
Német nemzetiségi nyelv  középszint 
  Javítási-értékelési útmutató 0621 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 NÉMET NEMZETISÉGI  
NYELV 

 
 
 

 
KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI 

ÉRETTSÉGI VIZSGA 
 
  
 
 

 
  

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI  
ÚTMUTATÓ 

 
 
 
 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 
MINISZTÉRIUM 

 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

  
●

  
2

0
0

7
. 

m
á

ju
s 

4
. 



 

írásbeli vizsga 0621 2 / 23 2007. május 4. 

Német nemzetiségi nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
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. Fél pont ill. 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.  
 

Vizsgarész Vizsgapont 
Olvasott szöveg értése 33 
Nyelvhelyesség 18 
Hallott szöveg értése 33 
Íráskészség 33 
Szóbeli 33 
Összesen 150 

 

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. 
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Olvasott szöveg értése 
 

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ 
 

 
1. Porzellan zu bemalen ist einfach, und es macht richtig Spaß. Wissen Sie, wie es 
gemacht wird? Ordnen Sie die unten stehenden Arbeitsvorgänge in die richtige 
Reihenfolge. Tragen Sie die Großbuchstaben in die entsprechende Spalte der Tabelle 
ein! Unter (0) finden Sie den ersten Schritt als Beispiel. 
 
I. Porzellanmalstifte und -farbe besorgen (Bastelbedarf, zum Beispiel von Marabu). 
C. Das Porzellan sollte fettfrei sein, deshalb erst reinigen und trocknen lassen. 
B. Das Motiv mit einem feinen Bleistift vorskizzieren. 
A. Bei Bedarf mit einem speziellen Porzallanmalstift die Konturen aufmalen. 
D. Die Konturen trocknen lassen.  
G. Motive mit Porzellanfarbe und Pinsel aufmalen und ausfüllen. 
E. Falls das Muster missglückt, die Farbe abwaschen, so lange sie noch feucht ist. 
H. Porzellanfarbe trocknen lassen. 
F. Farbe den Angaben entsprechend etwa 90 Minuten bei 160 Grad im Backofen einbrennen. 
 
 

0.  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  
I C B A D G E H F 

 
 
2. Lesen Sie den folgenden Text zunächst aufmerksam zu Ende! Entscheiden Sie danach, 
ob die unten stehenden Aussagen richtig oder falsch sind! (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 
Der Mond ist der natürliche Satellit der Erde, die er im Abstand von 30 Erddurchmessern 
umkreist. Ein Umlauf dauert 27 Tage, 7 Stunden und 43 Minuten. Seine 
Rotationsgeschwindigkeit ist gleich der Umlaufgeschwindigkeit, so dass der Mond der Erde 
stets die gleiche Seite zuwendet.  
Die Entstehung des Mondes ist nach wie vor ungeklärt. Es gibt drei Theorien: Bildung aus 
Urmasse gleichzeitig mit der Erde, Bildung durch Abschnürung aus der Erde oder Einfangen 
eines planetarischen Körpers durch das Schwerkraftfeld der Erde. Die Wissenschaft neigt 
heute der ersten These zu. 
Die Oberfläche des Mondes ist durch Mondlandungen und viele Beobachtungen weitgehend 
erforscht. Zwei Drittel der Oberfläche bestehen aus Gebirgen und ein Drittel aus dunkler 
erscheinenden Maria, keine Meere, sondern geschmolzene Lava. Die Gebirge sind bis zu 
6000 m hohe Massive bzw. ringförmige Krater bis zu 4000 m Höhe. Das Innere des Mondes 
ist noch in Bewegung, wie Mondbeben beweisen. 
Wegen der geringen Masse und damit Schwerkraft konnte der Mond keine Atmosphäre 
zurückhalten. Die Temperatur auf der Oberfläche schwankt daher zwischen – 140° und + 
149°. Untersuchung der Mondgesteine hat ergeben, dass sie offenbar aus den gleichen 
Gegenden des Sonnensystems stammen wie die Steine der Erde. Das älteste Mondgestein ist 
4,6 Milliarden Jahre alt. 
Das Leuchten des Mondes beruht auf der Reflexion von Sonnenlicht. Bei voll auf den Mond 
treffender Sonnenstrahlung erscheint dieser als Vollmond; steht die Sonne dahinter, als 
Neumond. Dazwischen liegen das erste und das letzte Viertel, in denen der Mond als 
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Halbmond erscheint, und die sichelförmige Gestalt des zu- bzw. abnehmenden Mondes. 
Zwischen zwei Neumonden verstreichen 29 ½ Tage.  
Wegen des Unterschiedes zwischen dieser synodischen Umlaufzeit des Mondes und der 
siderischen Umlaufzeit von 27 ½ Tagen (Durchlauf des Tierkreises) eignet sich der Mond 
nicht zur Aufstellung eines Kalenders. Trotzdem sind aus religiösen Gründen nach wie vor 
Mondkalender in Gebrauch. 
Wandert die Erde in die Strahlenbahn zwischen Sonne und Mond, findet eine Mondfinsternis 
statt – umgekehrt eine Sonnenfinsternis. 
(aus Wissen aktuell, © Zweiburgen Verlag GmbH, Weinheim) 
 
