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Horvát nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 
 

1. Jó megoldásként csak a Javítási-értékelési útmutatóban megadott megoldások fogadhatók 
el. 

 
2. Minden jó megoldás egy pontot ér, a rossz megoldás 0 pont. 
 
3. Fél pont és többletpont nem adható. 
 
4. A feladatok után található táblázat szolgál az értékelésre. Ebben jelölje a helytelen 

megoldást mindig nullával, a helyest pedig egyessel. 
Példa: 

11. 0 
 12. 1 

helytelen
helyes 

 
 

5. A pontszámok összesítése a külön lapon található összesítő táblázatban történik. 
 
6. A vizsgán összesen 150 pont szerezhető. Az egyes vizsgarészek arányát a vizsgaleírás 

szabályozza, ennek alapján meghatározott az egyes vizsgarészekben a vizsgapontok 
száma. 

 
Vizsgarész Vizsgapont 

Olvasott szöveg értése 30 
Nyelvhelyesség 30 
Hallott szöveg értése 30 
Íráskészség 30 
                     Írásbeli összesen 120 
Szóbeli 30 

Összesen 150 
 
A vizsgapontok kiszámításához használja az Értékelési útmutatóban található átszámítási 
táblázatokat! A Nyelvhelyesség és az Íráskészség vizsgarészben nincs szükség átszámításra. 
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I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

Részletes útmutató 
1. feladat 
 
1.  
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2.  

 
J 

 
3.  
 

 
C 

 
4.  

 
F 

 
5.  

 
G 

 
6.  

 
B 

 
7.  

 
H 

 
8.  

 
I 

 
9.  

 
D 

 
10.  

 
A 

 



 

írásbeli vizsga 0802 4 / 15 2008. május 23. 

Horvát nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

2. feladat 
 
Minden tartalmilag megfelelő válasz elfogadható. Jó a válasz akkor is, ha a vizsgázó szó 
szerint kimásolja a szövegből a megfelelő mondatot vagy mondatrészt. Minden mondat 1 
pontot ér. 
11. Stanari i lutalice. 
12. Orke ili najveći dupini. 
13. Bijelu eliptičnu pjegu. 
14.  Služe za zastrašivanje plijena. 
15. U Tihom i Atlanskom oceanu.  
16. Među sisavce. 
17. Otprilike 50. 
18. Kitovi stanari. 
19. Ne.  
20. Prijateljski. 

3. feladat 
 
  Točno Netočno 
0. Pročitali ste ponudu jedne znanstveno popularne knjige. x  
21. Autori su se trudili da prikažu vodu iz svih aspekata. x  
22.  Teme o vodi se u knjizi obrađuju po školskim predmetima.  x 
23.  Knjiga je privlačna zbog njenih tajanstvenih priloga i 

ilustracija. 
x  

24.  Knjiga je primjerena zainteresiranima za prirodu.  x  
25. Knjiga Voda je za čitatelje koji žele razonodu.  x 
 
A táblázatba csak 5 x-et lehet beírni. Amennyiben a vizsgázó ennél többet jelöl be, minden 
fölösleges x-ért le kell vonni egy pontot. 
 
A feladatpontok átszámítása vizsgapontokra 
 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez az összeg lesz a 
dolgozatpont (legfeljebb 25 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy 
az elért dolgozatpontok mennyi vizsgapontot jelentenek meg. 
 

Dolgozatpont Vizsgapont Dolgozatpont Vizsgapont 
25 30 12 14 
24 29 11 13 
23 28 10 12 
22 26 9 11 
21 25 8 10 
20 24 7 8 
19 23 6 7 
18 22 5 6 
17 20 4 5 
16 19 3 4 
15 18 2 2 
14 17 1 1 
13 16 
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NYELVHELYESSÉG 
 

Általános útmutató 
 
1. A helyesírási hibával leírt szavak nem fogadhatók el. 
2. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Variációk megadásakor nem jár pont, 

még akkor sem, ha közöttük van a jó megoldás. 
 

