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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 150 pont szerezhető. Az egyes vizsgarészek arányát a vizsgaleírás 

szabályozza, ennek alapján meghatározott az egyes vizsgarészekben a vizsgapontok 
száma. 

5. A feladatok után található táblázat szolgál az értékelésre. Ebben jelölje a helytelen 
megoldást mindig nullával, a helyest pedig egyessel. 

 
11. 0 
 12. 1 

helytelen
helyes 

   
 

6. A pontszámok összesítése a külön lapon található összesítő táblázatban történik. 
 
 

Vizsgarész Vizsgapont 
Olvasott szöveg értése 33 
Nyelvhelyesség 18 
Hallott szöveg értése 33 
Íráskészség 33 
Írásbeli összesen 117 
Szóbeli  33 

Összesen 150 
 
 
 
 
A vizsgapontok kiszámításához használja az Értékelési útmutatóban található átszámítási 
táblázatokat! A Nyelvhelyesség és az Íráskészség vizsgarészben nincs szükség átszámításra. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

írásbeli vizsga 0612  3 / 11 2007. május 24. 

Horvát nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ 
1. feladat 
 

1. a/ u Hrvatskoj 
2.  b/ djeci 
3. b/ raznolikost motiva 
4. c/ 8. listopada 1924. godine 
5. a/ u školama 
6.  a/ u Slavoniji 
7. c/ u Bosni 
8. c/ na pjesničkom susretu dala jedna djevojčica 
9. a/ po svojoj volji 
10. a/ je omiljena među djecom  

 
2. feladat 
 

11.  
 
D 

12.  
 
E 

13.  
 
Ć 

14.  
 
B 

15.  
 
Č 

16.  
 
F 

17.  
 
C 

18.  
 
A 

19.  
 
H 

20.  
 
G 
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3. feladat 
 

 
 
  
 

 
Átszámítási táblázat 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez a pontszám lesz a 
dolgozatpont (legfeljebb 25 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy 
az elért dolgozatpontok hány vizsgapontot érnek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

II. 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. 
 
RÉSZLETES ÚTMUTATÓ 
 
1. feladat 
 
0.   a/ svojega   b/ svojeg  c / svoj   d/ svoje 
1.   a/o       b/ iznad  c/ iz   d/ od 
2.   a/ žene  b/ ženi   c/ žena   d/ ženo 
3.   a/ zbog     b/ s   c/ na   d/ o    
4.   a/ njihovo      b/ njegovo     c/ njegova    d/ njihov 
5.   a/ viši     b/ više   c/ višeg        d/ viša       
6.   a/ diskmanom b/ diskmanu  c/ s diskmanom d/ diskom 
7.   a/ na sveučilištu  b/ sveučilištu  c/ sveučilište  d/ na učilištu 
8.   a/ ispitu  b/ ispitivanje  c/ ispitati  d/ ispitivanju 
9.   a/ debele  b/ debljine  c/ debljina  d/ debline 
10. a/ oni  b/ onih   c/ njih   d/ onoga 

21. 22. 23. 24. 25. 
1. 2. 3. 4. 5. 
Č C Ć B A 

 Dolgozatpont Vizsgapont 
12 16 
11 15 
10 13 
9 12 
8 11 
7 9 
6 8 
5 7 
4 5 
3 4 
2 3 
1 1 
  

Dolgozatpont Vizsgapont 
25 33 
24 32 
23 30 
22 29 
21 28 
20 26 
19 25 
18 24 
17 22 
16 21 
15 20 
14 18 
13 17 
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2. feladat 
 
11. mehanizme 
12. preosjetljivosti 
13. djelovanja 
14. preparatima  
15 vodi 
16 vode 
17. mineralizacijom  
18. svijetu 
 

III. HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

Általános útmutató 
 
1. Jó megoldásként csak a javítási és értékelési útmutatóban megadott megoldások 

fogadhatók el. 
2. Minden jó megoldás 1 pontot ér. 
3. Félpont és többletpont nem adható. 
 