(0) Die Erde umkreist den Mond in 27 Tagen, 7 Stunden und 43 Minuten. 
 
(0) RICHTIG FALSCH 
  X 
 
(9) Von der Erde aus sieht man immer die gleiche Seite des Mondes. 
 
(9) RICHTIG FALSCH 
 X  
 
(10) Wissenschaftler sind der Meinung, dass der Mond und die Erde zur selben Zeit aus der 

Urmasse entstanden. 
 
(10) RICHTIG FALSCH 
 X  
 
(11) Die Oberfläche des Mondes ist uns größtenteils bekannt: Weniger als die Hälfte der 

Oberfläche ist mit flüssiger Lava bedeckt.  
 
(11) RICHTIG FALSCH 
 X  
 
(12) Die ringförmigen Krater sind meistens über 4000 m hoch. 
 
(12) RICHTIG FALSCH 
  X 
 
(13) Mondbeben zeugen davon, dass sich das Mondinnere noch nicht gefestigt hat. 
 
(13) RICHTIG FALSCH 
 X  
 
(14) Auf der Oberfläche des Mondes gibt es erhebliche Temperaturschwankungen, die sich 

aus dem Fehlen der Atmosphäre erklären lassen. 
 
(14) RICHTIG FALSCH 
 X  
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(15) Mondgesteine haben die gleiche Herkunft wie Erdgesteine. 
 
(15) RICHTIG FALSCH 
 X  
 
(16) Das Leuchten des Mondes können wir nur an sonnigen Tagen wahrnehmen. 
 
(16) RICHTIG FALSCH 
  X 
 
(17) Bei Vollmond wird die gesamte für uns sichtbare Fläche des Mondes von Sonnenlicht 

bestrahlt. 
 
(17) RICHTIG FALSCH 
 X  
 
(18) Zwischen Neumond und Halbmond bzw. zwischen Vollmond und Halbmond nimmt der 

Mond die Form einer Sichel an.  
 
(18) RICHTIG FALSCH 
 X  
 
(19) Da die Umlaufzeit des Mondes nur in manchen Religionen zur Aufstellung eines 

Kalenders benutzt wurde, gibt es heute keine Mondkalender mehr. 
 
(19) RICHTIG FALSCH 
  X 
 
(20) Eine Sonnenfinsternis findet dann statt, wenn der Mond in die Strahlbahn zwischen 

Sonne und Erde wandert. 
 
(20) RICHTIG FALSCH 
 X  
 

12 Punkte 
 
3. Gute Planung ist wichtig, wenn Sie Gäste festlich bewirten wollen. Wie Sie das am 
besten machen, dazu gibt Ihnen der folgende Text einige Ratschläge. Lesen Sie ihn 
zunächst aufmerksam zu Ende, und beantworten Sie danach die unter stehenden Fragen 
möglichst kurz! (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 
Die Vorbereitung ist das A und O jedes gelungenen Festessens. Ob telefonisch oder 
schriftlich, wichtig ist, dass Sie Ihre Gäste rechtzeitig einladen. Je nach deren Anzahl können 
Sie dann die Speisenfolge festlegen: Bei einem Menü sollten es mindestens drei Gänge, 
bestehend aus Vorspeise, Hauptgericht und Dessert sein. Machen Sie sich eine Einkaufsliste 
und bestellen Sie eventuell Fleisch oder Fisch bei Ihrem Händler vor. Sehr hilfreich ist auch 
ein Plan für die Zubereitung. Vielleicht lässt sich einiges schon am Vortag vor- oder 
zubereiten.  
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Die Tischdekoration können Sie der Jahreszeit oder der Speisenauswahl anpassen. Kerzen 
und Blumenschmuck sollten farblich abgestimmt sein. Wenn Sie ein weißes Geschirr 
benutzen, setzen bunte Servietten schöne Akzente. Bei farbigem Geschirr sollten Sie die 
Servietten farbig passend oder schlicht weiß wählen.  
Die Getränkeauswahl rundet das Menü ab. Wenn Sie mögen, halten Sie zur Begrüßung der 
Gäste kalten Sekt bereit. Sie können ihn pur oder mit  etwas Orangensaft servieren. Für eine 
raffinierte, fruchtige Variante geben Sie zuerst etwas Obstlikör oder Fruchtmark in das Glas 
und füllen es dann mit Sekt auf. Auch Cherry und Portwein sind beliebte Aperitifs. Zum 
Essen sollten Sie neben Wein auf jeden Fall Mineralwasser und eventuell auch gekühltes Bier 
bereithalten. Besonders wenn das Essen sehr reichhaltig war, ist danach ein Kaffee oder 
Espresso immer willkommen. 
 
