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írásbeli vizsga 0811 2 / 13 2008. október 31. 

Japán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
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 szöveg 
szerinti megoldások mellett esetenként szerepelhetnek a tartalmilag még elfogadható egyéb 
megoldások is. A zárójelben szereplő szavak, kifejezések nem feltételei a válasz elfogadhatóságának.) 

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 vizsgaösszetevőben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása az 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 

1 0 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 (szintén a lap alján, a kérdéseket jelölő szürke négyzetsor végén) 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. Elért 

5  3 

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

feladatok eredményeit) az elért összpontszámot és a pontszámítási táblázat segítségével megállapított 
vizsgapontokat! 

 
 

 
 



 

írásbeli vizsga 0811 3 / 13 2008. október 31. 

Japán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

1. Feladat 
 

れい 1 2 3 4 5 
A E F B D C 

 
 
2. Feladat 
 

れい 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
◯ ☓ ◯ ◯ ☓ ◯ ☓ ☓ ◯ ☓ ☓ 

 
 
3. Feladat 
 

れい 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
A D C D B C B B A B B 

 
Pontátszámítási táblázat 

 
 

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

 
Feladatpont 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Vizsgapont 17 18 20 21 22 24 25 26 28 29 30 32 33 
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Japán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
NYELVHELYESSÉG 

 
A javítási útmutató tartalmazza az összes elfogadható választ.  
Amennyiben a válasz helyesírási hibát tartalmaz, az nem elfogadható. Amennyiben több választ 

írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha tartalmazza a helyes megoldást. (A helyes 
megoldások mellett esetenként szerepelhetnek a nyelvhelyességi szempontból még elfogadható egyéb 
megoldások is.) 

A vizsgaösszetevőben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása az 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 

1 0 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 (szintén a lap alján, a kérdéseket jelölő szürke négyzetsor végén) 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. Elért 

5  3 

 
 

A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az egyes 
feladatok eredményeit), az elért összpontszámot és a pontszámítási táblázat segítségével megállapított 
vizsgapontokat! 
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Japán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

1. Feladat 
 

れい 1 2 3 
Ａ Ｃ Ｄ E 

 
2. Feladat 
 

れい 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Ｂ Ｂ Ａ Ｄ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｄ Ｃ Ｂ 

 
3. Feladat 
 
（れい） し     
 
（14） いった    
 
（15） きれいで    
 
（16） みる     
 
（17） すきではありません  
 

（18） およぐ    
 
（19a/b） かいた、きいた   
 
（20） たのしかったです   
 
（21） よくて    
 
（22） こなくて    
 
（23） つけましょう   
 
（24） つかって    
 
（25） とら     
 
 

Pontátszámítási táblázat 
 

Feladatpont 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Vizsgapont 18 17 17 16 15 14 14 13 12 12 11 10 9 9 8 7 6 6 5 4 4 3 2 1 1
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Japán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 

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 szöveg 
szerinti megoldások mellett esetenként szerepelhetnek a tartalmilag még elfogadható egyéb 
megoldások is. A zárójelben szereplő szavak, kifejezések nem feltételei a válasz elfogadhatóságának.) 

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 vizsgaösszetevőben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása az 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 

1 0 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 (szintén a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetsor végén) 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. Elért 

5  3 

 
 

A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az egyes 
feladatok eredményeit), az elért összpontszámot és a pontszámítási táblázat segítségével megállapított 
vizsgapontokat! 
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Japán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

1. Feladat 
 

れい 1 2 3 4 5 6 7 
◯ ◯ ☓ ☓ ☓ ◯ ☓ ☓ 

 
 
2. Feladat 
 
（例） おおきい  

 

（8）  150     （12） 7   

 

（9）  2000     （13） みなみ  

 

（10） 5000     （14） 11   

 

（11） 2010     （15） 15   

 
 
3. Feladat 
 

れい 16 17 18 19 20 21 22 23 
Ａ B B A C A C A B 

 

 
Pontátszámítási táblázat 

 
Feladatpont 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Vizsgapont 1 3 4 6 7 9 10 11 13 14 16 

 
Feladatpont 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Vizsgapont 17 19 20 22 23 24 26 27 29 30 32 33 
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Hangzó szöveg: 
 
