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írásbeli vizsga 0803 2 / 19 2008. május 23. 

Beás nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

Értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához 
 
 

I. VIZSGARÉSZ: 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 dőlt betűvel szerepelnek 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. 

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) és az elért összpontszámot. 
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I. Olvasott szöveg értése 

Részletes útmutató 

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

7 pont   

II.  
 

0. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
E F J I G K D M H C B A L N 

 
13 pont  

III.  
 A./ Sjé fel bájurj áve kálu?  

21. În făntînă nu sză ujtă – orb ăj. 

22. Pă lyémn nu sză urkă – pă pod nu-s punyé pisjarilye. 

23. Fér nu mănînkă – nu birijé záblá 

B./ Kit o sjirut cîgánu pă kálu-s máj înti? 

24. Trizăsj dă ezeră dă furinc. 

C./ Ku kit l-o kumpărát omu pă kálusztá? 

25.  Ku trijzăsj sî pátru dă ezeră 

 D./ Kum s-o dusz omu pă kálu-l nou ákásză? 

26. Ku máré tyinijálă/Ku groutátyé/ Grou j-o foszt. 

 E./ Cîgánu j-o szpusz, sjé báj áré kálu, o nu? 

27. J-o pusz, dá mărgyol ăjrá, sî omu n-o prisjiput. 

 F./ Sjé gîngyésty dă cîgán, káré s-o vîndut kálu? 

28. Ku firé máré-jrá, ku gyiriptátye l-o lat dă firé pă omulá. 

 G./ Sjiny j-o szpusz omuluj, kă l-or lat dă firé? 

29. Cîgánká omuluj. 

 H./ Sj-o fásjé omu ku kálu? 

30. L-o vingyé duminyikă-n tîrg. 

10 pont  
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II. VIZSGARÉSZ: 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 dőlt betűvel szerepelnek a nyelvhelyességi szempontból még 
elfogadható egyéb megoldások is.) 

A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási kulcs után 
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 

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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Beás nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

II. Nyelvhelyesség 

Részletes útmutató 

I.  

 
0. áve 
1. dobá 
2. kulyibă/kásză 
3. năszkut 
4. păr 
5. styije 
6. dăgye 
7. punye 
8. vigye 
9. arbă 

10 pont  
 

II.  
10. dă 
11. pă 
12. dă pă 
13. dă 
14. dă 

 
5 pont   

III.  

 
 

15. mănká 
16. sză gîngye 
17. plînzsjéc 
18. s-apukát 
19. hălăsze 
20. mă-ngribészk 
21. sz-o kulkát 
22. vigye/o văzut 
23. o szărit 

 
9 pont   
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IV. 

 (0) a) sză b) kă c) há d) dă 

(25) a) vegyé b) vigye c) vádă d) văzut 

(26) a) me b) mnyo c) méj d) melyé 

(27) a) într-o b) întri c) într-on d) în 

(28) a) zburtusje b) zvărlyiny c) zăvărle d) zbirá 

(29) a) szátuluj b) szátyé c) szátu d) szătul 

(30) a) mujérj b) mujerá c) mujeré d) mujere 

(31) a) merzsjé b) o mérsz c) mirzsjény d) mirzsje 

(32) a) lá b) în c) dá d) kă 

(33) a) hă b) pă c) kă d) ká 

(34) a) kă b) dă c) ká d) dá 

10 pont  

 

 

V.  
 

 

0 35. 36. 37. 38. 39. 40. 

A E F B G D C 

6 pont   
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Átszámítási táblázat 
 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez az összeg lesz a dol-
gozatpont (legfeljebb 40 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy az 
elért dolgozatpontok (bal oldali oszlop) mennyi vizsgapontot jelentenek (jobb oldali oszlop). 
 
 

Dolgozatpont Vizsgapont  Dolgozatpont Vizsgapont
40 30  20 15 
39 29  19 14 
38 29  18 14 
37 28  17 13 
36 27  16 12 
35 26  15 11 
34 26  14 11 
33 25  13 10 
32 24  12 9 
31 23  11 8 
30 23  10 8 
29 22  9 7 
28 21  8 6 
27 20  7 5 
26 20  6 5 
25 19  5 4 
24 18  4 3 
23 17  3 2 
22 17  2 2 
21 16  1 1 
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Beás nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

III. VIZSGARÉSZ: 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 dőlt betűvel szerepelnek 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. 

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) és az elért összpontszámot. 
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III. Hallott szöveg értése 

 

Részletes útmutató 
 
I.  
Szévegu-l dă elsé 
 

1. Ku fráci méj ... 
(a) mult zsukám. 
(b) tyár mă bătyem. 
(c) mult mă zsukám. 

 
2.  Ferku-j máj bătîrn, 
dăkit jo … 

(a) k-on áj dă zîlyé. 
(b) ku doj áj dă zîlyé. 
(c) ku sásză áj dă zîlyé. 