(0) Was ist der Anfang und das Ende eines Festessens? 
die Vorbereitung 
 
(21) Wie kann man Gäste einladen, wenn man ihre Adresse nicht kennt? 
telefonisch  
 
(22) Was gehört in jedem Falle zu einem Menü außer der Vorspeise? 
a)  ein Hauptgericht 
b)  ein Dessert 
 
(23) Wovon hängt die Speisenfolge ab? 
von der Anzahl der Gäste 
 
(24) Wodurch kann die Beschaffung der Zutaten für das Festessen erleichtert werden? 
a)  durch eine Einkaufsliste 
b)  durch Vorbestellung von Fisch und Fleisch 
 
(25) Was kann die Tischdekoration außer der Jahreszeit beeinflussen? 
die Speisenauswahl 
 
(26) Wie sollten die Servietten sein, wenn kein weißes Geschirr benutzt wird? 
a)  in der Farbe zum Geschirr passend 
b)  weiß 
 
(27) Womit kann man die Gäste vor dem Essen begrüßen? 
mit Sekt/mit einem Aperitif 
 
(28) Welches alkoholfreie Getränk sollte auf jeden Fall auf Lager sein, wenn man Gäste 

einlädt? 
Mineralwasser 
 
(29) Was für ein alkoholisches Getränk muss beim Essen kalt serviert werden? 
Bier 
 

9 Punkte 
 

Hinweis für die Bewertung! Die Fragen (22), (24) und (26) werden nur dann mit je mit 
einem Punkt bewertet, wenn sie vollständig und richtig beantwortet worden sind. 
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ÁTSZÁMÍTÁSI TÁBLÁZAT 
 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez az összeg lesz a dol-
gozatpont (legfeljebb 29 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy az 
elért dolgozatpontok (bal oldali oszlop) mennyi vizsgapontot jelentenek (jobb oldali oszlop). 
 
Dolgozatpont Vizsgapont  Dolgozatpont Vizsgapont 

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

 



 

írásbeli vizsga 0621 8 / 23 2007. május 4. 

Német nemzetiségi nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

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 

 
I. Setzen Sie die richtige Verbform ein! (0) ist ein Beispiel für Sie. 

 

Verben Aus dem Lebenslauf von Jakob Grimm 

(0) verbringen 
 
(1) arbeiten 
 
(2) besuchen 
 
(3/4) sich 
einschreiben  
(5) studieren 
 
 
(6) gehen 
(7/8) nachkommen 
lassen 
 
(9/10) sich widmen 
wollen 
(11) erlangen 
 
(12) bekommen 
 
(13) ernennen 

Jacob Grimm (0) verbrachte seine Jugend in Steinau, wo sein Vater als 

Amtmann (1) arbeitete .  

Die Gebrüder Grimm (2) besuchten dann ab 1798 das Lyzeum in Kassel. 

1802 (3) schrieb er sich an der Universität Marburg (4) ein, wo er bei 

Savigny Jura (5) studierte .  

Als Savigny 1804 wegen Forschungen nach Paris (6) ging , (7) ließ er 

Grimm bald dahin (8) nachkommen.  

Dieser (9) wollte sich jedoch lieber der altdeutschen Literatur (10) 

widmen. 

Im September 1805 (11) erlangte er einen Posten beim 

„Kriegskollegium", drei Jahre später (12) bekam er eine Anstellung als 

Bibliothekar des Königs von Westphalen. Im Februar 1809 (13) 

ernannte man ihn außerdem zum Beisitzer im Staatsrat.  