Részletes útmutató 
1. feladat 
Minden tartalmilag megfelelő válasz elfogadható. 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. helyesírás, nyelvtani hiba). 
 
2. feladat 
 
  točno netočno 
0. Težina ljenjivaca iznosi otprilike 10 kilograma. x  
6. Ljenjivci su sisavci. x  
7. Dužina ljenjivaca je otprilike 60 cm. x  
8. Njihovo tijelo prikriva dlaka. x  
9. Imaju uglastu glavu.  x 
10. Ima troprstih i dvoprstih tropskih ljenjivaca. x  
11. Ljenjivci žive u pustinji.  x 
12. Vrat ljenjivaca je vrlo krut.  x 
13. U kišnijem dijelu godine na njihovo krzno se  

naseljavaju alge. 
x  

14. Alge daju krznu sivosmeđu boju.  x 
15 Ljenjivci su na tlu vrlo pokretni.  x 
16. Dvoprsti ljenjivci su pokretniji od troprstih. x  
17. Troprsti ljenjivci dobro plivaju. x  
 
3. feladat 
 
18. šumama 
19.masline 
20. makiju 
21. grmlja 
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22. pasla 
23. kamenjar 
24. nestaju 
25. požari 
 
Átszámítási táblázat 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez a pontszám lesz a 
dolgozatpont (legfeljebb 25 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy 
az elért dolgozatpontok hány vizsgapontot érnek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD-N HALLHATÓ SZÖVEGEK 
 
1. feladat 
 
I učiteljske su torbe teške 
 
Nakon istraživanja težine školskih torba, upitali smo i učiteljicu hrvatskog jezika Žaklinu 
Hasnaš što ona o tome misli. Imali smo priliku izvagati njezinu torbu i na svoje se oči uvjeriti 
da ni učiteljima nije lako jer je njezina torba bila teška 4,3 kg, a učeničke bilježnice za lektiru 
koje ona često u njoj nosi – 3,8 kg. Je li vam torba teška? Uh! (smijeh)...Teška je! Što sve u 
njoj nosite ako nije tajna? 
Obično nosim udžbenike i čitanke za peti i šesti razredi, a imam i dva fascikla. U jednom su 
pripreme i planovi, a u drugome sve što mi treba za nastavu. Nosim i vježbenice, ali i dodatne 
priručnike sa zadacima... 
Znamo da živite u Zagrebu. Je li vam teško torbu stalno vući sa sobom na vlak, autobus...? 
Pa, teško mi je, ali svaki dan sve to moram imati u školi, ne mogu doći na posao bez čitanke 
ili udžbenika. Pješačim do autobusa, pa od autobusa do vlaka, zatim do škole i sa sobom 
stalno nosim torbu. Dobro bi mi za to poslužila kolica za tržnicu (smijeh)! 
Svratite li na putu do škole i u trgovinu? 
Svakako. I na povratku kući nešto kupim, što mi je dodatno opterećenje. 
Torba vam je teška gotovo kao i naša!? 
Pa da, gotovo kao i vaša. Ali neki dan sam gledala kad smo imali lektiru – učenicima je 
trebala knjiga i bilježnica za lektiru, ali oni su svejedno donijeli i čitanku, i udžbenik, i 
vježbenicu, i bilježnicu. Da im bude teže! 

 Dolgozatpont Vizsgapont 
12 16 
11 15 
10 13 
9 12 
8 11 
7 9 
6 8 
5 7 
4 5 
3 4 
2 3 
1 1 
  

Dolgozatpont Vizsgapont 
25 33 
24 32 
23 30 
22 29 
21 28 
20 26 
19 25 
18 24 
17 22 
16 21 
15 20 
14 18 
13 17 
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        (Mordra lasta, broj 8, 2004./2005.) 

