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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. 

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 vizsgázó. 
 

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 vizsgázó által elért összpontszámot. 

 
Például: 
 

Max. 
5 

Elért 
3 

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

egyes feladatok eredményeit) és az elért összpontszámot.  
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Javítási kulcs az olvasott szöveg értése feladatsorhoz 
 
 
Завдання 1.  
Текст про день Києва. 

1. + 
2. - 
3. - 
4. + 
5. + 
6. - 
7. - 
8. + 
9. + 
10. + 
11. - 

 
Завдання 2.  
Ніс, як огірок. 

12. Кахау. 
13. Десять сантиметрів/10 сантиметрів/10 см. 
14. Рот. 
15. Відсуває (в бік). 
16. Щоб (голосніше) кричати. 
17. (Гусячий) ґелґіт. 
18. Ніколи. 
19. Ta, що перекричить ішну. / У якої ніс більший. 
 20. Біля річки чи озера. 
 21. (Свіжі, соковиті) листки (з дерев). 

 
Завдання 3.  
Короткі відомості. 

22. В 
23. Б 
24. Г 
25. Б 
26. В 
27. А 
28. Г 
29. А 
30. Б 
31. А 
32. Г 
33. В 
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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 az értékelési útmutatóban 

található pontszámítási táblázat alapján történik.  
Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes 

kérdéshez tartozó egy-egy szürke négyzetbe, kérjük, írja be a következő kódokat: 
 

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

 
 

Például: 
 

1. 2. 3. 4. 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 vizsgázó. 
 

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 vizsgázó 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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Javítási kulcs a nyelvhelyesség feladatsorhoz 
 
 
Завдання 1. 

1. більша 
2. брудніше 
3. менші 
4. моторніший 
5. дешевший 
6. стрункішої 
7. гарніше   
8. швидший 
9. нижча 
10. відомішого 

 
 
Завдання 2. 
Фестиваль клоунів. 

11. веселих 
12. усього 
13. були 
14. парижанин 
15. тридцять 
16. протягом 
17. своїй 
18. тупотіти 
 
 

Завдання 3.  
Казка про українські префікси. 

19.  вони 
20.  одній 
21.  того 
22.  всіх 
23.  якогось 
24.  кого 
25.  їх 
26.  ми 
27. себе 
28. нас 
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Pontszámítási táblázat a nyelvhelyesség feladatsor vizsgapontjainak 
kiszámításához 

 
 
 

Pont Vizsgapont 

1 1 

2 1 

3 2 

4 3 

5 3 

6 4 

7 5 

8 5 

9 6 

10 7 

11 7 

12 8 

13 9 

14 9 

15 10 

16 11 

17 11 

18 12 

19 13 

20 13 

21 14 

22 15 

23 15 

24 16 

25 17 

26 17 

27 18 

28 18 
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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 fogadható el, ha 
tartalmazza a helyes megoldást. A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása 
az értékelési útmutatóban  található pontszámítási táblázat alapján történik.  

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

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

 
Például: 
 

1. 2. 3. 4. 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 vizsgázó. 
 

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 vizsgázó 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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Javítási kulcs a hallott szöveg értése feladatsorhoz 

 
 
Завдання 1.  
„Заповіт” Тараса Шевченка. 

1. широкого 
2. Дніпро 
3. чути 
4. України 
5. синєє 
6. бога 
7. Кайдани 
8. мене 
9. словом 

 
    ЗАПОВІТ 
 

Як умру, то поховайте 
Мене на могилі,  
Серед степу широкого,  
На Вкраїні милій,  
Щоб лани широкополі,  
І Дніпро, і кручі 
Було видно, було чути, Як реве ревучий.  
Як понесе з України 
У синєє море 
Кров ворожу… отойді я 
І лани, і гори – 
Все покину і полину 
До самого бога 
Молитися… а до того 
Я не знаю бога. 
Поховайте та вставайте,  
Кайдани порвіте 
І вражою злою кров`ю 
Волю окропіте. 
І мене в сeм`ї великій,  
В сeм`ї вольній, новій, 
Не забудьте пом`янути 
Незлим тихим словом. 
 