(zitiert nach www.wikipedia.de)
 

10 Punkte 
 
Hinweis für die Korrektur: Bei den zweiteiligen Prädikaten wird nur dann je ein Punkt 
vergeben, wenn beide Teile der Verbform richtig sind.  
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II. Wählen Sie von den unten stehenden Fügewörtern die passenden aus, und ergänzen 
Sie den folgenden Text! Achtung! Sie sollen jede Präposition nur einmal benutzen. 
Achten Sie auf die Lesbarkeit Ihrer Eintragungen! (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 
Präpositionen: ins; im; vom; ohne; über; für; in; vor; auf 
Leipzig (0) für Eilige 
(14) Vom Hauptbahnhof geht´s direkt (15) über die Große Fleischergasse (16) ins 
Barfußgässchen und anschließend (17) in Richtung Johann-Sebastian-Bach-Denkmal. Kein 
Besucher sollte Leipzig verlassen, (18) ohne einen Blick (19) auf das Alte Rathaus geworfen 
und Auerbachs Keller besucht zu haben. (20) Im edlen Brauhaus kann man übrigens sehr gut 
essen. Ein paar Minuten später steht man (21) vor der Thomaskirche und dem Bach-
Ehrenmal. 
 
8 Punkte 
 
Jetzt ist es (0) höchste Zeit für einen Kaffee (22) um die Ecke – am besten (23) in einem der 
ältesten Kaffeehäuser Deutschlands, dem Arabischen Coffe Baum. (24) Schon 1694 wurden 
hier Getränke ausgeschenkt.  
In dem Café trafen sich (25) berühmte Persönlichkeiten wie Lessing, Liszt und Goethe. In 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verfiel es allerdings mehr und mehr. (26) Nach 
aufwändigen Sanierungsarbeiten feierten die „Kaffeesachsen“ 1998 dann Wiedereröffnung.  
 
(0) a) hohe Zeit b) höhere Zeit c) höchste Zeit 
(22) a) um die Ecke b) um das Ecke c) um der Ecke 
(23) a) in einer der ältesten b) in einem der ältestem c) in einem der ältesten 
(24) a) schon im 1694 b) schon in der Jahre 1694 c) schon 1694 
(25) a) berühmte 

Persönlichkeiten 
b) berühmte 
Persöhnlichkeiten 

c) berühmten 
Persönlichkeiten 

(26) a) ohne aufwändigen 
Sanierungsarbeiten 

b) nach aufwändigen 
Sanierungsarbeiten 

c) bei aufwändige 
Sanierungsarbeiten 

 
5 Punkte 

 
 
 
IV. Das Wetter ist in Deutschland - nach den Angaben des Wetterberichts - in den 
einzelnen Landesteilen verschieden. Suchen Sie den zweiten Teilsatz der unten 
stehenden Sätze! Achten Sie darauf, dass er das Gegenteil des ersten Teilsatzes 
beinhalten soll! Tragen Sie die Großbuchstaben in die Tabelle ein! (0) ist ein Beispiel für 
Sie. 
 
 
Deutschland heute - der aktuelle Wetterbericht :  
(0) Im Norden und im Osten überwiegen heute zunächst noch Wolken, im Westen und 

Südwesten scheint die Sonne. 
(27) Im Norden sind den ganzen Tag heftige Regenfälle zu erwarten, im Osten gibt es nur 
noch vereinzelt Regenschauer. 
(28) Im Norden ist mit starken Windstößen zu rechnen, in den anderen Landesteilen weht ein 
schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest bis Süd. 
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(29) Am Mittwoch setzt sich überall sonniges Wetter durch, nur im äußersten Westen ziehen 
noch einige Wolkenfelder durch. 
 
(0) (27) (28) (29) 

C B A D 
 

3 Punkte 
 
 

ÁTSZÁMÍTÁSI TÁBLÁZAT 

 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez az összeg lesz a dol-
gozatpont (legfeljebb 26 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy az 
elért dolgozatpontok (bal oldali oszlop) mennyi vizsgapontot jelentenek (jobb oldali oszlop). 
 
 

Dolgozatpont Vizsgapont  Dolgozatpont Vizsgapont
26 18  13 9 
25 17  12 8 
24 17  11 8 
23 16  10 7 
22 15  9 6 
21 15  8 6 
20 14  7 5 
19 13  6 4 
18 12  5 3 
17 12  4 3 
16 11  3 2 
15 10  2 1 
14 10  1 1 
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Hallott szöveg értése 
RÉSZLETES ÚTMUTATÓ 

1. Hören Sie sich die Biographie des deutschen Schriftstellers Heinrich Böll an! In der 
unten stehenden Tabelle sind die Daten seines Lebenslaufes ein wenig 
durcheinandergeraten. Verbinden Sie die in der rechten Spalte stehenden Ereignisse seines 
Lebens mit den Jahreszahlen in der linken Spalte, um die Chronologie wieder herstellen zu 
können. Bevor Sie den Text das erste Mal hören, haben Sie eine Minute Zeit, sich die 
Aufgabenstellung anzuschauen. Lesen Sie die eingetragenen Daten in der Tabelle durch! 
Hören Sie sich den Text an! Verbinden Sie die Ereignisse mit den Jahreszahlen! Tragen 
Sie die vor den Ereignissen stehenden Großbuchstaben in die zweite Tabelle ein! (0) ist ein 
Beispiel für Sie. 
(0) 1917  A) Aufenthalt in Rom mit einem 

Stipendium 

(1) 1938  B) Bölls erstes Buch wird 
veröffentlicht. 

