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Magyar mint idegen nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 

1. Jó megoldásnak a javítási és értékelési útmutatóban megadott megoldások mellett 
elfogadhatók azok a megoldások is, melyek az útmutatóban ugyan nem szerepel-
nek, de megfelelnek a magyar nyelv szabályainak, és értelmes megoldást kínálnak 
az adott feladatra. 

2. Minden jó megoldás egy feladatpontot (itemet) ér. Rossz megoldásra nem jár pont. 
3. Többletpont nem adható. 
4. A feladatpontokat az adott feladatsorhoz (vizsgarészhez) megadott átváltási szabály, 

ill. táblázat alapján kell vizsgapontokra átszámítani. 

I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
1.  Nem kell hibának tekinteni az olyan nyelvi hibát, amely a megértést nem akadá-

lyozza (pl. helyesírási, nyelvtani vagy nyelvhelyességi hiba). 

2.  Legfeljebb 29 feladatpont érhető el. Az elért pontokat az alábbi táblázat segítségé-
vel kell vizsgapontokra átszámítani: 

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

1. feladat 

kérdés (itemszám) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

válasz g b h f i a j l k e c 

2. feladat 

Itemszám Megoldás 
12. A számlának csak a felét kell kifizetni. 
13. A hagyományos magyaros és az egészségesebb, korszerűbb. 
14. Azt remélik, hogy a vendégek majd máskor is visszatérnek. 

15. Étterem, vendéglő, söröző, teaház, pizzéria, szendvicsbár, eszpresszó, 
pub, palacsintázó (3 említése elég) 

16. Hajó, vonat (1 említése elég). 
17. A vendégek 39%-a (majdnem fele). 
18. Az amerikaiak. (Ők hetente 4-szer, a magyarok csak évente 11-szer.) 

3. feladat 

tárgy (itemszám) 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 

kép i f e b d l c g a k h 

II. NYELVHELYESSÉG 

1. Ha a helyesírás a megértést akadályozza, akkor a megoldás nem fogadható el. 

2. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. 

3. Legfeljebb 25 feladatpont érhető el. Az elért pontokat az alábbi táblázat segítségével 
kell vizsgapontokra átszámítani: 

Elért pont Vizsgapont  Elért pont Vizsgapont 
25 18  12 9 
24 18  11 8 
23 17  10 8 
22 16  9 7 
21 15  8 6 
20 15  7 6 
19 14  6 5 
18 13  5 4 
17 12  4 3 
16 12  3 3 
15 11  2 2 
14 10  1 1 
13 10    
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Megoldások 

1. feladat  

Itemszám Megoldás Itemszám Megoldás 
1. ült 6. meghívtak  
2. tetszett 7. elmentünk 
3. észrevettük 8. töltöttük 
4. maradt 9. elhatároztuk 
5. volt   

2. feladat 

Itemszám Megoldás Itemszám Megoldás 
10. Ennek 15. semmire 
11. bepiszkolódástól 16. pénzbe 
12. érdeklődését 17. megoldást 
13. szépségért 18. szemetesekben 
14. feleslegessé   

3. feladat  

Itemszám Megoldás Itemszám Megoldás 
19. hanem 23. de 
20. amikor 24. ahol 
21. és 25. mert 
22. hogy   

III. HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

1. Minden tartalmilag megfelelő válasz elfogadható. Amennyiben a válasz érthető, a 
nyelvi vagy helyesírási hibákat nem kell figyelembe venni. 