Részletes útmutató 
 
1. feladat 
 
1. majčinim mlijekom 
2. plave ribe 
3. hranjivoj vrijednosti 
4. bubrežne kamence 
5. debelog crijeva 
6. vrijedna svojstva 
7. masne kiseline 
8. hladnim morima 
9. vrijedne kiseline 
10. riblje obitelji 
 
2. feladat 
 

0. a/ u   b/ pred   c / na   d/ kod 
11. a/ ga  b/ njega  c/ nju   d/ njemu 
12. a/ rupa  b/ rupama  c/ rupe   d/ rupi 
13. a/ njegi  b/ njega  c/njegama  d/ njezi 
14. a/ po  b/ na   c/ u   d/ o 
15. a/radujte se   b/ raduj se  c/neka se raduju d/ radujmo se 
16. a/nemoguća b/ nemogući  c/ nemogućno  d/ nemoguće 
17. a/ cvijetni  b/ cvjetni  c/ cvijet  d/ cvjetno 
18. a/ njihovih  b/ njeni  c/ njihovi  d/ njezini 
19. a/ za  b/ od   c/ prema  d/ kod 
20. a/ možem   b/ možeju  c/ može  d/ mogu 
 
3. feladat 
 
21. Hrvatsko filološko društvo 
22. Odsjek za fonetiku  
23. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH  
24. Mali Lošinj,  
 
4. feladat 
 
tijelo (25),  
stiješnjen (26) 
djeluje (27) 
osjeća (28) 
pjevati (29) 
nevjerojatno (30) 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 
Általános útmutató 

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

fogadhatók el. 
2. Minden jó megoldás 1 pontot ér. 
3. Félpont és többletpont nem adható. 
 

Részletes útmutató 
 

1. feladat 
 
Minden tartalmilag megfelelő válasz, illetve szinonima is elfogadható. Ha a válasz a jó 
megoldás mellett a rosszat is tartalmazza, akkor csak a jót kell figyelembe venni. Az olyan 
nyelvi hibát, amely a megértést nem akadályozza, nem kell hibának tekinteni (pl. helyesírás, 
nyelvtani hiba). 
 

a/ S kime govori novinarka? (1) 
Načelnikom Odjela za gospodarenje Državne uprave za vode. 

 b/ Što je zadatak Odjela? (2) 

 Da donosi zakone o zaštiti vode. 

 c/ S kime traži suradnju državna institucija? (3) 

 Školama i vrtićima. 

 č/ Što je glavna zadaća Državne uprave za vode? (4) 

 Gospodarenje vodama. 

 ć/ Koje su glavne cjeline gospodarenja vodama? (5) 

 Korištenje voda, zaštita voda od zagađivanja i zaštita od poplava. 

 d/ O kakvim vodama brine institucija? (6) 

 O kopnenim, tekućim, slatkim vodama. 

 e/ U kojem slučaju vodi brigu o moru institucija? (7) 

 Kada se more zagađuje s kopna. 

 f/ Kakva je kvaliteta pitke vode Hrvatske? (8) 

Dobra. 

 g/ Kojeg mjeseca se održava Dan zaštite voda? (9) 

 Ožujka. 

 h/ Kako se djeca uključuju u akciju Dan zaštite voda? (10) 

 Pišu radove i crtaju. 

 i/ Što je hobi načelnika Filipana? (11) 

 Crtanje karikatura. 
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2. feladat 
 
  Točno Netočno 
0. Književni rad Vesne Parun obuhvaća pola stoljeća. x  
12. Zore i vihori je zbirka izdana 1937.godine.  x 
13. Prvu pjesmu je književnica objavila u svojoj devetnaestoj 

godini.  
 x 

14.  U posljednje vrijeme sređuje svoje radove. x  
15. Živi povučena, ne susreće se s publikom.  x 
16. Po njenom mišljenju je djetinjstvo relativan pojam. x  
17. Njeno djetinjstvo je bilo bezbrižno.  x 
18. Spisateljica je za ljude svih dobi. x  
19. Pisanje je za nju potreba. x  
20. Piše za svoju vlastitu djecu.  x 
21. Knjigu Smijeh od smrti jači je napisala po uzoru na Miroslava 

Krležu. 
x  

22. Dijalektalnu prozu ne piše, ali je voli. x  
23. Veli da je dijalektalna poezija odraz krajolika i baštine. x  
24. U djetinjstvu je mnogo boravila među ljudima koji govore 

čakavski i pišu na čakavskom narječju. 
 x 

25. U mlađim godinama je voljela gledati nogomet i igrati košarku.  x 
 
A táblázatba csak 14 x-et lehet beírni. Amennyiben a vizsgázó ennél többet jelöl be, minden 
fölösleges x-ért le kell vonni egy pontot. 
 