 
2. feladat 
 
Morfološka obilježja ljenjivaca 
 
Ljenjivci su životinje duge od 58-70 cm i mase od 4-10 kg. Nemaju na prvi pogled vidljivog 
repa, niti vanjskih uši, jer su mali i zaklonjeni krznom. Glava im je relativno mala i 
okruglasta. Prednji su im udovi duži od stražnjih, a to je izraženije u troprstih ljenjivaca, u 
kojih su prednji udovi gotovo dvostruko duži od stražnjih. Na krajevima prednjih udova 
troprsti ljenjivci imaju tri kožom međusobno spojena prsta, a dvoprsti ljenjivci dva. Prsti 
završavaju izuzetno dugim, zavinutim i čvrstim pandžama kojima se ljenjivci zakače o grane 
drveća i vise naglavačke. Tim se pandžama mogu prihvatiti za granu toliko čvrsto da u tom 
položaju i spavaju. Za ljenjivce je karakterističan i vrlo pokretljiv vrat, a osobito se to odnosi 
na troprste ljenjivce. Oni, naime, u vratnom dijelu kralježnice imaju 2 kralješka više nego 
ostali sisavci  
(7 + 2), te im to omogućava da okrenu glavu za 270º. Krzno je ovih životinja znatno drugačije 
od krzna ostalih skupina sisavaca. Naime, dlake im rastu u suprotnom smjeru – od trbušnog 
prema leđnom dijelu tijela životinje. S obzirom na to da provode većinu života viseći 
naglavačke, te taj smjer pružanja dlake olakšava slijevanje vode niz njihovo krzno. Krzno je 
ljenjivaca još po koječemu posebno. Dlake koje ga čine imaju na sebi brojne žljebiće, čime je 
na njihovu krznu omogućeno naseljavanje simbiotskih algi, koje je intenzivnije u kišnijem 
dijelu godine. Te simbiotske modrozelene alge daju krznu zelenkastu boju, time omogućavaju 
svom domaćinu da se bolje prikrije među krošnjama drveća i na taj način osiguravaju i vlastiti 
opstanak. Ove alge su ljenjivcima i dragocjen izvor nutrijenata koje proizvode fotosintezom. 
Te nutrijente ljenjivci mogu upijati direktno kroz kožu, ili ližu alge s krzna. Ispod sloja grube 
vanjske dlake ljenjivaca nalazi se sloj finije i gušće dlake. Zbog male mišićne mase u odnosu 
na ukupnu tjelesnu masu ljenjivci se ne mogu kretati uspravljeni na nogama. Stoga su na tlu 
ove životinje slabo pokretne i kreću se vrlo mukotrpno, pužući tako da zariju pandže u tlo i 
prednjim udovima vuku ostatak tijela. Valja naglasiti da su dvoprsti ljenjivci pokretniji od 
svojih troprstih rođaka, ali i opet se to odnosi na pokretljivost u krošnjama. Bez obzira na 
slabu pokretljivost na tlu, ljenjivci se vješto kreću kroz krošnje drveća okrenuti naglavačke, a 
troprsti su ljenjivci usto i izuzetno dobri plivači. Plivanje im je od velike koristi jer nastanjuju 
šume koje su jedan dio godine poplavljene, pa ove životinje bez mnogo muke mogu prijeći s 
jednog stabla na drugo. 

(Drvo znanja, broj 67, 2003.) 
 
3. feladat 
 
Život na kamenjaru 
 
Nekoć je naša obala bila obrasla šumama hrasta crnike, borova i divlje masline, što su dobro 
prilagođeni suši i vrućini. Međutim, sječom kroz stoljeća, mnoge su šume pretvorene u 
makiju, neprohodnu šikaru visokog grmlja. Daljnjom se sječom stvarao garig, u kome 
prevladava nisko bilje. Kako je stoka pasla i brstila, biljnog je pokrova bilo sve manje, a vjetar 
i kiše su odnosili zemlju, pa je nastao kamenjar. 
Jarebica kamenjarka je omiljena lovna ptica. Soko kraguljac je vrlo rijedak: u nas gnijezdi 
možda desetak parova. Obični kamenjar, stijenjak modrokos, brgljez lončar i strnadica 
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cikavica pjevice su što žive u krševitim i stjenovitim staništima. Čagalj se okuplja u čopore i 
hranu traži uglavnom noću. Podsjeća na vuka, ali je znatno manji. 
Danas primorske šume nestaju. Posebno im prijete požari, najčešće izazvani nepažnjom ili 
čak podmetnuti. Oni svakog ljeta poharaju velike površine makije, šuma, maslinika i 
vinograda. 