2. Legfeljebb 24 pont érhető el. Az elért pontokat az alábbi táblázat segítségével kell 
vizsgapontokra átszámítani: 

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

1. feladat 

 I H 
1. Zsuzsa sok időt töltött a barátaival Párizsban, ezért mindent kényelmesen meg 

tudtak nézni.  X 

2. Zsuzsa imádta a Doors együttes zenéjét, ezért Jim Morrison szülőházát is fölke-
reste.  X 

3. Mivel Zsuzsa mindent okosan, óvatosan intézett, ezért szülei a Tiszához is elen-
gedték kettesben a barátnőjével. X  

4. Csaba fiatalkorának legszebb nyarát a nyolcadik osztály befejezése után élte át. X  

5. Csaba először egy salgótarjáni üzletben keresett egy kis pénzt.  X 

6. Csaba ezen a nyáron egy gyönyörű, de szegény lányba lett szerelmes.  X 

7. A nyár végén Csabáék a szomszéd német család Mercédeszét is meg tudták venni.  X 

8. Balázs szüleivel Kanadában, Torontóban nyaralt.  X 

9. Balázs dolgozott is a nyáron. X  

10. Balázs kipróbálhatta, milyen egy Porschét vezetni. X  

11. Eszter legszebb nyara egy amerikai ösztöndíjhoz kapcsolódik. X  

12. Az igazi élmény Eszter számára a vidéki farmon töltött három hét volt.  X 
2. feladat 

Itemszám hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

13.     X   

14.       X 

15. X       

16.      X  

17.  X      

18.    X    

3. feladat 

Minden olyan megoldás elfogadható (pl. rossz kihúzása, helyes föléírása), amelyik a 
tényleges hibát találja meg, és a helyes információra javítja ki. 

Itemszám Megoldás 
19. Nem az egyetem után, hanem az egyetemen. 
20. Ákos szeret olvasni, folyton olvas. 
21. Nem két év múlva, hanem jövőre (egy év múlva).  
22. Nem igaz. Az itthon töltött évek is hasznosak számára. 
23. Nem Lilla, hanem Ákos. 
24. Belefér. Minden évben Erdélyben nyaralnak egy hónapot. 
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A hanghordozón elhangzó szövegek: 

1. feladat 

Kamaszkorunk legszebb nyarára mindannyian nosztalgiával emlékezünk vissza. Szaba-
dok voltunk, kíváncsiak, nyitottak. Most Zsuzsa, Csaba, Balázs és Eszter idézi fel emlékeit. 

(Zsuzsa:) 
– A gimnázium második osztálya utáni nyárnak rengeteg szép emléket köszönhetek. 

Ez volt az első év, amikor először mehettem el barátokkal, felnőtt felügyelet nélkül, rá-
adásul külföldre, Párizsba! Végigrohantuk a várost, mindent látni akartunk. Akkoriban 
teljesen megőrültem a Doors együttesért, ezért ragaszkodtam hozzá, hogy elmenjünk 
Jim Morrison sírjához. Senki sem jött velem, de én tudtam, hogy ezt nem hagyhatom ki. 
Nagyon szép volt. Egyébként sem csináltam semmi hülyeséget, ha felnőttek nélkül le-
hettem. Ezért lakhattunk egyedül a barátnőmmel egy lakókocsiban a Tisza-parton is, 
ugyanezen a nyáron.  

(Csaba:) 
– Tizennégy éves voltam: éppen elballagtam az általános iskolából, de már felvettek 

az esztergomi gimnáziumba. Tudtam, hogy ősztől salgótarjáni otthonunktól távol folyta-
tódik majd az életem. Ezen a nyáron minden megtörtént velem, amire egy kamasz fiú 
büszke lehet. Édesanyám egy üzletet vezetett Siófokon. Ez volt az első munkahelyem, 
ahol fizetést kaptam!  

Életemben először ezen a nyáron voltam halálosan szerelmes. Szilviának hívták. De 
ők gazdagok voltak, és megszóltak, mert csak két pár cipőm volt. Emiatt nem mertem 
többé közeledni a lányhoz. De az első szerelem emlékét még sokáig őriztem. 

Pénz, nő – mi kell még? Egy jó autó. A szomszéd németeknek volt egy óriási Mer-
cédeszük! Egyszer munkába igyekeztem, és ők elvittek a csodakocsival. Beülhettem egy 
Mercibe! Nagy volt, kényelmes és gyönyörű.  