(2) 1939-1945  C) Böll erhält den "Georg 
Büchner Preis" der Deutschen 
Akademie für Sprache und 
Dichtung.  

(3) 1942  D) Heinrich Böll wird in Köln als 
Sohn eines katholischen 
Schreiners und Bildhauers 
geboren. 

(4) 1949  E) Auszeichnung mit dem 
Nobelpreis für Literatur 

(5) 1950  F) Böll wird mit dem Eduard-von-
der-Heydt-Preis der Stadt 
Wuppertal ausgezeichnet.  

(6) 1958  G) Böll bricht seine 
Buchhändlerlehre ab und wird 
zum Arbeitsdienst einberufen. 

(7) 1961  H) 25 Kurzgeschichten erscheinen 
in einem Sammelband. 

(8) 1967  I) Eheschließung 

(9) 1972  J) Böll leistet Kriegsdienst, er 
erkrankt an Typhus und wird 
mehrfach verwundet. 
Zeitweilig wird er interniert.  

(10) 1983  K) Böll hält die Ansprache auf der 
zentralen 
Friedensdemonstration in 
Bonn.  
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(0)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 
D G J I B H F A C E K 

 
10 Punkte 

 
2. Schmoren in Schmorsdorf? Zwei Berliner Marken haben das Landleben in Schmorsdorf 
getestet. Im folgenden Hörtext berichtet ihre Gastgeberin über diesen Besuch. Anhand ihres 
Berichtes haben Sie den Lückentext — einen Brief der beiden Mädchen an ihre Eltern — 
durch die fehlenden Angaben zu ergänzen. Bevor Sie den Text das erste Mal hören, haben Sie 
eine Minute Zeit, sich die Aufgabenstellung anzuschauen. Lesen Sie den Brief durch!  
Hören Sie sich den Text an! Tragen Sie in den Text die fehlenden Wörter ein! (0) ist ein 
Beispiel für Sie. 

Schmorsdorf, d. 6. Dezember 2005 
 
Liebe Eltern! 
 
Wir sind gestern in Schmorsdorf glücklich angekommen. Das Dorf liegt in der (0) 
Sächsischen Schweiz und hat nur (11) 36 Einwohner. Wir hatten gleich am ersten Tag ein 
sehr interessantes Programm: Wir konnten zum Beispiel zusehen, wie Jugendliche am Teich 
(12) Eishockey spielen und am Abend (13) im Jugendklub eine Geburtstagsparty feiern. Wir 
waren davon sehr beeindruckt, wie sich hier die Dorfjugend engagiert. Früher war ihr einziger 
Treffpunkt die (14) Bushaltestelle, jetzt haben sie ein eigenes (15-16) Clubhaus mit einer 
Theaterbühne, wo neben Märchen auch (17) selbst geschriebene Stücke vorgeführt werden. 
Der Jugendclub ist auch zuständig für die Organisation von (18-19) Dorffesten und 
Fußballturnieren. Ihr seht, von Langeweile kann man hier nicht reden! Dennoch hat der 
Jugendklub in Schmorsdorf seit Jahren keine (20-21) neuen Mitglieder, es gibt also 
Nachwuchsprobleme/Probleme mit dem Nachwuchs. Die Jugendlichen lassen sich von der 
Perspektivlosigkeit keineswegs einschüchtern, sie leben wie (22-23) in einer großen Familie, 
wo alle sich seit der Kindheit kennen. Diese Art des Wurzelschlagens ist uns Stadtmenschen 
leider völlig fremd, Schmorsdorf war für uns also eine Erfahrung wert. 
Mit ganz herzlichen Grüßen von Leah und Polina 

9 Punkte 
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ÁTSZÁMÍTÁSI TÁBLÁZAT 
 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez az összeg lesz a dol-
gozatpont (legfeljebb 19 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy az 
elért dolgozatpontok (bal oldali oszlop) mennyi vizsgapontot jelentenek (jobb oldali oszlop). 
 