1. Feladat 
Ａ：はじめまして。山田です。小学校の６年生です。よろしくお願いします。 

Ｂ：なすです。よろしくお願いします。 

Ａ：それいけズッコケ三人組は、私達のクラスでもとても人気があります。 

Ｂ：ありがとう。 

Ａ：ズッコケ三人組は１から５０まで、全部で５０冊目までありますね。 

Ｂ：はい、１冊目は1978年2月にできました。そして、50冊目は2004年12月にできま

した。全部で2300万冊売れたんですよ。 

Ａ：それはすごいですね。 

Ｂ：それいけ三人組のアニメーションやテレビドラマも生まれました。 

Ａ：あ、わたしもテレビドラマを見ました。 

Ｂ：おもしろかったですか。 

Ａ：はい。あの、ズッコケ三人組を書いたとき、１冊書き始めてから書き終わるま

で、どのぐらいかかりましたか。 

Ｂ：２ヶ月ぐらいです。 

Ａ：はやいですね。 

Ｂ：ええ、いつも、頭の中からどんどん話が出てきました。 

Ａ：そうなんですか。１～５０の中で、一番難しかったのはどれですか。 

Ｂ：そうですね～。一番最後の本は難しかったです。最初、とちゅうまで40ページ

ぐらい書いたんですが、おもしろくないと思って、最初からもう一度書きはじめ

ました。 

Ａ：ところで、那須さんは子供のときから、作家になりたかったんですか。 

Ｂ：いいえ、子供の時は、医者か漫画家になりたかったんです。でも大学を卒業し

て会社員になりました。そして、26歳の時に会社をやめて作家になったんです。 

Ａ：小さいときも、本が好きで作文が上手だったんですか。 

Ｂ：う～ん、じつは小学生の時は本が嫌いだったんです。毎日漫画ばかり読んでい

ましたよ。 

Ａ：私も漫画が大好きです。 

Ｂ：あははは。 
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Japán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

2. Feladat 
 日本で一番大きい電車の駅は新宿駅です。新宿駅では１日に150万人の人が電車に

乗ったり、降りたりします。しかし７～８年前まで新宿駅にはエレベーターがあり

ませんでしたから、70歳や80歳の人や、けがやびょうきでたくさん歩くことができ

ない人、そしてベビーカーを押している人はこまっていました。 

 その後、2000年に新しい規則ができました。この規則は「１日に5000人以上の人

が電車に乗ったり降りたりする駅は、2010年までにエレベーターを作らなければな

らない。」というものです。 

 それで、新宿駅でも2005年からエレベーターをつくりはじめました。2005年には

１つ、そして2006年には６つのエレベーターをつくりました。 

 すべてのエレベーターは南口の近くにあります。そして、エレベーターには11人

まで乗ることができます。エレベーターをつくるのに、15億円かかったそうです。 
 
3. Feladat 
 

 みなさんの車にはエアコンがありますか。日本では毎年たくさんの車のエアコン

を作っています。2006年には1000万台の車のエアコンを作りましたが、半分は外国

に輸出しました。 

 今日私達は車のエアコンの工場を見に行ってきました。工場に行ってまずおどろ

いたのは、思っていたより車のエアコンが大きかったことです。夏、車の中はとて

もあつくなるので、家のエアコンの2倍力が必要なのだそうです。 

 工場には人も少しいましたが、エアコンを作るロボットがたくさん並んでいまし

た。ロボットはぜんぜん休まないでエアコンを作っていました。工場の人によると、

ロボットは１分間に30台、月に70万台のエアコンを作るそうです。私はとてもびっ

くりしました。 

 私は、エアコンができたら人だけがエアコンをチェックをすると思いましたが、

この工場では、ロボットもエアコンをチェックをするそうです。 

 とてもすごいロボットですが、工場の人によると、このロボットもこの工場で作

っているそうです。 

 家のエアコンは 10 年ぐらいで壊れるそうですが、車のエアコンは 20 年使うこと

ができるそうです。でも、空気をきたなくしないように、この工場では新しい車の

エアコンについて研究しているそうです。 
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Japán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
ÍRÁSKÉSZSÉG 

 
Az írásbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. 

Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz 
tartozó szintleírásokon alapul. Minden írásbeli munkát ezen szempontok segítségével kell értékelni oly 
módon, hogy a dolgozatot minden egyes értékelési szempont szerint 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. 