A feladatpontok átszámítása vizsgapontokra 
 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez az összeg lesz a 
dolgozatpont (legfeljebb 25 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy 
az elért dolgozatpontok mennyi vizsgapontot jelentenek meg. 
 
 

Dolgozatpont Vizsgapont Dolgozatpont Vizsgapont 
25 30 12 14 
24 29 11 13 
23 28 10 12 
22 26 9 11 
21 25 8 10 
20 24 7 8 
19 23 6 7 
18 22 5 6 
17 20 4 5 
16 19 3 4 
15 18 2 2 
14 17 1 1 
13 16 

 

  
 
 

 



 

írásbeli vizsga 0802 8 / 15 2008. május 23. 

Horvát nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

A HANGZÓ ANYAG SZÖVEGEI 
Čuvajmo zdravlje naših voda  

 
 TAMARA U povodu Dana zaštite voda 22. ožujka zaputili smo se u sjedište Državne 
uprave za vode. Tu smo razgovarali s gospodinom KREŠIMIROM FILIPANOM, načelnikom 
Odjela za gospodarenje. 
 TAMARA - Gospodine Filipan, dogovarajući se za ovaj razgovor s vašim 
suradnicama, iznenadili smo se shvativši da se u vašem odjelu ne govori samo o 
zakonima i suhoparnim brojkama, nego da surađujete i sa školama, dječjim vrtićima, 
”običnim” građanima... Čuli smo i to da vaši stručnjaci pokatkad putuju u inozemstvo, 
na međunarodne skupove... Pa što se sve radi u Državnoj upravi za vode? 
 JOZA -Zadaća Državne uprave za vode je sveobuhvatno gospodarenje vodama koje se 
očituje u tri glavne cjeline: korištenje voda, zaštita voda od zagađivanja i zaštita od štetnog 
djelovanja voda, tj. od poplava. 
 TAMARA - O kojim je to vodama riječ u imenu vaše ustanove? 
 JOZA - O površinskim i podzemnim kopnenim vodama, o izvorima pitke vode u moru 
te o mineralnim i termalnim vodama. 
 TAMARA - A more? 
 JOZA - Državna uprava za vode skrbi o moru samo kad je riječ o onečišćenju ili 
zagađenju s kopna (npr. ispuštanju kanalizacijskih otpadnih voda u more). 
 TAMARA - Kakva je kakvoća naše vode u usporedbi s kakvoćom vode u drugim 
europskim zemljama? Na primjer, u Parizu se već desetljećima ne smije piti voda iz 
slavine... 
 JOZA - Naša je voda u prosjeku desetak puta kvalitetnija od vode u Njemačkoj, 
Velikoj Britaniji, Nizozemskoj, Bugarskoj... Zato je važno da zajedničkim snagama – 
poštovanjem zakona o zaštiti okoliša i svakidašnjim dobrim ekološkim navikama – održimo 
sadašnju kvalitetu vode. 

TAMARA - Kad je uopće počela ta kriza s vodom? 
JOZA - Prije tridesetak godina. Poslije Drugoga svjetskog rata, u trci za što većom 

zaradom, mislilo se samo na to kako proizvesti što više i jeftinije, a nije se marilo što se pri 
tom uništavao okoliš.  

Državna uprava za vode – donosi zakone o zaštiti voda, skrbi o poštovanju tih zakona, 
organizira savjetovanja o najboljim načinima zaštite voda... 

TAMARA - A tu je i odgojna djelatnost Državne uprave za vode. Kod vaših 
suradnica, gospođe Benić-Einbüchler, Cerar i Lukšić, vidjeli smo niz dječjih časopisa, 
postera i letaka s raznih strana svijeta, a svi govore o zaštiti voda... 

JOZA - Kolegice koje ste spomenuli prošle su godine za Dan zaštite voda uputile 
poziv odgajateljima u dječjim vrtićima diljem Hrvatske da s djecom razgovaraju o važnosti 
vode. Čini se da su odgajatelji uistinu dobro obavili posao jer smo dobili vrlo duhovite zapise 
dječjih razmišljanja i njihove prekrasne, maštovite slike o toj temi. Pa i ovaj razgovor za 
Modru lastu je svojevrstan poziv i Lastinim čitateljima i svim mladima da poštuju vodu, da je 
štede i čuvaju od onečišćenja. I ne samo na Dan zaštite voda nego uvijek, svaki dan. 

