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Általános útmutató 
 
 Kedves Javító Tanárok! 
 

Javasoljuk, hogy az Olvasott szöveg értése, a Nyelvhelyesség és a Hallott szöveg 
értése vizsgaösszetevők vizsgázók részére készült feladatai után található számozott szürke 
mezőkben a helyes megoldást     jellel jelöljék. 

A feladatpontokat és a vizsgapontokat a feladatlapok utolsó oldalán található 
táblázatba értelemszerűen írják be. 

Az Íráskészség vizsgaösszetevő feladatlapján a jobb oldalon található margón jelöljék 
a vizsgázók hibáit. 

 
I. Olvasott szöveg értése 

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

A szöveges beírást igénylő feladatoknál a javító tanár dönti el, hogy a megoldás 
tartalmazza-e a javítási útmutatóban megadott tartalmi elemeket. 

2. Minden jó megoldás 1 pontot ér. Félpont és többletpont nem adható. 
3. Helyesírási és nyelvhelyességi hibáért nem vonunk le pontot. 
4. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 33. 

 
A feladatpontok átszámítása vizsgapontokra: 

 
feladatpont vizsgapont  feladatpont vizsgapont 

25 33  12 16 
24 32  11 15 
23 31  10 14 
22 30  9 12 
21 28  8 11 
20 27  7 10 
19 26  6 8 
18 24  5 7 
17 23  4 6 
16 22  3 4 
15 20  2 3 
14 19  1 2 
13 18  0 0 
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Részletes útmutató 
 
1. feladat 
 
 Правда Неправда
   

1. В Москве у него будет несколько выступлений.  Х 

2. Он будет выступать без оркестра.  Х 

3. Репортёр взял интервью у Венгерова после концерта. 
 

 Х 

4. Программа концерта состоит из произведений Бетховена. Х  

5. Скрипач уже пожилой человек. 
 

 Х 

6. Хобби Венгерова – бильярд, история и автомашины. Х  

7. Он не только исполняет, но и сочиняет музыку. Х  

8. Венгеров любит классическую одежду и музыку. 
 Х  

9. Музыка помогает Венгерову понимать мир. 
 

Х  

10. Репетиция не понравилась коллегам. 
 

 Х 

11. На вечернем концерте в зале не было свободных мест. 
 

Х  

12. Концерт имел огромный успех. 

 
Х  

 
 
2. feladat 
 
13. 14. 15. 16. 17. 18. 
Е. В. Д. З. Б. А. 
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3. feladat 
 
19. из России, с Украины и из США. 
20 в начале 19 века 
21. Лев Николаевич Толстой. 
22 репетировать их.  /  познакомиться с ними. 
23 артисты  /  артисты русского народного ансамбля танца «Русская душа». 
24 выступали в Лондоне.  /  выступали на фестивале. 
25 дорого. 
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II. Nyelvhelyesség 

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

el. 
2. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. 
3. A helyesírási hibával leírt szavak nem fogadhatók el. 
4. Minden jó megoldás 1 pontot ér. Félpont és többletpont nem adható. 
5. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 18. 
 

A feladatpontok átszámítása vizsgapontokra: 
 

feladatpont vizsgapont  feladatpont vizsgapont 
25 18  12 9 
24 18  11 8 
23 17  10 8 
22 16  9 7 
21 16  8 6 
20 15  7 6 
19 14  6 5 
18 13  5 4 
17 13  4 3 
16 12  3 3 
15 11  2 2 
14 11  1 1 
13 10  0 0 

 
Részletes útmutató 
 
1. feladat   2. feladat 

 
1. Встречайте  6. друзьям  11. развлекательных 
2. Научитесь  7. гостей  12. игр 
3. Обращайтесь  8. (в) кругу  13. телеведущего 
4. забудьте  9. хотят    
5. Попробуйте  10. Пасху    

 
3. feladat   4. feladat 

 
14. на  19. А 
15. с  20. Г 
16. в  21. Г 
17. перед  22. Б 
18. до  23. Г 
   24. А 
   25. Г 
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III. Hallott szöveg értése 
Általános útmutató 
1. Jó megoldásként csak a javítási és értékelési útmutatóban megadott megoldások fogadhatók 

el. A szöveges beírást igénylő feladatoknál a javító tanár dönti el, hogy a megoldás 
tartalmazza-e a javítási útmutatóban megadott tartalmi elemeket. 

2. Helyesírási és nyelvhelyességi hibáért nem vonunk le pontot. 
3. Minden jó megoldás 1 pontot ér. Félpont és többletpont nem adható. 
4. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 33. 