(Balázs:) 
– A szüleimmel nyolcvannyolcban kiköltöztünk Kanadába, Torontóban töltöttem a 

kamaszkoromat. A kanadai fiatalok legtöbbje végigdolgozza a vakációt, így tettem én is. 
De rengeteg fesztivál, művészeti hét, buli is van a városban. Mégis az volt a legemléke-
zetesebb, amikor egy igazi Porschét vezethettem. A nagypapám egyszer hozott nekem 
külföldről egy Porsche-modellt, azóta rajongok ezért a márkáért. Örültem is, amikor 
egyszer sikerült bejutnom egy Porsche-tesztvezetésre! 

(Eszter:) 
– Amikor tizenhét évesen nyertem egy ösztöndíjat Amerikába, teljesen új és csodála-

tos világ nyílt meg előttem. Három hetet töltöttem Minneapolisban egy nyelviskola di-
ákjaként. Folyamatosan buliztunk, szórakoztunk. 

A második három hétre egy kis vidéki farmra kerültem. Bár a vendéglátóim mindent 
megtettek a szórakoztatásomért: elmagyaráztak mindent a birkatenyésztésről, filmekkel 
halmoztak el, sőt, még egy indián múzeumba is elcipeltek, azért ott sokkal csendesebb 
és unalmasabb volt. Ők viszont őszinte érdeklődéssel hallgatták, amit Magyarországról 
meséltem. A végére megszerettük egymást. 

 (Nők Lapja 2003.07.16) 
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2. feladat 

Az e heti programok közül kiemelkedik a Szépművészeti Múzeumban rendezett kiállítás, „A 
Mediciek fénykora”. A múzeum különleges meglepetéssel is kedveskedik a budapestieknek: 
szerda éjszaka vidám reneszánsz korcsolyabált rendez a Városligeti Műjégpályán. 
 
Különleges sorozatot indít pénteken a Művészetek Palotája és a Budapesti Fesztiválzenekar. 
Az első egész napos rendezvény Csajkovszkijról szól, és tizenegy hangversenyt tartalmaz.  

A Yamato – Japán dobosai előadás világjáró társulata 2008-ban ismét hazánkba érkezik. Va-
sárnap újra dübörögnek Budapesten a japán dobok. Idén új helyszínen, a Puskás Ferenc Stadi-
onban kápráztatják el a magyar közönséget.  
 
Fantasztikus csapatjáték és hatalmas buli szemtanúi lehetünk a Sportarénában. Hazánkba ér-
kezik a világhírű kosárlabdashow, a Harlem Globetrotters. A csapat évente több mint 300 
mérkőzést játszik, és szinte mindig nyer. Nálunk sem fog csalódást okozni. Fellépésük hétfőn 
lesz látható. 
 
Szombaton tartja farsangi rendezvényét a Fővárosi Állat- és Növénykert. A műsorban játékos 
vetélkedő, színpadi programok, jelmezverseny, ugrálóvár és sok meglepetés várja a látogató-
kat.  
 
A Disney-történeteket most új formában, egy színes zenés-táncos jégshow-ban láthatjuk: A 
Száz év varázslat produkció kedden lesz látható a Papp László Sportarénában. 
 
Már néhány napja tart a filmszemle. Csütörtökön kezdik vetíteni a leginkább várt műveket. 
Ezen a napon lesz látható a nagyjátékfilmek közül Fliegauf Benedek Tejút, Alföldi Róbert 
Nyugalom és Paczolay Béla Kalandorok című filmje. 

(Nők lapja Café, a Szórakozzunk rovat 2008. január 31.-i ajánlata alapján) 



 

írásbeli vizsga 0811 8 / 14 2008. október 20. 

Magyar mint idegen nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

3. feladat 

– Amikor tíz éve először találkoztam Somi Pannival, csak azt tudtam róla, hogy ő az a 
magyar lány, akit mindenki indiainak néz, és aki „indiaiul” táncol. Tanítja is ezt a 
különleges mozgást, és számos rajongót szerzett ennek a műfajnak. Annak ellenére, 
hogy bölcsész. Az első találkozásunk óta két gyermeke született. Szerintem tipikus 
lázadó, de ő azt mondja magáról, hogy teljesen hétköznapi. 
Szerinted hétköznapi az, aki, bár matematikából és fizikából kitűnő, mégis csak böl-
csész szakokra jelentkezik az egyetemre? Majd, miután felveszik az indológia szakra, 
ösztöndíjasként szanszkrit színházzal és klasszikus indiai tánccal kezd el foglalkozni? 