 

IV. ÍRÁSKÉSZSÉG 
BEVEZETŐ 
 
Az írás feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. 
Ez az értékelési 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. 
 Ezen értékelési eljárás további sajátossága, hogy a szintleírások a nyelvi teljesítményt 
értékelő szempontoknál nem tartalmaznak hibaszámokra vonatkozó utalásokat, valamint nem 
osztályozzák előre az egyes hibatípusokat a hibák súlyossága alapján. Ennek oka az, hogy az 
egyes nyelvi hibák súlyosságát (értelemzavaró vagy nem értelemzavaró hiba) csak az adott 
szövegkörnyezet figyelembevételével lehet megállapítani. 
 
ELSŐ FELADAT 
 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

Értékelési szempontok Pontszám 
Tartalom és szöveghossz 5 pont 
Nyelvhelyesség 5 pont 

Összesen 10 pont 
 
2. Amennyiben a dolgozat valamelyik szempont alapján 0 pontos, akkor az összpontszám is 

0 pont. 
3. A dolgozatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól. 
4. Félpontok és jutalompontok nem adhatók. 

Tartalom és szöveghossz 
 
E szempontokon 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. 
 A dolgozat tartalmi szempontból megfelelő abban az esetben is, ha a vizsgázó a 
megadott témáról nem személyes vonatkozásban, hanem általánosan, de a kommunikációs 
céloknak megfelelően ír. 
 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.
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Nyelvhelyesség 
 
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 vizsgázó által létrehozott szöveg a mondattan, az alaktan éa a helyesíráa 

normáinak. 
 
Az adott szinten bizonyos nyelvtani struktúrák produktív használata nem várható el a 
vizsgázótól. Az ilyen típusú hibákat az értékelésnél nem kell figyelembe venni. 
 

Értékelési skála (középszint 1. feladat) 

Tartalom és szöveghossz 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A vizsgázó megfelelően 
dolgozta ki a témát, és elérte 
a megadott 
szövegmennyiséget (40–80 
szó). 

A vizsgázó általában 
megfelelően tárgyalta a 
témát, és legalább 30–40 szó 
hosszúságú szöveget hozott 
létre. 

A vizsgázó csak részben 
megfelelően tárgyalta a 
témát, 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 nem zava-
ró 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 
 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 

 
 

Értékelési szempontok Pontszám 
Tartalom 5 pont 
Formai jegyek és hangnem 3 pont 
Szövegalkotás 5 pont 
Szókincs, kifejezésmód 5 pont 
Nyelvtan, helyesírás 5 pont 

Összesen 
23 pont 

 
 
2. Amennyiben a dolgozat a Tartalom szempont alapján 0 pontos, akkor az összpontszám is 

0 pont. 
3. A dolgozatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól. 
4. Félpontok és jutalompontok nem adhatók.  
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Tartalom 
 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 
• hány irányító szempontra tért ki és megfelelően tárgyalta-e azokat, 
• hogyan valósította meg a kommunikációs célokat. 
 
Amennyiben a dolgozat a Tartalom szempont alapján 0 pontos, akkor nem értékelhető a többi 
szempont alapján, azaz az összpontszám is 0 pont. 
 Egy adott irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető a szintnek megfelelőnek, ha a 
vizsgázó kitér a megadott szempontra, mondatai minden lényeges információt tartalmaznak, 
illetve minden lényeges információra rákérdeznek és ismétléstől mentesek. 
 Amennyiben a vizsgázó szó szerint lemásol egy irányító szempontot, és jó nyelvi 
környezetben használja azt, az adott irányító szempontot teljesítettnek kell tekinteni. A rossz 
nyelvi környezetben használt, szó szerint lemásolt irányító szempont kifejtése nem fogadható 
el. 
 