Dolgozatpont Vizsgapont  Dolgozatpont Vizsgapont 

19 33  9 16 
18 31  8 14 
17 30  7 12 
16 28  6 10 
15 26  5 9 
14 24  4 7 
13 23  3 5 
12 21  2 3 
11 19  1 2 
10 17    
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Íráskészség 
 
BEVEZETŐ 
 
Az írás feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. 
Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempon-
tokhoz 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 
 
A javítás alapelvei 
 
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. 
 
Az értékelési szempontok részletes kifejtése 
 

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 lé-
nyeges információkat. Egyes vizsgafeladatoknál a tartalom értékelésénél a segédanyag (input) 
tartalmi információi is irányadóak lehetnek. Ekkor azt is figyelembe kell venni, hogy a 
vizsgázó írásműve nem tartalmaz-e sokkal kevesebb információt, mint a segédanyag. De 
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amennyiben 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 meg-
adott témáról nem személyes vonatkozásban, hanem általánosan, de a kommunikációs 
cél(ok)nak megfelelően ír. 

A nyelvi okokból érthetetlen szövegrészeket a Tartalom szempontnál nem lehet érté-
kelni. 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. 
 
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 meg-
értést. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak újraolvasás 
után érthető, azaz anyanyelvi olvasó csak nehezen vagy egyáltalán nem értené meg a mon-
danivalót.  

Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni. 
Az adott szinten bizonyos nyelvtani struktúrák produktív használata nem várható el a 

vizsgázótól. Az ilyen típusú hibákat az értékelésnél nem kell figyelembe venni. 
 
Javítási jelrendszer 

A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 
Ny = nyelvhelyességi hiba (lexikai vagy nyelvtani hiba) 
H = helyesírási hiba 
É = értelemzavaró nyelvi hiba 

A szövegben használt jelek: 
aláhúzás  = lexikai, nyelvtani vagy helyesírási hiba 
√ (hiányjel)  = hiányzik egy szó 
nyíl = szórendi hiba 
aláhúzás + i = ismétlődő hiba 
                      i 

Az ismétlődő hibákat, valamint az olyan hibákat, amelyeknél az adott nyelvtani struk-
túra ismerete nem várható el a vizsgázótól, csak a szövegben kell jelölni, a javító sávban 
nem. 
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Értékelési skála – Középszint 1. feladat 
 
Tartalom és szöveghossz 
 

5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A vizsgázó megfele-
lően dolgozta ki a té-
mát, és elérte a 
megadott 
szövegmennyiséget 
(40–50 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 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 
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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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 megfele-
lőnek, 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 megfelelő, ha a vizs-
gázó anyanyelvi olvasó számára értelmezhetetlen információt ad meg. 

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. 

Amennyiben a vizsgázó szó szerint lemásol egy irányító szempontot, és jó nyelvi kör-
nyezetben használja azt, az adott irányító szempontot teljesítettnek kell tekinteni. A rossz 
nyelvi környezetben használt, szó szerint lemásolt irányító szempont kifejtése nem fogadható 
el. 

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. 

Amennyiben a dolgozat a Tartalom szempont alapján 0 pontos, akkor nem értékelhető a 
többi szempont alapján, azaz az összpontszám is 0 pont. 
 

Formai jegyek és hangnem 

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,  
• hangneme megfelel-e a címzetthez való viszonynak és a közlési szándéknak.  

Amennyiben a vizsgázó törekedett a levélforma betartására, azaz kísérletet tett a levélforma 
minimális megtartására (van elfogadható megszólítás és aláírás), a dolgozat nem értékelhető 0 
ponttal. 0 pont akkor jár, ha hiányzik vagy nem elfogadható a megszólítás és/vagy az aláírás, 
illetve ha a vizsgázó levél helyett fogalmazást írt. Elfogadhatónak tekinthető minden olyan 
megszólítás és elköszönés, ami „emlékeztet” a helyes formákra.  

A csak nyelvtani vagy helyesírási hibát tartalmazó variációk e szempont értékelésénél 
helyesnek számítanak.  
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Amennyiben a megszólítás és az elköszönés külön-külön helyes ugyan, de nem illenek 
egymáshoz, akkor mindkettő csak elfogadhatónak tekinthető. Nem fogadható el az aláírás 
abban az esetben, ha ellentmond a levél tartalmának és/vagy hangnemének. 

A szintleírások engedékenysége az eddigi kipróbálások tapasztalatait tükrözi, amely 
szerint a levélforma betartása általánosan nagy gondot jelent a vizsgázóknak. A későbbiekben 
azonban, amikor elvárható lesz a levél formai jegyeinek ismerete, a formai követelmények 
szigorúbb elbírálás alá esnek. 
 
Helyes megszólítások pl.:  

• Sehr geehrter Herr X ,/! 
• Lieber/Liebe... ,/! 

Hallo,/! 
 