A feladatpontok átszámítása vizsgapontokra: 
 

feladatpont vizsgapont  feladatpont vizsgapont 
18 33  8 15 
17 32  7 13 
16 30  6 11 
15 28  5 10 
14 26  4 8 
13 24  3 6 
12 22  2 4 
11 21  1 2 
10 19  0 0 
9 17    

 
 
Részletes útmutató 
 
1. feladat     2. feladat 
 

 1.  19 сентября    6.  записаться 
 2.  +11 градусов    7.  две 
 3.  + 23-24    8.  потерял 
 4.  + 20-21    9.  паспортом 
 5.  Среда.  10.  истории театра 
   11.  воскресенья 
   12.  университета 
   13.  библиотеке 
 
3. feladat 

 
 14.  Для детей. 
 15.  Родители ребёнка. 
 16.  Студенты (театральных вузов) 
 17.  В офисе фирмы. 
 18.  Пять. 
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A kazettán elhangzó szövegek: 
1. 
 
Добрый вечер! В эфире ночной выпуск новостей. А теперь о погоде в Москве и 
Московской области завтра, в четверг, 19 сентября. Приближаются выходные, многие 
хотят провести их на природе. Конечно, их волнует, какая погода будет завтра. Сразу 
хотим их успокоить. Завтра в Москве и области ожидается сухая и тёплая погода. 
Подробности мы сейчас узнаем от Елены Мироновой. Здравствуйте, Елена! Так что нас 
ждёт завтра? 
Добрый вечер! Да, в этом году природа постоянно преподносит нам сюрпризы. После 
холодного и дождливого лета, когда в июле термометры показали самую низкую за 
последние десять лет температуру +11 градусов, сейчас в центре России стоит 
настоящая золотая осень. Такого мы давно не видели.  Кажется, что лето в этом году 
началось в сентябре. Завтра температура воздуха днём будет около 23-24 градусов. Это 
совершенно нетипично для этого времени года. Дождя и серьёзного похолодания не 
ожидается и в ближайшие дни. Правда, в пятницу и субботу температура всё-таки 
немного понизится, но не значительно, до 20-21 градуса. Поэтому советуем всем 
использовать эти, возможно, последние в этом году, тёплые и сухие дни осени для 
прогулок на свежем воздухе. Стоит в выходные поехать за город, погулять в лесу, 
полюбоваться его красотой. Изменений в погоде надо ожидать в середине следующей 
недели. В среду наступит резкое похолодание, с дождём и сильным ветром. И 
произойдёт то, что давно должно было произойти. В Москву придёт осень. Всего вам 
доброго! До свидания! Спокойной ночи! 
 
2. 
- Алло! 
- Добрый день! Это театральная библиотека? 
- Да, слушаю вас. 
- Я хочу узнать, как можно записаться в вашу библиотеку. Что для этого нужно? Какие 
документы? 
- Вы работаете или учитесь? 
- Я студент. 
- Если вы студент, вам нужен студенческий билет, две фотографии и анкета. 
- Студенческий билет? Обязательно? А паспорт нельзя? Дело в том, что я потерял свой 
студенческий. А новый получу только через неделю. 
- Можно, конечно,  и паспорт. Но только тогда вам нужно будет заплатить за 
читательский билет больше.  
- А на сколько больше? 
- На сто рублей. Учащиеся и пенсионеры платят сто рублей, а те, кто работает, двести. 
- Понятно. Обидно, конечно. Но ничего не поделаешь. Я не могу ждать до следующей 
недели. Я сейчас пишу реферат по истории театра, и мне срочно нужны две книги, а у 
нас, в университетской библиотеке, их нет. Я их уже искал в других библиотеках, в 
Интернете смотрел. Нигде нет. Только у вас. А в какое время можно записаться?  
- В любое время, когда открыта библиотека. С понедельника по пятницу мы работаем с 
девяти до восьми вечера, а в субботу с восьми до шести. В воскресенье у нас выходной. 
Приходите, когда вам удобно. 
- Всё ясно. Завтра после университета я прихожу к вам с паспортом. 
- И фотографии не забудьте! Обычные, как на другие документы. 
- Да, да. Я запомнил. Паспорт и три фотографии. 
- Нет, молодой человек. Паспорт и две фотографии. 
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- Ах, да! Две фотографии. А анкета? 
- Анкету заполните у нас, когда придёте. 
- Спасибо!  
- Не за что! До свидания! И постарайтесь до завтра не потерять паспорт. 
 