Т. Шевченко 
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Завдання 2.  
Лист про новорічні подарунки. 
 
 
 

 
альбом про тварин (10) 
тепла хустка(11) 
несподіванка (0) 
трактор (12) 
лялька (13) 
ніж (14) 
мапа та словник (15) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорога Оленка! 
 

На дворі вже зима, наближається Новий рік! Я дуже люблю зимові свята і з радістю 
готуюся до них. Я вже купила багато подарунків, і мені кортить розказати тобі, кому я 
що подарую.  

Перший подарунок я купила для тебе, моя мила подруго! Що – не скажу, нехай буде 
несподіванка!  
Мамі я знайшла гарний альбом про тварин. Знаєш, як вона любить їх. На минулому 
тижні вона знову принесла додому мале чорне кошеня. Батькові подарую фінський ніж.  
Мій старший брат Михайло збирається в січні поїхати в Англію, тому я вирішила 
подарувати йому мапу Лондона та україно-англійський словник. Близнюки Надійка та 
Івасик ще зовсім маленькі. Їм нещодавно виповнилося два роки. Їм я подарую іграшки. 
Надійка отримає велику ляльку, яка вміє заплющувати очі, а Івасикові я приготувала 
трактор, про який він вже давно мріє. Наймиліша в світі бабуся вже теж має подарунок 
на Новий рік – велику теплу хустку з червоними трояндами. Сподіваюсь, що всі будуть 
раді подарункам. 
А як справи у тебе? Купуєш подарунки? 
 
      Твоя подруга Марійка. 

 
 
 
 
 
 

Подарунок подрузі 
Михайло 
батько 
Надійка 
Бабуся 
мати 
Івасик 
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Завдання 3.  
Текст “Дзеркало для схуднення”.  

16. - 
17. - 
18. + 
19. - 
20. + 
21. + 
22. - 

 
 
 

Дзеркало для схуднення 
 
 
Хочете позбутися зайвих кілограмів? Почепіть на кухні дзеркало — радять 
американські психологи, які провели цікавий експеримент за участю близько 1000 осіб. 
Людям, які приходили в супермаркети, пропонували скуштувати бутерброд з 
маргарином. Вони могли вибрати між звичайним маргарином і маргарином з малим 
вмістом жирів. Під час експерименту приблизно в половині випадків на столі, де 
проводилась дегустація, стояло дзеркало. І в присутності цього німого свідка люди 
з’їдали звичайного маргарину на 22 відсотки менше, ніж без дзеркала. Можливо, 
причина в тому, що коли людина бачить своє відображення, вона раптом згадує про 
власну вагу і стає розбірливiшою в їжі, не все їсть. На вживання маргарину з малим 
вмістом жирів дзеркало ніяк не вплинуло. Поясненням цього може бути той факт, що 
люди взагалі light вважають корисним для здоров’я. 
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Pontszámítási táblázat a hallott szöveg értése feladatsor vizsgapontjainak 
kiszámításához 

 
 

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



 

írásbeli vizsga 0612 12 / 15 2007. május 24. 

Ukrán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
 

IV. ÍRÁSKÉSZSÉG 
 

A javításhoz használandó értékelési szempontok a következő oldalakon találhatóak. 
 
A feladatok végén a szürke táblázatban két különböző oszlop található: 
 

• az elsőbe előre beírtuk az egyes értékelési szempontok alapján elérhető maximális 
pontszámokat; 

• a másikba, kérjük, írja be a vizsgázó által elért pontszámokat, majd a feladatra adott 
összpontszámot. 