 
3. Jo ám ……………. frác. 

(a) sásză. 
(b) doj. 
(c) trij. 

 
4. Mámá me lîngă kupij … 

(a) nu umblá sză lukré. 
(b) áve sî lukru. 
(c) pucîn ăjrá ákásză. 

 
5. Tátá mult lukrá ...  

(a) sî mult kutá. 
(b) nu mult kutá. 
(c) nu-jrá hustyunyit. 

 
 
 
 

 
6. Kînd mik ăjrám ... 

(a) nisjkînd nu nyi-jrá famé. 
(b) mult flămănzeny. 
(c) Sî fame nyé mănká, sî frigu. 

 
7. Kum învăcám în iskulă? 

(a) Nu binyé 
(b) Ro grou mi-jrá 
(c) Binyé-nvăcám 
 

8. Kînd mirzsjem sză mă zsok ... 
(a) kînd szfărsem ku învăcálá 
(b) kînd ávem dă gînd 
(c) kînd mámá mă lăszá 
 

9. Sj-ám făkut dăpă éretségi? 
(a) ám mérsz sză lukru 
(b) ám învăcát máj 
(c) m-ám înszurát. 
 

10. Sjé styu jo dă băjás? 
(a) nu styu nyimik 
(b) mult styu 
(c) n-ám dă gînd sză styu dă jéj 
 

10 pont  
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II.  

 
11. mortu 

12. l-îngrupá 

13. nyegré 

14. kîntá 

15.  luminá 

16. vin, rătyijé 

17. Drágu-l Domn 

18. páză 

19. părestyé 

20. plînzsjé 

 
 

10 pont   

III.  
Szévegu-l dă trijilye: 

 

21. Ly-or ársz 

22. Nu nyemci. Birou sî jegyzou, d-ákulo dîn szát. 

23. Kă-n urtáku-m o rugujit on zsîndár. 

24. Pátru kupij ăszrá ku miny. 

25. Nyé tyinije, nyé flămînze, nyisj ápă nu nyé dăgye sză bijény 

26. Gîngyeny, kă ny-or ámurî, sî pă noj, sî pă kupiji-m 

27. Máj mult dă zesjé ezeré dă cîgány or murit ákulo. 

28. Dă nauă, zesjé ány dă zîlyé-szrány átunsj. 

29. Zsîndáru-l dă nyámc. 

30. Drágu-l Domn ny-azsutát sză rămîjény.  

 

10 pont . 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
A HANGANYAG SZÖVEGÁTIRATA 

1. szöveg 
 
Szévegu-l dă elsé  
 

M-áduk în firé d-átunsj, kînd inká kupil mik ăjrám. Mult mă zsukám ku fráci-m. În 

sjizmé dă gumă, plyin dă tyină-n plajé. Frátyi mnyo Ferku – jél ku doj áj máj bătîrn ăj 

dăkit jo - mă tărîje áfáră. Mámá – szăráká – nyé bătye pă kityusdoj. M-áduk în firé, kă 

kînd máj mik ăjrám, mámá mă băgá în pátu-l mik, s-ákulo pîn átunsj plîzsjem, 

muzsjem, pînă vinye ákásză dă lá boltă. Fartyé dăpă je-jrám. 

Sászînsj nyisz frác. Ro îmmăréc misz pă családu-m. Ám doj frác máj bătîrny, o szoră 

máj máré, uná máj mikă, sî ám máj on frátyé máj tînăr, dăkit jo. Toc lukră, kusztă, kum 

styijé, mîndru. Mámá me-j há máj bună cîgánkă în tată lumecáră. Je uvig ákásză-jrá, kă 

pă lîngă sásză kupij nu putye merzsjé sză lukré. Nu styije sză szkrijé, sză umiré, în 

iskulă nu mult o umblát. Jo áje vigyem, kă tátá în tată gyiminyácá mirzsje sză lukré, sî 

uvig hustyunyit vinye ákásză. Nu mult kutá. Nu styu mámá kum făsje, dá uvig áveny, 

sjé sză mănkăny. Nu flămînzeny. 

În iskulă bényé învăcám. Ásá m-áduk în firé, kă pîn átunsj nu mirzsjem sză mă zsok ku 

urtásji-m, pînă nu szfărsem ku lecke. Ro bună mistyirică ávem. Sî inká áku misz dátor 

k-o bukrită dă florj. Uvig styije, kum sză nyé je p-áje, sză-nvăcăny. 

Dîn iskulásztá usuré m-o foszt sză kirilészk în Keszthely în Növényvédelmi 

Szakközépiskola. D-áje áisj, kă kupil dă szát ăjrám, s-ávem vojé l-áfelă. Bényé învăcám 

s-áisj, sî kînd ám făkut érettségi, átunsj m-ám dát pipárasilye pă Keszthelyi 

Agrártudományi Egyetem. 