3. 
Пригласите сказку в свой дом! Фирма Сюрприз! 
Приближается Новый год, любимый праздник взрослых и детей. Праздник, который 
похож на волшебную сказку. В этой сказке происходят чудеса и исполняются все 
желания. Если вы хотите сделать этот праздник незабываемым для своего ребёнка, мы 
с удовольствием поможем вам в этом. Пригласите к нему Деда Мороза. Он вручит 
вашему малышу подарок, который вы заранее сами купите в магазине или закажете по 
каталогу у нас, поговорит и поиграет с ним. Дед Мороз может прийти не один, а со 
своей внучкой Снегурочкой или другими персонажами любимых сказок вашего 
малыша (Карлсоном, Волком, Зайцем, Винни-Пухом). В роли Дедов Морозов и 
Снегурочек выступают студенты театральных вузов, весёлые, находчивые и 
общительные молодые люди. Они умеют находить общий язык с детьми и создавать им 
прекрасное праздничное настроение. Стоимость наших услуг зависит от количества 
приглашённых персонажей и времени, которое они проведут в вашем доме. Вы можете 
организовать в своей квартире настоящий праздник Ёлки и пригласить на него друзей 
вашего ребёнка. Весь вечер дети будут петь, танцевать, участвовать в конкурсах  и 
играх, разгадывать загадки. Они получат подарки и массу удовольствия! Со сценарием 
такого праздника вы можете познакомиться в нашем офисе. Там же вы сможете 
оформить заказ, обсудить его детали, в случае необходимости выбрать по каталогу 
подарок. Наша фирма существует уже пять лет. За эти годы мы посетили сотни 
малышей, которые на долгие годы сохранят воспоминания об этом вечере. Улыбки и 
радость в глазах детей – лучший новогодний подарок их родителям. Сделайте себе и 
своему малышу этот подарок. Ждём Вас! Мы принесём праздник в ваш дом! Наш 
адрес: Улица Некрасова 25. Телефон: 231- 54- 53. 
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IV. Íráskészség 

 
Az írásfeladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével törté-

nik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szem-
pontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Mindegyik írásbeli munkát e szempontok segítségé-
vel 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 kevesebbet vagy többet ír a megadott 

szöveghossznál. 
4. Fél pontok 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 lényeges információkat. Egyes vizsgafeladatoknál a tartalom értékelésénél a 
segédanyag tartalmi információi is irányadóak lehetnek. Ekkor azt is figyelembe kell venni, 
hogy a vizsgázó írásműve nem tartalmaz-e sokkal kevesebb információt, mint a segédanyag. 
Amennyiben azonban a feladat nem tartalmaz erre vonatkozó utasítást, akkor nem kérhető 
számon a vizsgázón az összes segédanyagban megjelenő információ. 

A dolgozat tartalmi szempontból megfelelő abban az esetben is, ha a vizsgázó a 
megadott témáról nem személyes vonatkozásban, hanem általánosan, de a kommunikációs 
cél(ok)nak megfelelően ír. 
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A nyelvi okokból érthetetlen szövegrészeket a Tartalom szempontnál nem lehet értékel-

ni. Ez vonatkozik a megadott szövegből értelem nélkül lemásolt és rossz nyelvi környezetben 
használt szövegrészekre is. Az ilyen típusú hibákat figyelembe kell venni a nyelvi teljesít-
mény értékelésekor is. El kell fogadni azonban az olyan szövegrészeket, amelyeket a vizsgázó 
a segédanyagból vett át és jó nyelvi környezetben használ. 

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 nor-

máinak. 
 

Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a 
megértést. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak újraol-
vasás után érthető, azaz anyanyelvi olvasó csak nehezen vagy egyáltalán nem értené meg a 
mondanivalót.  

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 

struktúra 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 megfelelően 
dolgozta ki a témát, és 
elérte a megadott 
szövegmennyiséget (40–50 
szó). 

A vizsgázó általában megfe-
lelően tárgyalta a témát, és 
legalább 30–40 szóból álló 
szöveget hozott létre. 

A vizsgázó csak részben 
megfelelően tárgyalta a té-
mát, és/vagy a létrehozott 
szöveg 30 szónál rövidebb. 

A vizsgázó nem 
megfelelően tárgyalta a 
témát, és/vagy a létrehozott 
szöveg nagyon rövid. 
vagy: 
A vizsgázó más témáról ír. 

Nyelvhelyesség (szókincs, mondattan, alaktan, helyesírás) 
5 pont 4–3 pont  2–1 pont 0 pont 

A szöveg hibátlan vagy 
csak kevés, a megértést 
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 nem értékelhető a 

többi szempont alapján, azaz az összpontszám is 0 pont. 
3. A dolgozatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól.  
4. Fél pontok és jutalompontok nem adhatók. 
 