Elfogadható megszólítások pl.:  

• Sehr geehrter/ verehrter Herr X,/! 
 
Helyes dátum: Miskolc, (den) 16.10.1999/99 –  a levél jobb felső sarkában 
Elfogadható dátum:  (den) 16.10.1999/99 –  a levél jobb felső sarkában 
 
Helyes elköszönés pl.:  

• Mit freundlichen Grüßen 
Mit freundlichem Gruß 
Freundliche Grüße 

• Mit (den) besten Grüßen 
Mit herzlichen Grüßen 
Herzliche Grüße 
Herzlich(st) 
Liebe Grüße 
Tschüs/Ciao/Bis bald/ Servus 

 
Elfogadható elköszönések pl.: 

• Mit vielen Grüßen 
Viele Grüße 
Ich danke Ihnen im Voraus 
Vielen Dank  
Mit Hochachtung 
Hochachtungsvoll 
In tiefster Verehrung 

• Wir antworten auf alle Briefe 
 
Helyes aláírás pl.:  

• Peter Szabó 
• Peter/ die Deutschgruppe / Klasse 10D 

Elfogadható az aláírás akkor, ha egy sorban van az elköszönéssel. 
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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 szö-
veget hozzon létre. Amennyiben a vizsgázó minden mondatát azonos módon (pl. az „ich“ sze-
mélyes névmással) kezdi, nem mondható el az általa létrehozott levélről, hogy abban a mon-
datok szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Amennyiben a vizsgázó csak azonos szerkezetű 
egyszerű mondatokat ír, nem kaphatja meg a maximális pontszámot. 
 
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 meg-
értést. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak újraolvasás 
után érthető, azaz anyanyelvi olvasó csak nehezen vagy egyáltalán nem értené meg a mon-
danivalót. 

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 „bringen“ ige helyett 
a „holen“ igét), ezt a hibát csak a Szókincs, kifejezésmód 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 érvé-
nyes. Az ilyen típusú hibákat tehát mindkét szempontnál értékelni kell.  

Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a szöveg-
ben jelölni kell előfordulásukat. 

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. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak újraolva-
sás 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 a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szempontnál. 
Amennyiben például a vizsgázó egy elöljárószót helytelen vonzattal használ (pl. um+Dativ), 
ezt a hibát csak a Nyelvtan, helyesírás szempontnál lehet értékelni. 
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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 
érvényesül. Az ilyen típusú hibákat tehát mindkét szempontnál értékelni kell. 

Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a 
szövegben jelölni kell előfordulásukat. 

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

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

Tartalom 
A tartalmi szempontok teljesítését a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a szempont 
sorszámának megadásával: 

4 (bekarikázott szám) = teljesített tartalmi szempont 
√3 (hiányjel + szám) = nem tárgyalt tartalmi szempont 

2– (szám + mínuszjel) = nem megfelelően kifejtett vagy nyelvi okok miatt nem   érthető, de érintett tartalmi szempont 

Amennyiben a vizsgázó egy irányító szempontot a szövegben több helyen tárgyal, a szempont 
teljesítését az utolsó említés helyénél kell jelölni. 
 

Formai jegyek és hangnem 

A formai jegyeket a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 

Dátum = D 
Megszólítás = M 

Köszönés = K 
Aláírás = A 

 

A teljesítés minőségét mutató jelek: 
D (betű)  =  az adott formai jegy teljesítése helyes  
√A (hiányjel + betű) = hiányzik vagy nem elfogadható az adott formai jegy  
K (aláhúzott betű) = elfogadható, bár hibás az adott formai jegy  

 
Szövegalkotás 

A Tartalom szempontnál használt számozás segít e szempont megítélésénél is.  
 
Szókincs, kifejezésmód 

A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 
L = lexikai hiba  
ÉL = értelemzavaró lexikai hiba  
É = értelemzavaró hiba, amely következtében egy-egy mondatrész vagy mondat 

mondanivalója válik érthetetlenné, és amelynél a hiba komplexitása miatt nem 
lehet eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó 
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A szövegben használt jelek: 

aláhúzás hullámvonallal = lexikai hiba 
           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

aláhúzás hullámvonallal + i = ismétlődő lexikai hiba 
          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ i 

Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 
 
Nyelvtan, helyesírás 

A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 
G = nyelvtani (grammatikai) hiba  
ÉG = értelemzavaró nyelvtani hiba  
É = értelemzavaró hiba, amely következtében egy-egy mondatrész vagy mondat 

mondanivalója válik érthetetlenné, és amelynél a hiba komplexitása miatt nem 
lehet eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó 

H = helyesírási hiba 
 
A szövegben használt jelek: 

aláhúzás  = nyelvtani vagy helyesírási hiba 
√ (hiányjel) = hiányzik egy szó 
nyíl = szórendi hiba 

aláhúzás + i = ismétlődő hiba 
                      i 
 

Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 
 
 
Értékelési skála  – Középszint 2. feladat 

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

A vizsgázó öt irányító 
szempontot dolgozott 
ki megfelelően.  
 