– Jó, tényleg nem voltam egyszerű eset, de egy ideig még angoltanításból éltem – ez abszo-
lút hétköznapi dolog. Van két gyerekem – egy férjtől, akit az egyetemen ismertem meg: ez 
szintén elég szokványos. 

– De az már megint nem, hogy a lakásotok gyakorlatilag egy hatalmas gyerekszoba, 
amelynek nagy részét egy óriási ágy foglalja el. 

– Azaz matrac, mert csak a földön tudok aludni. Ahogy a fiam is, aki születése óta csak ve-
lem hajlandó aludni, akárcsak később a húga, és persze a papájuk is – ezért kell ilyen nagy 
matrac. Lillának köszönhető, hogy mindenfelé papírfecnik, ragasztók vannak, mert ő ál-
landóan alkot. Ákos viszont folyamatosan olvas, hasra fekve. Én is hason írtam házi fel-
adatot. 

– Tipikus családmodell… 

– Ühüm. 

– Mikor voltatok utoljára Indiában? 

– Amióta Lilla megszületett, nem utaztunk. De Ákossal kétszer is voltunk, és jövőre szeret-
nénk menni megint. A gyerekeknek is olyan neveket kerestünk, amelyeket kint is ki tud-
nak mondani. Így lett Ákos, mivel létezik egy hasonló indiai név, Ájbek. Holdherceget je-
lent. Lillának a bátyja adta a nevét.  

– Nem hiányoznak az indiai barátok, mesterek? 

– Jót tett nekem, hogy most egy ideig itthon maradtam: lassan rátalálok a saját stílusomra. 
Természetes próbálok maradni mindenben – például a gyereknevelésben is, és úgy látom, 
működik. Gyerekeim őszinték, okosak, és nagyon szeretik egymást. 

– Már táncolnak? 

– Ákos kisbaba korától mindennap jött velem a táncterembe. Fantasztikus ritmusérzéke van, 
gitározik, kétszer elolvas egy verset, és tudja. Lilla picit más. Neki már nem volt az élete a 
tánc, ő inkább a szórakozást látja benne. 

– Sok időt töltesz a teremben, hiszen új darabok készülnek. Végig hittél abban, hogy 
siker lesz itthon? 

– Nem vártam semmit, és épp ezért nem is csalódtam soha.  

– Mit csinálsz, amikor pihensz? 

– Salsát táncolok! Ezen kívül legózom – abban nagyon jó vagyok, meg a társasjátékokban 
is. Nálunk a nyaralás is szent. Van egy székely parasztházunk Erdélyben. Minden évben 
ott töltünk egy hónapot. Ott tartjuk a tánctáborokat is. Indiait Erdélyben… – csak semmi 
lázadás! 

(Nők Lapja 2006.11.29) 
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IV. ÍRÁSKÉSZSÉG 
1. feladat 

A javítás alapelvei 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

értékelési szempont maximális pont-
szám 

Tartalom és szöveghossz 6 pont 
Nyelvhelyesség 5 pont 
Összesen 11 pont 

2. Amennyiben valamelyik értékelési szempont alapján a feladat megoldása 0 pontot kapott, 
akkor nem értékelhető a másik szempont alapján, azaz a teljes feladatra 0 pontot kell adni. 

3. A feladatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól.  

Tartalom és szöveghossz 
Ezen az értékelési szemponton belül azt kell megfigyelnünk, hogy a vizsgázó  
• megfelelően dolgozta-e ki a témát,  
• megfelelő hosszúságú szöveget hozott-e létre. 