Dok smo razgovarali s gospodinom Filipanom, primijetili smo na zidu njegova ureda 
nekoliko karikatura o vodi. Poslije smo, u časopisu Hrvatsksa vodoprivreda našli još nekoliko 
karikatura istoga stila, u kutu kojih je sitnim slovima pisalo Filipan. Tako smo saznali da je 
naš sugovornik u slobodno vrijeme karikaturist. Zato se čitateljima Modre laste mogao 
obratiti i riječju i slikom. 
 

(Modra lasta, broj 7.) 
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2. 
OSTATI BLISKA MLADIMA 

 
 JOZA Pedesetgodišnje književno stvaralaštvo Vesne Parun i te kakav je poticaj za 
razgovor s našom najvećom pjesnikinjom. Naime, prvu je pjesničku zbirku Zore i vihori 
objavila 1947. godine. Prva joj je pak pjesma objavljena još kao devetogodišnjakinji... 

- JOZA - U posljednje ste vrijeme vrlo aktivni: objavljujete pjesme i eseje, 
susrećete se sa svojim čitateljima... Što trenutno radite? 

- TAMARA - Pa, eto, sređujem tragove svoga življenja i rada, dugi su gotovo pola 
stoljeća, dovršavam stare skice i rukopise, a usto se i dalje susrećem s publikom, 
osobito sa školarcima... 

- JOZA - Je li i vaše djetinjstvo, kako se to obično tvrdi, bilo vaše najsretnije 
životno razdoblje? 

- TAMARA - Djetinjstvo je relativan pojam. Ono što ga u našem sjećanju čini 
lijepim mrvičak je bajke što je u njemu ostao zatrpan i mi ga poslije cijeloga života 
želimo spasiti od zaborava, iznijeti na vidjelo. Ja to ostvarujem pisanjem, katkad 
slikanjem, ali ponajviše načinom života koji je u suštini sličan dječjem. Moje je 
pak djetinjstvo bilo puno odricanja i rastanaka, sućuti i neimaštine te svakidašnjih 
neispunjenih želja... 

- JOZA - Pišete za odrasle i za djecu (doduše, mnogi pisci ne vole takve 
podjele). Što vam je draže? 

- TAMARA - Pišem o onome što proživljavam ili čime sam zaokupljena, nikad se 
na to ne silim, niti mi je pisanje ikada bilo važnije od života samoga. U mladosti 
nisam pisala za djecu jer mi je sudbina nudila neke druge ”goruće” teme, daleke od 
dječje naivnosti i prostodušnosti. Okrutnost svoje sudbine pretvarala sam u 
elegičnu poeziju. Osjećala sam se umornom i poraženom sve dok mi – u zrelijim 
godinama – nije sinulo da tuge i boli baš u bajkama ima doduše ponajviše, ali uza 
sretan kraj i pravednu pobjedu dobra nad zlim. I tako je započeo moj pohod dječjoj 
dobi: otključala sam neka magična vrata zbilje i ”zaposlila” sedamdeset i sedam 
patuljaka svoje mašte. Moglo bi se reći da me baš ti ”patuljci” održavaju u životu. 

- JOZA - Kako pišete, kako se rađaju svi ti vaši prekrasni stihovi? 
- TAMARA - O tome bi se mogla napisati cijela knjiga. Pisanje je i posao i igra, 

istraživanje i napor. Obveza prema sebi. Upitnik. Tajna. Od roditelja nisam 
naslijedila ništa osim njihove neutažene žeđi za pisanjem stihova, što znači 
”zapovijedi” koju sam morala slijediti. Pisala sam na klupama, u vlakovima, u 
bolesničkoj postelji, u sobama bez svjetla, polugladna i promrzla. Da imam djecu, 
gurnula bih im u ruke gitaru, loptu, računalo. Molila bih Boga da ih olovka i papir 
ne opčine kao što su mene. 

- JOZA - U vašim pjesmama ima humora, a i satire... 
- TAMARA - I humor i satira samo su druga strana medalje, a ta je medalja naše 

cjelokupno životno iskustvo. Satira je još i korak dalje u zamršenost ljudskih 
odnosa, u društvene okove, u povijest. Moja sklonost satiri vuče korijen još iz 
gimnazijskih dana, iz ondašnjih političkih previranja u Europi i u nas, a uzor i 
učitelj bio nam je u tome Miroslav Krleža. Moja najnovija knjiga Smijeh od smrti 
jači sadrži obje strane te medaje. 

