikációs célokat. 
Az irányító szempontok 
közül egyet vagy kettőt 
megfelelően dolgozott ki, a 
többit csak részben, illetve 
egy irányító szempontot 
megfelelően, az összes 
többit csak részben. 

A vizsgázó részben való-
sította meg a kommuni-
kációs célokat. 
Az irányító szempontok 
közül egyet megfelelően 
dolgozott ki, ezen kívül 
még egyet részben, a 
többit egyáltalán nem, 
illetve valamennyi irányí-
tó szempontot csak 
részben. 

A vizsgázó nem való-
sította meg a kommuni-
kációs célokat. 
Az irányító szempontok 
közül egyet sem dolgozott 
ki megfelelően, csak 
néhányat részben, és van 
olyan is, amelyet 
egyáltalán nem. 

Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 
2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg a szövegfajtának, valamint a 
szerző és az olvasó közötti kapcsolatnak 
megfelelő hangnemben íródott, az 
olvasóban a szerző szándékának 
megfelelő benyomást kelt. 

A szöveg hangneme 
következetlenséget mutat, az 
olvasóban nem mindig a szerző 
szándékának megfelelő benyomást 
kelt. 

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

Szövegalkotás 
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg felépítése, az  
irányító szempontok elren-
dezése logikus. 
A gondolati tagolás  
megfelelő, elkülönül a 
bevezetés és a befejezés. 
A szöveg a gondolati tagolást 
követő bekezdésekből áll. 
A mondatok szervesen 
kapcsolódnak egymáshoz. 

A szöveg felépítése, az  
irányító szempontok 
elrendezése többnyire logikus. 
A vizsgázó törekszik a 
gondolati tagolásra, elkülöníti 
legalább a be-vezetést vagy a 
befejezést (2 pont), 
bekezdéseket alkalmaz (3 
pont). 
A mondatok általában 
szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A mondanivaló nem 
mindenütt 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 
áttekinthetetlen, 
összefüggéstelen 
mondatokból áll. 
A szöveg annyira 
rövid, hogy 
szövegként nem 
értékelhető. 
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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 jellemzi. 
A szókincs korlátai miatt 
előfordul ismétlés. Néhol 
nem megfelelő a 
szóhasználat, ez azonban 
nem, vagy csak kis 
mértékben nehezíti a 
megértést. 

A szöveg kevésbé változatos, 
helyenként egyszerű, de a 
téma és a közlési szándék 
szempontjából még el-
fogadható. Sok a szóismétlés. 
Többször nem megfelelő a 
szóhasználat, ami néhány he-
lyen jelentősen megnehezíti a 
mondanivaló megértését. 

A szövegben 
felhasznált szókincs 
nagyon egyszerű, nem 
a témának és a közlési 
szándéknak megfelelő. 
A nem megfelelő 
szóhasználat több 
helyen jelentősen  
megnehezíti a szöveg 
megértését. 

Nyelvhelyesség, helyesírás 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 

A szöveg kevés 
nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) 
hibát tartalmaz, 
amelyek azonban 
nem befolyásolják a 
megértést. 

A szöveg több nyelvi  
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát tartalmaz, 
amelyek azonban a megértést 
nem befolyásolják, VAGY 
csak néhány nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) hibát 
tartalmaz, amelyek azonban 
nehezítik a megértést. 

A szövegben sok olyan  
nyelvi (mondattani, alaktani, 
helyesírási) hiba van, ame-
lyek a megértést jelentősen 
megnehezítik, valamint sok, 
a megértést nem befolyásoló 
nyelvi (mondattani, alaktani, 
helyesírási) hiba is előfordul 
benne. 

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

 

Íráskép 
1 pont 0 pont 

Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és 
javítások. 

Olvashatatlan kézírás és/vagy áttekinthetetlen törlések és 
javítások. 
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