A nyelvi okokból érthetetlen szövegrészeket ennél a szempontnál nem lehet értékelni. 
Ez vonatkozik a feladat meghatározásból értelem nélkül lemásolt és rossz nyelvi környezet-
ben használt szövegrészekre is. Az ilyen típusú hibákat figyelembe kell venni a nyelvi telje-
sítmény értékelésekor is. 

Amennyiben a vizsgázó olyan információt közöl, ami anyanyelvi olvasó számára nem 
értelmezhető, az adott rész kifejtése 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) 

Ezen az értékelési szemponton belül azt kell megfigyelnünk, hogy megfelel-e 
• a vizsgázó által használt szókincs a témának, a szituációnak, a szerepnek és a közlési 

szándéknak,  
• a vizsgázó szóhasználata a középszintű érettségi vizsga követelményeinek, 
• 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. Szövegértést zavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma azért nem 
érthető, mert a vizsgázó szókincse elégtelen, és/vagy a nyelvhasználat alapvető szabályait 
nem tudta alkalmazni. 

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

Az adott szinten bizonyos nyelvtani struktúrák produktív használata nem várható el a 
vizsgázótól. Az ilyen típusú hibákat a szövegben jelölni kell, de az értékelésnél nem kell fi-
gyelembe venni. 
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Értékelési skála 

Tartalom és szöveghossz 
6-5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 

A vizsgázó megfelelően 
dolgozta ki a témát, 
és: 
 elérte a megadott szöveg-
mennyiséget (50–80 szó). 

A vizsgázó általában megfe-
lelően tárgyalta a témát, 
és: 
legalább 40–50 szó hosszú-
ságú szöveget hozott létre. 

A vizsgázó csak részben 
megfelelően tárgyalta a 
témát,  
vagy: 
a létrehozott szöveg 40 szó-
nál rövidebb. 

A vizsgázó nem megfelelően 
tárgyalta a témát, valamint 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 zava-
ró hibát tartalmaz. 

A szövegben több hiba fordul 
elő, a hibák néhány ponton 
nehezítik a megértést. 

A szövegben sok hiba fordul 
elő, a hibák több ponton 
nehezítik a megértést. 

A szöveg a nyelvi hibák miatt 
nem érthető. 
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2. feladat 

A javítás alapelvei 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

Értékelési szempont Maximális pontszám 
Tartalom  5 pont 
Formai jegyek és hangnem  2 pont  
Szövegalkotás 3 pont 
Szókincs, kifejezésmód 6 pont 
Nyelvtan, helyesírás 6 pont 
Összesen 22 pont   

2. Amennyiben Tartalom értékelési szempont alapján a feladat megoldása 0 pontot kapott, 
akkor nem értékelhető a többi szempont alapján, azaz a teljes feladatra 0 pontot kell adni. 

3. A feladatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól.  
Tartalom 
Ezen az értékelési szemponton belül azt kell megfigyelnünk, hogy a vizsgázó 
• hány irányító szempontra tért ki és milyen mélységben tárgyalta azokat,  
• hogyan valósította meg a kommunikációs célt/célokat. 

Egy adott irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető a szintnek megfelelőnek, ha a 
vizsgázó kitér a megadott irányító szempontokra, mondatai minden lényeges információt tar-
talmaznak, ill. minden lényeges információra rákérdeznek és ismétlésektől mentesek. Ameny-
nyiben egy irányító szemponthoz több alpont tartozik, a szempont kifejtése akkor tekinthető 
megfelelőnek, ha a vizsgázó az összes alpontot tárgyalja. Ha a vizsgázó egy irányító szem-
pontra kitér, de mondatai nem tartalmaznak minden lényeges információt, ill. nem kérdeznek 
rá minden lényeges információra, az adott irányító szempont tárgyalása csak részben megfele-
lő. 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 he-
lyett a vizsgázó azt adja meg, hogy negyedikes). 

Ha egy irányító szempont tárgyalása nyelvi okokból nem érthető, azt ennél az értékelési 
szempontnál úgy kell tekinteni, 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, he-
lyesírás értékelési szempontoknál. 