Formai jegyek és hangnem 
 
A csak nyelvtani vagy helyesírási hibát tartalmazó variációk e szempont értékelésénél 
helyesnek számítanak. 
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. 
 

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, 
 
Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a 
megértést. 
 Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a 
szövegben jelölni kell előfordulásukat. 
 
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. 
Amennyiben például a vizsgázó egy elöljárószót helytelen vonzattal használ, ezt a hibát csak 
a Nyelvtan, helyesírás szempontnál lehet értékelni. 
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Horvát nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

Értékelési skála (középszint 2. feladat) 
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 megfelelően 
valósította meg. 

A vizsgázó két irányító szem-
pontot dolgozott ki megfelelő-
en, a többit pedig csak részben 
vagy egyáltalán nem.  
vagy: A vizsgázó egy irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően, 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 cél-
ját nem éri el. 
vagy: A vizsgázó más témáról 
írt. 

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

A szöveg formai jegyei teljesen 
megfelelnek a szövegfajtának, 
hangneme a közlési szándék-
nak és/vagy a címzetthez való 
viszonynak. 
Helyes a megszólítás, az alá-
írás, a dátum és az elköszönés. 

A szöveg formai jegyei 
nagyjából megfelelnek a 
szövegfajtának, hangneme a 
közlési szándéknak és/vagy 
a címzetthez való viszony-
nak. 
Van helyes megszólítás és 
aláírás, valamint elfogadható 
dátum és elköszönés. 

A szöveg formai jegyei még 
megfelelnek a szövegfajtának, 
hangneme a közlési szándék-
nak és/vagy a címzetthez való 
viszonynak. 
Van helyes vagy elfogadható 
megszólítás és aláírás.  

A szöveg formai jegyei nem 
felelnek meg a szövegfajtá-
nak, hangneme a közlési 
szándéknak és/vagy a cím-
zetthez való viszonynak. 
Hiányzik vagy nem elfogad-
ható a megszólítás és/vagy 
az aláírás. 

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

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok elrendezése lo-
gikus.  
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 irányí-
tó szempontok elrendezése 
többnyire logikus.  
A vizsgázó törekszik a gondo-
lati tagolásra: van bevezetés 
vagy befejezés. 
A vizsgázó törekszik arra,  
hogy valódi szöveget hozzon 
létre. 
A mondatok többnyire szerve-
sen kapcsolódnak egymáshoz. 

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. 

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 mon-
danivaló 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 szó-
használat, ami helyenként je-
lentősen nehezíti és/vagy aka-
dályozza a mondanivaló meg-
értését. 
Sok a szóismétlés. 

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

Nyelvtan, helyesírás  
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A vizsgázó általában helyesen 
használja az egyszerű nyelv-
tani struktúrákat. 
A szöveg kevés nyelvi (mon-
dattan, alaktan, helyesírás) 
hibát tartalmaz, amelyek 
azonban a megértést nem be-
folyásolják. 

A vizsgázó több hibával hasz-
nálja az egyszerű nyelvtani 
struktúrákat. 
A szöveg több nyelvi (mon-
dattan, alaktan, helyesírás) hi-
bát tartalmaz, amelyek azon-
ban a megértést nem befolyá-
solják, és/vagy kevés, a meg-
értést nehezítő hiba jellemzi a 
dolgozatot. 

A vizsgázó csak a legegysze-
rűbb nyelvtani struktúrákat 
használja. 
A szöveg sok olyan nyelvi 
(mondattan, alaktan, helyes-
írás) hibát tartalmaz, amelyek 
a megértést nem befolyásol-
ják, valamint több, a megér-
tést jelentősen nehezítő nyelvi 
hiba fordul elő benne. 

A szöveg a nyelvi (mondattan, 
alaktan, helyesírás) hibák 
miatt nem érthető. 
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