A vizsgázó a 
kommunikációs 
célokat megfelelően 
valósította 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 szempontot 
dolgozott ki megfele-
lően, a többit pedig, 
csak részben vagy 
egyáltalán nem.  
vagy: A vizsgázó egy 
irányító szempontot 
dolgozott ki megfele-
lően, és van még olyan 
irányító szempont, 
amelyet részben tár-
gyalt. 
vagy: A vizsgázó 
legalább négy irányító 
szempontot tárgyalt 
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. 
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Formai jegyek és hangnem 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 

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

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

A szöveg formai jegyei 
még megfelelnek a 
szövegfajtának, 
hangneme a közlési 
szándéknak és/vagy a 
címzetthez való 
viszonynak. 
Van helyes vagy 
elfogadható 
megszólítás és aláírás.  
A vizsgázó törekedett a 
levélforma betartására.

A szöveg formai 
jegyei nem felelnek 
meg a szövegfajtá-
nak, hangneme a 
közlési szándéknak 
és/vagy a címzetthez 
való viszonynak. 
Hiányzik vagy nem 
elfogadható a 
megszólítás és/vagy 
az aláírás. 
A vizsgázó nem 
törekedett a 
levélforma betartá-
sára. 

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

A szöveg felépítése, 
az irányító 
szempontok elrende-
zése logikus.  
A gondolati tagolás 
megfelelő: van 
bevezetés, tárgyalás és 
befejezés.  
A vizsgázó megfelelő 
nyelvi eszközök 
használatával valódi 
szöveget hoz létre.  
A mondatok szervesen 
kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A szöveg felépítése, 
az irányító 
szempontok elrende-
zése többnyire 
logikus.  
A vizsgázó törekszik a 
gondolati tagolásra: 
van bevezetés vagy 
befejezés. 
A vizsgázó törekszik 
arra,  
hogy valódi szöveget 
hozzon létre. 
A mondatok többnyire 
szervesen 
kapcsolódnak egymás-
hoz.  

A mondanivaló nem 
mindenütt logikus 
elrendezésű.  
A vizsgázó nem 
törekszik a gondolati 
tagolásra: hiányzik a 
bevezetés és befejezés.
A szövegszerűség 
csak nyomokban 
fedezhető fel. 
A mondatok több 
helyen nem 
kapcsolódnak 
egymáshoz. 
 

A szöveg tagolatlan és 
áttekinthetetlen. 
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 szóhasználat, ez 
azonban csak kis 
mértékben nehezíti a 
mondanivaló 
megértését. 
 

A szöveget nagyrészt 
a témának és a közlési 
szándéknak megfelelő 
szókincs jellemzi.  
Többször nem 
megfelelő a szó-
használat, ami néha 
nehezíti a 
mondanivaló 
megértését. 
A szókincs korlátai 
miatt többször 
előfordulhat szóis-
métlés. 

A szöveget egyszerű 
szókincs jellemzi.  
Sokszor nem 
megfelelő a szó-
használat, ami 
helyenként jelentősen 
nehezíti és/vagy aka-
dályozza a 
mondanivaló meg-
értését. 
Sok a szóismétlés. 

A szövegben 
felhasznált szókincs 
szegényes. 
A nem megfelelő 
szóhasználat több 
helyen akadályozza a 
szöveg megértését. 
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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 
(mondattan, alaktan, 
helyesírás) hibát 
tartalmaz, amelyek 
azonban a megértést 
nem befolyásolják. 

A vizsgázó több 
hibával használja az 
egyszerű nyelvtani 
struktúrákat. 
A szöveg több nyelvi 
(mondattan, alaktan, 
helyesírás) hibát 
tartalmaz, amelyek 
azonban a megértést 
nem befolyásolják, 
és/vagy kevés, a meg-
értést nehezítő hiba 
jellemzi a dolgozatot. 

A vizsgázó csak a leg-
egyszerűbb nyelvtani 
struktúrákat használja.
A szöveg sok olyan 
nyelvi (mondattan, 
alaktan, helyesírás) 
hibát tartalmaz, 
amelyek a megértést 
nem befolyásolják, 
valamint több, a 
megértést jelentősen 
nehezítő nyelvi hiba 
fordul elő benne. 

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