A feladat teljesítése szempontjából a terjedelemnek kiemelkedő jelentősége van. Tekintve, hogy 
a japán nyelvben nincsenek szóközök és a szavak számának megállapítása nem egyértelmű, ezért az 
előírt terjedelmet nem a leírt szavak, hanem a leírt írásjegyek szabják meg. A nyelv sajátosságai 
szerint ugyanaz a szó leírható szótagjellel (hiragana, katakana) és kínai (fogalmi) írásjeggyel is. 
Természetszerűleg a szótagjellel írt szavak nagyobb terjedelmet eredményeznek, de a kínai írásjegyek 
használata fejlettebb íráskultúrát feltételez. Ezért külön értékeljük az írásjegyek helyes használatát, 
valamint ösztönözve a kínai írásjegyek alkalmazására, az értékelésben nem kezeljük a szöveg 
minimális hosszától való eltérést kizáró szempontnak.  
 
 

 
Értékelési szempontok az 1. feladathoz 
 

 Az 1. feladat értékelése Maximum 
A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 5 pont 
Érthetőség, nyelvi megformálás 4 pont 
Írásjegyek használata 2 pont 

 Összesen 11 pont 
 
Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága” szempont alapján 0 pont, 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 
kommunikációs szándékot, azaz megfelelően dolgozta-e ki a témát; megfelelő hosszúságú 
szöveget hozott-e létre. Nem kell pontot levonni, ha a szöveg hosszabb 120 írásjegynél.  

• 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.   

• Írásjegyek használata  

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó helyesen használja-e a 
különböző írásjegy típusokat. A kandzsik használata nem feltétele a feladat teljesítésének. A 
hibás, de még felismerhető kandzsi elfogadható, amennyiben nem zavarja a szöveg 
megértését. 
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Japán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

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 szöveg-
mennyiséget  
(75 írásjegy). 

A vizsgázó nagyrészt 
megvalósította a kom-
munikációs célt; egy-két 
részlettől eltekintve ál-
talában megfelelően dol-
gozta ki a feladatot, és 
legalább 75 írásjegy hosszú-
ságú szöveget hozott létre. 

A vizsgázó részben való-
sította meg a kommuniká-
ciós célt; félreértette, illetve 
nem megfelelően dolgozta 
ki a feladat bizonyos részeit, 
a létrehozott szöveg  
75 írásjegynél rövidebb. 

A vizsgázó nem valósította 
meg a kommunikációs célt; 
félreértette, illetve nem 
megfelelően dolgozta ki a 
feladatot, a szöveg 55 
írásjegynél rövidebb. 

 

Érthetőség, nyelvi megformálás 
4 pont 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. 

Írásjegyek használata 
2 pont 1 pont 0 pont 

A vizsgázó helyesen használja az 
írásjegyeket, a szövegben az 
alapvető kandzsikat hibátlanul írja 
le. 

A vizsgázó nem használ  kandzsit, vagy 
helytelenül írja le. A szövegben több 
hibás írásjegy fordul elő, de a hibák alig 
befolyásolják a megértést. 

A szöveg az írásjegyek helytelen 
használata miatt  nem érthető. 

 
 
 
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 
Szövegalkotás 4 pont 
Szókincs, kifejezésmód 5 pont 
Nyelvhelyesség, helyesírás 5 pont 
Írásjegyek használata 3 pont 

 Összesen 22 pont 
  

Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” szempont alapján 0 
pont, akkor az összpontszám is 0 pont. 
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Japán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
 
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 180 írásjegynél. 

• 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. 

• Írásjegyek használata 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó helyesen használja-e a különböző írásjegy 
típusokat. A kandzsik használata nem feltétele a feladat teljesítésének. A hibás, de még 
felismerhető kandzsi elfogadható, amennyiben nem zavarja a szöveg megértését. 
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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 
kommunikációs 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 való-
sította 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. 

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 több-
nyire 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 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 egy-
szerű, 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. 

 

Írásjegyek használata 
3 pont 2-1 pont 0 pont 

A vizsgázó helyesen használja az 
írásjegyeket és az alapvető kandzsikat. 
A szövegben előforduló hibák nem be 
folyásolják a megértést. 

A vizsgázó vagy nem használ kandzsit, 
vagy helytelenül írja le. A szövegben 
több hibás írásjegy fordul elő, a hibák 
kisebb nagyobb mértékben befolyásolják 
a megértést. 

A szöveg az írásjegyek helytelen 
használata miatt nem érthető. 
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