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Lengyel nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 

  I. 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 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. 

A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a tesztfüzet végén 
található útmutató 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 kockát hagyja üresen! 

 
Például: 
 

1. 2. 3. 4. 5. 

1 0 1  1 
 
A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem 

elfogadható, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a diák. 
 

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

 
Például: 
 

Max. 

5 
Elért 

3 
 
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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Általános útmutató 
 
Az elérhető maximális pontszám: 33. 
 
Részletes útmutató 
 
1. feladat 
 

0. + 
1. + 
2. - 
3. + 
4. - 
5. + 

 
 
2. feladat 

 
0. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
H E C I A G F D B 

 
 
3. feladat 
 

0. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 
C I D F A K J H E M N B G L 

 
 
4. feladat 
 

0. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 
B C A B C A C B 
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II. Nyelvhelyesség 
 

A javítási útmutató tartalmazza az összes elfogadható választ.  
Nem elfogadható a helyesírási hibát tartalmazó válasz. 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 tesztfüzet végén 

található útmutató 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. 5. 

1 0 1  1 
 
A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem 

elfogadható, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a diák. 
 

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

 
Például: 
 

Мax. 

5 
Elért 

3 
 
 

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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Általános útmutató 
 

1. Az elérhető maximális vizsgapontszám 18 pont. 
2. A pontozás számítása: 28 feladatpont = 18 vizsgapont 
 
 
A feladatpontok átszámítása vizsgapontokra: 
 
 

Feladatpont Vizsgapont 
27-28 18 
25-26 17 
23-24 16 
22 15 
20-21 14 
19 13 
17-18 12 
16 11 
14-15 10 
13 9 
11-12 8 
10 7 
8-9 6 
7 5 
5-6 4 
4 3 
3 2 
2 1 
1 0 
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1.feladat 
 

Csak akkor fogadható el jónak a megoldás, ha mind a két végződés jó. 
 

0. czarną sukienkę 
1. małą torebkę 
2. srebrną biżuterię 
3. bal sylwestrowy 
4. suknię wieczorową 
5. wysokich obcasach 
6. piękne buty 
7. długie kolczyki 
8. okrągła torebka 
9. kartą VISA 
10. wesołej zabawy 

 
 
2. feladat 
 

0. nazywam się 
11. rozmawiać 
12. słucham 
13. pamiętam 
14. przepraszam 
15. mogę 
16. czekać / czekał  

 
 
3. feladat 
 

0. C 
17. A 
18. C 
19. B 
20. B 
21. A 
22. C 

 
 
4. feladat 

 
0. w 
23. z 
24. na 
25. nad 
26. do 
27. za 
28. w 
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III. 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 zárójelben szereplő szavak, kifejezések nem feltételei a válasz elfogad-
hatóságának. 

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. 

A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a tesztfüzet végén 
található útmutató 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. 5. 

1 0 1  1 
 
A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem 

elfogadható, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a diák. 
 

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

 
Például: 

 
Max. 

5 
Elért 

3 
 
 
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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Általános útmutató 
 

1. Az elérhető maximális vizsgapontszám 33 pont. 
2. A pontozás számítása: 22 feladatpont = 33 vizsgapont 

 
 

A feladatpontok átszámítása pontokra: 
 
 

Feladatpont-
szám 

Vizsgapont-
szám 

Feladatpont-
szám 

Vizsgapont-
szám 

22 33 11 16 

21 31 10 15 

20 30 9 13 

19 28 8 12 

18 27 7 10 

17 25 6 9 

16 24 5 7 

15 22 4 6 

14 21 3 4 

13 19 2 3 

12 18 1 1 
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1. feladat 
 

0. poszlibyśmy 
1. czytam 
2. piątej 
3. pomysł 
4. film 
5. interesująca 
6. biblioteki 
7. książkę 
8. grał 
9. muszę 
10. mojej 

 
 
2. feladat 
 

0. + 
11. + 
12. - 
13. + 
14. - 
15. + 
16. - 
17. + 

 
 
3. feladat 
 

0. 18. 19. 20. 21. 22. 
A B A B B A 
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A hangzó  anyagok szövegei: 
 
 
Dzień dobry. 
Teraz sprawdzimy jak rozumiesz język polski ze słuchu. 
 
Egzamin składa się z trzech zadań. 
Każdy tekst usłyszysz dwa razy. 
Zadania do tekstu znajdziesz w otrzymanym zestawie. 
Zadania możesz wykonać w czasie pierwszego i drugiego czytania tekstu, 
a także po zakończeniu czytania. 
 
Każde zadanie zaczyna się i kończy muzyką. 
Zadanie usłyszysz po muzyce. 
Potem będziesz miał czas, aby zapoznać się z zadaniem. 
 
Potem posłuchasz tekstu po raz pierwszy. 
Następnie znowu będziesz miał czas, aby jeszcze raz przejrzeć tekst. 
 