Kînd ám szfărsît ku iskulá, lukru bun m-ám kăpătát în Kányizsá. Átunsj ám lat dă 

vestyé, kă dă fajtá me nyimik nu styu. Ásá-m kizdilit sză umăr dă noj, sî d-átunsj lukru 

ku cîgány uná.  
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2. szöveg 

 

Szévegu-l dă dojilye  
 
 

Páză lá băjás 
 

Kînvá kînd sjinyivá mure lá băjás páză cînye. Átunsj mortu inká lá kăsj ăjrá. Dîn 

kumpányé mirzsje cîgányi-n szát, kumpărá kupărso. Pîn átunsj pă mortu-l szpălá, l-

îmbrăká, îl punye-n pát. Dă járnă-n kunyhábă-szrá, dă váră-n hudvár. Făsje on fok 

máré lîngă kuptor sî d-ákulo–l păze pă mortu. 

Dauă zîlyé-jrá ákásză, dăp-áje pă hăl mort îl îngrupá. Nu-jrá átunsj inká halottasház. 

Nisj calyé nyegré n-áve. Sjé fel calyé áve, într-elye-szrá. Áve s-ásá báj dăsztul. Nisj 

kuporsou nu dá însjinstyé. Dă n-áve bány, ásá-s dăgye toc bányi uná, sî kînd putye, 

dăgye-nnápoj. Pă páză mirzsje toc. Kînd mirzsje zsjosz szarilye, sz-ásztrînzsje lume 

uná. Pînsjé kukosu nu kîntá, pîn átunsj lá kászásztá-szrá. Luminá trăbujé sză árdă 

tată naptye.  

Dák-áve bány ádusje ocără vin, pă gyiminyácă ocără rătyijé. Tată naptye szusz 

ăszrá. Cîgányi bije on kristár, dauă dă vin. Kînd mirzsje ákásză zîsje ”Jertyé-l 

Drágu-l Domn”.  Ásztá s-ák-asá zîsjé, kînd sjinyivá pă páză merzsjé.  

Jestyé, hungyé dăpă grupămintyé fásjé sî vásjoră. Sî lá noj ásá-j. Dá jestyé lá sjinyé 

áfel nu fásjé. Jo styu áfel lok, hungyé l-îngrapă pă mortu, sî nu mulutestyé, merzsjé 

toc pă lukru. 

Kînvá pă páză uvig ăszrá arékic băjás déj bătîrny. Jéj păre, sjé kum ăjrá dă mult. K-

asztá-j la mincîlye nyámuluj, kit sză nu plîngă uvig sjinyivá, kă d-áje tot tuvig  

plînzsje, sză năkăzse sjinyivá. 

Băjásu-l bătîrn tot nyé păre, á luj tátă átunsj sjé făsje, o jél sjé făsje, kînd j-o murit 

tátă szo sî mumă szá. Jél styijé áku sjé szîmcă nyámu, dá toc patyé sză vádă, kă áisj 

ăj, ákár sjé fel duremé máré-j ásztá, nu-j szlobod ro táré sză nyé năkăzsîny. 

Într-áfel báj dă nu cînyé toc uná, átunsj nisj nu-j család ásztá, toc merzsjé pă áltá 

kályé. 

Dákă bătîrnu merzsjé, sî dákă cîgánká-j nu cînyé uná családu, átunsj báj máré-j. D-

áje nu-j szlobod toc ásá triszc sză fijé, unu trébujé sză-j gye putyeré lu hălálánt. Nu-

j szlobod sză dăgyény szusz. Hungyé kupij máré-sz, ákulo má n-o szuktulit báj 

máré sză fijé, dákă maré sjinyivá d-întri bătîrny. 
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3. szöveg 
 
 
 
Szévegu-l dă trijilye  
 

 

 

Áku în agusztus o trikut sájzăsj dă ány dă zîlyé, kă-n Auschwitz máj mult dă zesjé 

ezără dă cîgány or ámurît nyemci. Ly-or ársz! D-átunsj sî cîgányi ku duremé máré s-

ádusjé-n firé dă zuásztá.  

Ku családu-m dă tot - dăszprizuá lá pátru sjászurj, ká pă musty în grămádă ny-or pusz 

uná. Ro mulcînsj ástyiptá má p-on lok lîngă zsîndárj. Ásá m-áduk în firé, kă pă noj 

birou sî jegyzou ny-o szkrisz uná. Nu nyemci! Birou sî jegyzou, d-ákulo dîn szát! 

Nauă, zesjé ány dă zîlyé ăszrá-ny átunsj noj kupij, sî păntru, kă-n urtáku-m o rugujit 

on zsîndár, jo în áltu sur ám sztát. Pă noj nu nyemci ny-or dusz, pă noj zsîndári ny-or 

dusz în Csáktornya. 