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 
vizsgázó 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 
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megfelelőnek, 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 vizsgázó anyanyelvi olvasó számára értelmezhetetlen információt ad meg (pl. 
az életkor helyett a vizsgázó azt adja meg, hogy negyedikes). 

Érdeklődő típusú levél esetén előfordul, hogy a vizsgázónak bizonyos információkra kell 
rákérdeznie. Ebben az esetben a megfelelő kérdés feltevése azt jelenti, hogy a vizsgázó 
megfelelően fejtette ki az adott szempontot. 

Ha egy irányító szempont tárgyalása nyelvi okokból nem érthető, azt a Tartalom 
szempontnál 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 környe-
zetben 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 feladat szövegfajtával szemben állított formai követelményeknek (pl. a levél 

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 feladat szövegformájának minimális megtartására 
(van elfogadható megszólítás és aláírás), a dolgozat nem értékelhető 0 ponttal. A csak nyelv-
tani vagy helyesírási hibát tartalmazó variációk e szempont értékelésénél helyesnek számí-
tanak. 

Szövegalkotás 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
• logikus-e az irányító szempontok elrendezése és ezáltal a szöveg gondolatmenete,  
• megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés, tárgyalás és befejezés, 
• hogyan használja a vizsgázó a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit (pl. egyszerű 

kötőszók, névmások). 
 

A Szövegalkotás szempontnál a Tartalom szemponttól függetlenül kell eljárni, és csak a 
tárgyalt szempontok alapján lehet megítélni a dolgozat felépítését és gondolatmenetét. 

A szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit akkor használja helyesen a vizsgázó, ha 
törekszik arra, hogy egyszerű kötőszók, névmások, határozószók stb. segítségével valódi 
szöveget hozzon létre. Amennyiben a vizsgázó minden mondatát azonos módon kezdi, nem 
mondható el az általa létrehozott levélről, hogy abban a mondatok szervesen kapcsolódnak 
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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 
megértést. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak újra-
olvasás után érthető, azaz anyanyelvi olvasó csak nehezen vagy egyáltalán nem értené meg a 
mondanivalót. 

A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni. 
Amennyiben például a vizsgázó egy szót nem megfelelően használ, azt a hibát csak a 
Szókincs, kifejezésmód szempontnál lehet értékelni. 

Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a 
szövegben 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 mon-
danivalót.  

A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni. 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. 
 
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. 
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Formai jegyek és hangnem 

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

Dátum = D 
Megszólítás = M 
Köszönés = K 
Aláírás = A 

A teljesítés minőségét mutató jelek: 

K (betű)  =  az adott formai jegy teljesítése helyes,  
√K (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,  
É = értelemzavaró hiba, amely következtében egy-egy mondatrész vagy mondat mon-

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

 
A szövegben használt jelek: 

 aláhúzás  = lexikai hiba, 
 aláhúzás + 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, 
É = értelemzavaró hiba, amely következtében egy-egy mondatrész vagy mondat mon-

danivalója 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. 
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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 kommuniká-
ciós 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 meg-
felelően 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 szem-
pontot dolgozott ki 
megfelelően, és van még 
olyan irányító szempont, 
amelyet részben tárgyalt. 
vagy:  
A vizsgázó legalább négy irá-
nyító 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. 

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 nagy-
jából megfelelnek a szöveg-
fajtának, hangneme a közlési 
szándéknak és/vagy a 
címzetthez való viszonynak. 
 

A szöveg formai jegyei még 
megfelelnek a szövegfajtának, 
hangneme a közlési 
szándéknak és/vagy a címzett-
hez való viszonynak. 
 

A szöveg formai jegyei nem 
felelnek meg a szövegfajtá-
nak, hangneme a közlési 
szándéknak és/vagy a cím-
zetthez való viszonynak.  

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

A szöveg felépítése, az 
irányító szempontok 
elrendezése logikus. 
A gondolati tagolás megfele-
lő: 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 
elrendezése többnyire logikus. 
A vizsgázó törekszik a 
gondolati tagolásra: van 
bevezetés vagy befejezés. 
A vizsgázó törekszik arra, 
hogy valódi szöveget hozzon 
létre. 
A mondatok többnyire szerve-
sen kapcsolódnak egymáshoz. 

A mondanivaló nem 
mindenütt logikus 
elrendezésű. 
A vizsgázó nem törekszik a 
gondolati tagolásra: hiányzik a 
bevezetés és a 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 szó-
használat, ez azonban csak 
kis mértékben nehezíti a 
mondanivaló megértését. 
 

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

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

A szövegben felhasznált szó-
kincs szegényes. 
A nem megfelelő szóhasz-
nálat több helyen akadá-
lyozza 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 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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