Potem posłuchasz tekstu po raz drugi. 
Znowu będziesz miał czas, aby sprawdzić, czy dobrze wykonałeś zadanie. 
 
Egzamin będzie trwał trzydzieści minut. 
Życzymy powodzenia! 
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1. feladat 
 

- Cześć Aniu, tu Krzysiek. 

- Cześć. 

- Aniu, może poszlibyśmy do kina, grają właśnie „Quo vadis”? 

- Taaak! Ja właśnie czytam „Quo vadis”, ale chętnie pójdę z Tobą na ten film. 

W którym kinie i o której godzinie grają ten film? 

- W kinie „Kraków”, o piątej po południu. Jeśli pozwolisz przyjdę po ciebie  

o wpół do piątej i pójdziemy razem. 

- Dobrze. 

- Zatem będę u Ciebie o wpół do piątej. 

- Bardzo się cieszę, że przyjdziesz po mnie. 

 

- Aniu, co chcesz do picia? 

- Poproszę dużą colę. 

- Może kupimy jeszcze popcorn i jakieś batoniki. 

- Świetny pomysł, ale kupmy tylko popcorn, dobrze. 

- Oczywiście. 

 

- Aniu, jak oceniasz ten film? 

- Podobał mi się. Choć książka jest dużo bardziej interesująca. 

- Ja nie czytałem książki, ale przeczytam. Jutro pójdę do biblioteki  

i wypożyczę „Quo vadis” 

- Bardzo się cieszę, że chcesz przeczytać książkę, będziemy mogli 

porozmawiać i o niej, i o filmie. Czy tobie podobał się ten film? 

- Tak. 

- A co sądzisz o grze aktorów? 

- Bogusław Linda grał wspaniale. 

- Ja zwróciłam uwagę na „Nerona”, którego grał Michał Bajor. Świetna kreacja. 

- Muszę się z Tobą zgodzić, grał rewelacyjnie. 

- Krzysiu, muszę już iść do domu, jest bardzo późno. 

- Odprowadzę Cię. 

- Dziękuję. 

- Cała przyjemność po mojej stronie. 
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2. feladat 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Cześć. Mam na imię Maciek. 
- A ja Małgorzata. 
- Czy możemy porozmawiać? 
- Tak, proszę… 
- Leżę na tej plaży już trzy godziny. 
- I… 
- Zaczynam się denerwować, jak można tu leżeć i nic nie robić przez dwa 
tygodnie? 
- Mnie się podoba. Jestem nad morzem pierwszy raz w życiu. Dziś rano 
przyjechałam z Krakowa. 
- Mieszkasz w Krakowie? 
- Tak. Studiuję tam prawo. 
- Ja też studiuję prawo w Krakowie! 
- Naprawdę? 
- Tak! 
- Na którym jesteś roku? 
- Na czwartym. 
- A ja na drugim. 
- Ale to zabawne… jaki zbieg okoliczności… Przyjechałem tu w piątek, 
chciałem wypocząć. 
- Jak wszyscy! 
- A tu takie nudy… nawet w piłkę nie ma z kim pograć na plaży. 
- Nie umiem grać w piłkę, ale umiem grać w tenisa, więc jeśli chcesz, możemy 
zagrać, o tam są korty do tenisa. 
- Chętnie! 
- Potem możemy popływać w Bałtyku. 
- Dobry pomysł. 
- A potem będziemy leżeć na plaży i… 
- I… co? 
- I będziemy czytać książki. 
- Książki? 
- Tak zabrałam cały plecak, rewelacyjnych książek - polska proza 
współczesna. Przez cały rok uczyłam się, a teraz mam czas na przyjemności. 
- Czytanie książek to przyjemność? 
- Naturalnie. 
- To może i ja spróbuję. Co polecasz na początek? 
- To! 
- Czy to jest książka o hamburgerach i McDonald’s? 
- Przeczytaj i się przekonaj. 
- Czy tak właśnie mają wyglądać wakacje mojego życia? 
…na plaży i z książką…? 
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3. feladat

 

- Dobry wieczór. 

- Dobry wieczór. Witamy w hotelu Marriott w Warszawie. W czym mogę 

pomóc? 

- Nazywam się Adam Nowak. Mam u państwa rezerwację. 

- Już sprawdzam. Proszę chwilę poczekać… 

Tak… zarezerwowaliśmy panu pokój jednoosobowy na trzy noce. 

Proszę wypełnić formularz, wpisać imię, nazwisko, numer paszportu, datę 

przyjazdu i wyjazdu. 

- Tak oczywiście… 

- Proszę, tu są klucze do pana pokoju. 

Pokój 333. Trzecie piętro. 

- Mam prośbę, czy może mnie Pani obudzić jutro o 7.30? 

- Tak. Bardzo proszę. Jutro śniadanie zje pan w hotelowej restauracji czy  

w swoim pokoju? 

- W hotelowej restauracji. 