Fartyé frikă nyi-jrá, dusjeny bujé, kă ny-or ámurî, sî pă noj, sî pă kupiji-m. Pátru kupij 

ăszrá ku miny ákulo. Nyé tyinije, nyé flămînze, nyisj ápă nu nyé dăgye sză bijény. Dá 

kumvá tot ány rămász în kuszt. Dar Drágu-l Domn ny-azsutát pă noj, d-áje ány 

rămász în kuszt. 
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IV. VIZSGARÉSZ: ÍRÁSKÉSZSÉG 

 

 
A javításhoz használandó értékelési szempontok a következő oldalakon találhatók. 
 
A munkalap 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. 
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Értékelési szempontok az I. feladathoz 
 

 Az I. feladat értékelése Maximum 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése  4 pont 
Érthetőség, nyelvi megformálás 5 pont 
Íráskép 1 pont 

 Összesen 10 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 megvalósította-e a 
kommunikációs szándékot, azaz megfelelően dolgozta-e ki a témát; megfelelő 
hosszúságú szöveget hozott-e létre. Nem kell pontot levonni azért, ha a szöveg 
hosszabb 150 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. 

• 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 I. feladathoz 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
4 pont 3 pont 2-1 pont 0 pont 

A vizsgázó 
tökéletesen megva-
lósította a 
kommunikációs 
célokat. 
Valamennyi irányító 
szempontot 
megfelelően 
dolgozta ki és elérte 
a minimális szöveg-
mennyiséget 
(120 szó). 

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a 
kommunikációs 
célokat. 
Egy-két részlettől 
eltekintve általában 
megfelelően dolgozta 
ki a feladatot, és 
legalább 120 szó 
hosszúságú szöveget 
hozott létre. 

A vizsgázó részben 
valósította meg a 
kommunikációs 
célokat. 
Félreértette, illetve 
nem megfelelően 
dolgozta ki a feladat 
bizonyos részeit, a 
létrehozott szöveg 
120 szónál rö-
videbb. 

A vizsgázó nem 
valósította meg a 
kommunikációs 
célokat. 
Félreértette, illetve 
nem megfelelően 
dolgozta ki a 
feladatot, a szöveg  
60 szónál rövidebb. 
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Érthetőség, nyelvi megformálás 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 

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

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibák el-
lenére az olvasó 
számára nagyjából 
érthető és követhető. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibák kö-
vetkeztében több 
helyen nehezen érthető 
és követhető, illetve 
félreérthető. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, 
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. 

 
 
 
Értékelési szempontok II. feladathoz (II./ 1. és II./2. variáció közül választott feladat) 
 

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

 Összesen 20 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 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 
azokat. 
Nem kell levonni pontot, ha a szöveg hosszabb 250 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; az olvasóban a szerző szándékának megfelelő benyomást 
kelti-e. 
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• 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; 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;  a szóhasználat az emelt 
szintnek 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; az esetlegesen 
előforduló nyelvi (mondattani, alaktani, helyesírási) hibák mennyiben akadályozzák az 
olvasót abban, hogy a szöveget 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. 

Értékelési skála a II. 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 megfe-
lelően dolgozta ki. 
A szöveg a 
megadott hosszú-
ságú (15% eltérés 
lehetséges). 

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a 
kommunikációs 
célokat. 
Az irányító 
szempontok közül 
egyet vagy kettőt 
megfelelően 
dolgozott ki, a többit 
csak részben, illetve 
egy irányító 
szempontot megfele-
lően, 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 rész-
ben, 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 
és 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 szer-
ző szándékának megfelelő 
benyomást kelt. 

A szöveg hangneme nem 
megfelelő, az olvasóban nem 
a szerző szándékának meg-
felelő benyomást kelt. 
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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 elrendezé-
sű. 
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, 
összefüggés-
telen 
mondatokból 
áll. 
A szöveg 
annyira rövid, 
hogy szöveg-
ként nem 
értékelhető. 

 
 
Szókincs, kifejezésmód 

4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget a 
témának és a 
közlési 
szándéknak meg-
felelő gazdag és 
változatos 
szókincs, valamint 
a közlési szándék-
nak megfelelő 
nyelvhasználat 
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 szöveget kevésbé 
változatos, helyenként 
egyszerű, de még a téma 
és a közlési szándék 
szempontjából elfogad-
ható szókincs jellemzi. 
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. 
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Nyelvhelyesség, helyesírás 
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveget igényes 
nyelvhasználat jellemzi, 
a vizsgázó változatos és 
igényes nyelvtani 
szerkezeteket használ, 
mondatszerkesztése is 
igényes. A szöveg 
hibátlan, vagy csak 
kevés, a szöveg 
megértését nem 
nehezítő nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hiba 
található benne. 

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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