Amennyiben a vizsgázó szó szerint lemásol egy irányító szempontot, de teljesen rossz 
nyelvi környezetben használja azt, az adott irányító szempont kifejtése nem fogadható el. A jó 
nyelvi környezetben használt, szó szerint lemásolt irányító szempontot teljesítettnek kell te-
kinteni. 

Új, azaz nem megadott szempontok értékelésére nincs lehetőség. A feladatot akkor is a 
megadott irányító szempontok alapján kell értékelni, ha a vizsgázó a megadott témáról nem 
személyes vonatkozásban, hanem általánosan, de a kommunikációs cél(ok)nak megfelelően 
ír.  
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Formai jegyek és hangnem 
Ezen az értékelési szemponton belül azt kell megfigyelnünk, hogy a vizsgázó által létrehozott 
szöveg megfelel-e 
• a levéllel mint szövegfajtával szemben állított formai követelményeknek, azaz helyesen 

(vagy elfogadhatóan) tartalmazza-e a dátumot, a megszólítást, az elköszönést és aláírást,  
• hangnemében a címzetthez való viszonynak és a közlési szándéknak.  

Amennyiben a vizsgázó törekedett a levélforma betartására, azaz kísérletet tett a levél-
forma minimális megtartására (van elfogadható megszólítás és aláírás), a szövegalkotás 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 más műfajban ír. Elfogadhatónak tekint-
hető minden olyan megszólítás és elköszönés, ami „emlékeztet” a helyes formákra.  

A csak nyelvtani vagy helyesírási hibát tartalmazó variációk e szempont értékelésénél 
helyesnek számítanak. Amennyiben a megszólítás és az elköszönés külön-külön helyes 
ugyan, de nem illenek egymáshoz, akkor mindkettő csak elfogadhatónak tekinthető. 

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

kötőszók, névmások). 
A Szövegalkotás szempont értékelésénél a Tartalom szempontjától függetlenül kell el-

járni, és csak a fentiek 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 én szemé-
lyes névmással) kezdi, nem mondható el az általa létrehozott levélről, hogy abban a mondatok 
szervesen kapcsolódnak egymáshoz. 

Szókincs, kifejezésmód 
Ezen az értékelési szemponton belül azt kell megfigyelnünk, hogy megfelel-e 
• a vizsgázó által használt szókincs a témának, a szituációnak, a szerepnek és a közlési 

szándéknak,  
• a szóhasználat a középszintű érettségi vizsga követelményeinek. 

Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a 
megértést. Szövegértést zavaró 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, 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 „nézni“ ige helyett a 
„látni“ 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. 

Ennél az értékelési szempontnál kell figyelembe venni a megszólítás és az elköszönés 
hibáit is. 
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Nyelvtan, helyesírás 
Ezen az értékelési szemponton belül azt kell megfigyelnünk, hogy megfelel-e a vizsgá-

zó által létrehozott szöveg a mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak. 
A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni, azaz a hiba 

jellegétől függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szempontnál. Ameny-
nyiben például a vizsgázó helytelen vonzatot használ (pl. rendelkezik valamihez), ezt a hibát 
csak a Nyelvtan, helyesírás 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-
nyesül. 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. 

Ennél az értékelési szempontnál kell figyelembe venni a megszólítás és az elköszönés 
nyelvtani és helyesírási hibáit is. 
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Értékelési skála 

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

A megadott irányító szem-
pontok megfelelően vannak 
kidolgozva.  
 

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat megfelelően valósítot-
ta meg. 

A megadott irányító szem-
pontok egy kivételével megfe-
lelően vannak kidolgozva. A 
hiányzó csak részben vagy 
egyáltalán nincs kifejtve 
vagy: 
A megadott irányító szem-
pontok kettő kivételével meg-
felelően vannak kidolgozva. A 
hiányzók csak részben vannak 
kifejtve. 
A vizsgázó a kommunikációs 
célokat többnyire megfelelően 
valósította meg. 