- Dziś jeszcze do godziny 23.00 może pan skorzystać z sauny, basenu  

i siłowni. 

- Dziękuję za informacje. 

- Życzę miłego pobytu w naszym hotelu. 

- Dziękuję. Dobranoc. 

- Dobranoc. 
 



 

írásbeli vizsga 0612 14 / 18 2007. május 24. 

Lengyel nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
IV. Íráskészség 

 
 
 
I. feladat 

Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 
 

Értékelési szempontok                    Pontszám 
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 és a szöveg hosszúsága” szempont alapján  
0 pontos, akkor az összpontszám is 0 pont. 
 
 

Az értékelési szempontok kifejtése 
 

• A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 
 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó megvalósította-e a kommuniká-
ciós szándékot, azaz megfelelően dolgozta-e ki a témát; megfelelő hosszúságú szöveget 
hozott-e létre.  

 
• 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) hi-
bák 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.  
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Értékelési skála 

 
1. A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó 
tökéletesen 
megvalósította a 
kommunikációs 
célt; megfelelően 
dolgozta ki a 
feladat minden 
részletét, és elérte 
a minimális szö-
vegmennyiséget  
(40 szó). 

A vizsgázó nagyrészt 
megvalósította a 
kommunikációs célt; 
1–2 részlettől 
eltekintve általában 
megfelelően dolgozta 
ki a feladatot, és 
legalább 40 szó 
hosszúságú 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 
valósította meg a 
kommunikációs célt; 
félreértette, illetve 
nem megfelelően 
dolgozta ki a 
feladatot, a szöveg 
20 szónál rövidebb. 

 

2. Érthetőség; nyelvi megformálás 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A szöveg, egy-két 
kisebb pontatlan-
ság ellenére, az 
olvasó számára 
tökéletesen ért-
hető és követhető. 

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

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alak-
tani, helyesírási) 
hibák következtében 
nehezen érthető és 
követhető, 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. 

 

 

II. feladat, az a) és b) variáció közül választott feladat 

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” szempont 
lapján 0 pontos akkor az összpontszám is 0 pont. 
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Az értékelési szempontok kifejtése 
 

• A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó hogyan valósította meg a kom-
munikációs célt; hány irányító szempontra tért ki és milyen mélységben tárgyalta őket. 

 
• 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.). 

 
• 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.  
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Értékelési skála 
 

1. 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 
kommunikációs 
célokat. 
Az irányító 
szempontok közül 
egyet vagy kettőt meg-
felelően dolgozott ki, a 
többit csak részben, il-
letve egy irányító 
szempontot megfelelő-
en, az összes többit 
csak részben.  

A vizsgázó részben 
valósította meg a 
kommunikációs 
célokat. 
Az irányító 
szempontok közül 
egyet megfelelően 
dolgozott ki, ezen kívül 
még egyet részben, a 
többit egyáltalán nem, 
illetve valamennyi 
irányító szempontot 
csak részben. 

A vizsgázó 
nem valósítot-
ta meg a kom-
munikációs 
célokat. Az 
irányító szem-
pontok közül 
egyet sem 
dolgozott ki 
megfelelően, 
csak néhányat 
részben, és 
van olyan is, 
amelyet 
egyáltalán 
nem. 

 

2. Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 
2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg a szövegfajtának 
és 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 szer-
ző szándékának megfelelő be-
nyomást kelt. 

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

 

3. Szövegalkotás 
4 pont 3–2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg 
felépítése, az irá-
nyító szempontok 
elrendezése 
logikus. 
A gondolati 
tagolás megfelelő, 
elkülönül a 
bevezetés és a 
befejezés. 
A szöveg a 
gondolati tagolást 
követő bekezdé-
sekből áll. 
A mondatok 
szervesen 
kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A szöveg felépítése, az 
irányító szempontok 
elrendezése többnyire 
logikus. 
A vizsgázó törekszik a 
gondolati tagolásra, 
- elkülöníti legalább a 
bevezetést 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 átte-
kinthetetlen, össze-
függéstelen monda-
tokból áll. 
A szöveg annyira 
rövid, hogy 
szövegként nem 
értékelhető. 
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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 
jellemzi. A szókincs 
korlátai miatt előfordul 
ismétlés. Néhol nem 
megfelelő a 
szóhasználat, ez azonban 
nem vagy csak kis 
mértékben nehezíti a 
megértést. 

A szöveget kevésbé 
változatos, helyenként 
egyszerű, de még a 
téma és a közlési 
szándék szempontjából 
elfogadható jellemzi. 
Sok a szóismétlés. 
Többször nem 
megfelelő a 
szóhasználat, ami 
néhány helyen 
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 meg-
nehezíti a 
szöveg megér-
tését. 

 

5. 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, 
amelyek 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. 
 

6. Íráskép 
1 pont 0 pont 
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és 
javítások. 

Olvashatatlan kézírás. 
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