 
 

Például: 
  

Max. Elért 

5  3 

 
 

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

 
 
Értékelési szempontok az 1. feladathoz 
 

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

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

 

Az értékelési szempontok részletes kifejtése 

• A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága  

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó megvalósította-e a kommunikációs 
szándékot, azaz megfelelően dolgozta-e ki a témát; megfelelő hosszúságú szöveget hozott-e 
létre. Nem kell pontot levonni, ha a szöveg hosszabb 80 szónál.  

• Érthetőség, nyelvi megformálás  

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg érthető-e az 
olvasó számára, az esetlegesen előforduló nyelvi (mondattani, alaktani, helyesírási) hibák a 
megértést nem akadályozzák-e.   
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• Íráskép  

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy milyen a szöveg írásképe, mennyire olvasható; a 
törlések és javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekinthetőségét. 

 
 
Értékelési skála az 1. feladathoz 

 

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

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

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

A vizsgázó részben valósí-
totta 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. 

Érthetőség, nyelvi megformálás 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 

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

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

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

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

Íráskép 
1 pont 0 pont 

Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és javítások. Olvashatatlan kézírás és/vagy áttekinthetetlen törlések és 
javítások. 
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Értékelési szempontok a 2. feladathoz (2.A és 2.B variáció közül választott feladat) 

 A 2. feladat értékelése Maximum 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 5 pont 
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2 pont 
Szövegalkotás 4 pont 
Szókincs, kifejezésmód 5 pont 
Nyelvhelyesség, helyesírás 5 pont 
Íráskép 1 pont 

 Összesen 22 pont 
  

Amennyiben a dolgozat a „A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” szempont alapján 0 
pont, akkor az összpontszám is 0 pont. 

 
 
Az értékelési szempontok részletes kifejtése 

• A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó hogyan valósította meg a 
kommunikációs célt; hány irányító szempontra tért ki, és milyen mélységben tárgyalta őket. 
Nem kell levonni pontot, ha a szöveg hosszabb 120 szónál. 

• Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg hangneme és 
stílusa megfelel-e a közlési szándéknak, valamint az írásmű szerzője és olvasója közötti 
viszonynak; hogy az olvasóban a szerző szándékának megfelelő benyomást kelti-e. 

• Szövegalkotás 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy logikus-e az irányító szempontok elrendezése és 
a szöveg gondolatmenete, megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés és befejezés; 
hogy a vizsgázó hogyan alkalmazza a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit (előre- és 
visszautalás eszközei, névmások, kötőszók stb.). 

• 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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Ukrán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

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

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

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

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

A vizsgázó részben 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 valósította 
meg a kommunikációs célokat. 
Az irányító szempontok közül 
egyet sem dolgozott ki 
megfelelően, csak néhányat 
részben, és van olyan is, 
amelyet egyáltalán nem. 

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

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

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

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

Szövegalkotás 
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 

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

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

A mondanivaló nem  
mindenütt logikus 
elrendezésű. 
A vizsgázó nem törekszik a 
gondolati tagolásra, 
hiányzik a bevezetés és a 
befejezés. 
A mondatok több helyen 
nem kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A szöveg tagolatlan 
és áttekinthetetlen, 
összefüggéstelen 
mondatokból áll. 
A szöveg annyira 
rövid, hogy szöveg-
ként nem 
értékelhető. 

Szókincs, kifejezésmód 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 

A szöveget a témának 
és a közlési szándéknak 
megfelelő, változatos, 
viszonylag bő szókincs 
jellemzi. 

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak megfelelő 
szókincs jellemzi. A szókincs 
korlátai miatt előfordul ismétlés. 
Néhol nem megfelelő a 
szóhasználat, ez azonban nem, 
vagy csak kis mértékben nehezíti 
a megértést. 

A szöveg kevésbé változatos, 
helyenként egyszerű, de a téma és a 
közlési szándék szempontjából még 
elfogadható. 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 megnehezíti a 
szöveg megértését. 

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

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

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

A szövegben sok olyan nyelvi 
(mondattani, alaktani, helyesírási) 
hiba van, 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. 

 

Íráskép 
1 pont 0 pont 

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