A megadott irányító szem-
pontok legalább 40%-a meg-
felelően van kidolgozva. A 
hiányzók csak részben vagy 
egyáltalán nincsenek kifejtve. 
vagy: 
A vizsgázó mindegyik irányí-
tó szempontot csak részben 
fejtette ki. 
 

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat részben valósította 
meg. 

A megadott irányító szem-
pontokból 40%-nál kevesebb 
van megfelelően kidolgozva. 
A hiányzók csak részben vagy 
egyáltalán nincsenek kifejtve. 
vagy: 
A vizsgázó még részben sem 
fejtette ki az összes irányító-
szempontot. 
 

Alapvető kommunikációs 
célját nem éri el. 

Formai jegyek és hangnem 
2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg formai jegyei telje-
sen megfelelnek a szövegfaj-
tának, hangneme pedig a 
közlési szándéknak. 
Levélműfaj esetén van helyes 
megszólítás és aláírás, és van 
helyes vagy elfogadható 
dátum és elköszönés. 

A szöveg formai jegyei nagy-
jából megfelelnek a szöveg-
fajtának, hangneme a közlési 
szándéknak. 
Levélműfaj esetén van helyes 
vagy elfogadható megszólítás 
és aláírás.  
A vizsgázó törekedett a levél-
forma betartására. 

A szöveg formai jegyei nem 
felelnek meg a szövegfajtá-
nak, vagy levélműfaj esetén 
hiányzik vagy nem elfogadha-
tó a megszólítás és/vagy az 
aláírás. 

Szövegalkotás 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok elrendezése 
logikus.  
A gondolati tagolás megfele-
lő: van bevezetés, tárgyalás és 
befejezés.  
A mondatok szervesen kap-
csolódnak egymáshoz.  

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok elrendezése 
többnyire logikus. A vizsgázó 
törekszik a gondolati tagolás-
ra: van bevezetés vagy befeje-
zés. 
A mondatok többnyire szerve-
sen kapcsolódnak egymáshoz. 

A mondanivaló nem minde-
nütt logikus elrendezésű. A 
vizsgázó nem törekszik a 
gondolati tagolásra: hiányzik 
a bevezetés és befejezés. 
A mondatok több helyen nem 
kapcsolódnak szervesen egy-
máshoz. 
 

A szöveg tagolatlan és átte-
kinthetetlen, izolált mondatok 
halmazából áll. 
Az írott anyag a rövidsége 
miatt nem tekinthető szöveg-
nek. 

Szókincs, kifejezésmód  
6-5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 

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

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak megfelelő 
szókincs jellemzi. A szókincs 
korlátai miatt előfordulhat is-
métlés. Néhol nem megfelelő 
a szóhasználat, ez azonban 
csak kis mértékben nehezíti a 
mondanivaló megértését. 

A szöveget kevésbé változa-
tos, helyenként egyszerű, de 
még elfogadható szókincs 
jellemzi.  
Sok a szóismétlés. Többször 
nem megfelelő a szóhasználat, 
ez néhány helyen jelentősen 
nehezíti a mondanivaló meg-
értését. 

A szövegben felhasznált szó-
kincs nagyon egyszerű, a nem 
megfelelő szóhasználat több 
helyen jelentősen megnehezíti 
a szöveg megértését. 

Nyelvtan, helyesírás  
6-5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 

A szöveg grammatikai szem-
pontból igényes. Kevés nyelv-
tani (mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát tartalmaz. 
Ezek a megértést nem befo-
lyásolják. 

A szöveg több nyelvtani 
(mondattani, alaktani, helyes-
írási) hibát tartalmaz. Ezek 
azonban a megértést jelentő-
sen nem befolyásolják. 

A szövegben sok olyan nyelv-
tani (mondattani, alaktani, 
helyesírási) hiba van, amely a 
megértést jelentősen megne-
hezíti.. 

A szöveg a nyelvtani (mon-
dattani, alaktani, helyesírási) 
hibák miatt több helyen nem 
érthető. 
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