- JOZA - Volite li dijalektalnu poeziju? 
- TAMARA - Za dijalektalnu poeziju u mladosti nisam imala sluha jer su mi 

nebrojene inačice čakavštine – kako sam se selila s otoka na otok – opterećivale 
duh i zamutile viziju jezika. Školovala sam se na štokavštini, svi su naši 
književnici tako pisali, a i prijevodi stranih klasika na štokavskom su narječju... 
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Jezično nešto posve novo bila je za mene prekrasna pjesma Koza Mate Balote na 
primorskoj čakavštini. Poslije su mi se svidjeli Domjanić i Galović, a danas me 
dijalektalna poezija sve više oduševljava, posebice kajkavska, koju pišu mladi 
Zagorci, Prigorci, Međimurci... Ona je odraz njihova krajolika i baštine, osjećajna 
je i često prožeta humorom. Ja, nažalost, nemam svoju čakavštinu jer, neimajući 
od djetinjstva među čakavcima stalnoga boravišta, nisam je ni mogla steći. 

- JOZA - Osim pisanja, što još volite? 
- TAMARA - Volim pratiti košarku i nogomet, i u nas i u svijetu, i ne opraštam 

sudbini što mi je uskratila blagodati bavljenja bilo kojom športskom disciplinom. 
JOZA - Što mislite o našoj mladeži? Poznaje li dovoljno vaše stvaralaštvo? 

- TAMARA - Mladež je prekrasna i svojom bih joj poezijom željela ostati bliska. A 
za ono pak što mladi ne znaju, krivi su odrasli. 

 
(Modra lasta, broj 7.) 

ÍRÁSKÉSZSÉG 
BEVEZETŐ 
 

Az írásfeladatok 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 szempontnál 
újra kell olvasni.  

Ezen értékelési eljárás további sajátossága, hogy a szintleírások a nyelvi teljesítményt 
értékelő szempontoknál nem tartalmaznak hibaszámokra vonatkozó utalásokat, valamint nem 
osztályozzák előre az egyes hibatípusokat a hibák súlyossága alapján. Ennek oka az, hogy az 
egyes nyelvi hibák súlyosságát (értelemzavaró vagy nem értelemzavaró hiba) csak az adott 
szövegkörnyezet figyelembevételével lehet megállapítani. 

A javítás alapelvei 

1. A dolgozatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól.  
2. Félpontok és jutalompontok nem adhatók. 
3. Az ismétlődő nyelvhelyességi hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni. 

 
Első feladat 

 
Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról: 
 

Értékelési szempontok Maximális pontszám 
Tartalom  5 pont 
Formai jegyek és hangnem  2 pont 
Szövegalkotás 3 pont 
Szókincs, kifejezésmód 5 pont 
Nyelvtan, helyesírás 5 pont 
Összesen 20 pont 

 
Vizsgapont 10 pont 
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1. Mivel a két feladat aránya az értékelésben 1/3–2/3, az első feladatnak a pontszámát felezni 
kell, azaz 10 vizsgapont szerezhető. Amennyiben a pontszám felezése után kapott összeg 
fél pontra végződik, felfele kell kerekíteni. Ebben a vizsgarészben tehát nincsen külön 
átszámítási táblázat. 

2. Amennyiben a dolgozat a Tartalom, Szövegalkotás, Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelv-
tan, helyesírás értékelési szempont alapján 0 pontos, akkor az összpontszám is 0 pont.  

 
Az értékelési szempontok részletes kifejtése 

Tartalom  
E szempontokon belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 
• megfelelően dolgozta-e ki a témát, 
• megfelelő hosszúságú szöveget hozott-e létre. 
 
A tartalmi teljesség megítélésénél az a döntő, hogy a vizsgázó közli-e az adott szituációban 
lényeges információkat. 
 A dolgozat tartalmi szempontból megfelelő abban az esetben is, ha a vizsgázó a 
megadott témáról nem személyes vonatkozásban, hanem általánosan, de a kommunikációs 
céloknak megfelelően ír. 
 Amennyiben a vizsgázó olyan információt közöl, ami anyanyelvi olvasó számára nem 
értelmezhető, a tartalom kidolgozása 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 

 
Formai jegyek és hangnem 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg  
• megfelel-e a levéllel mint szövegfajtával szemben állított formai követelményeknek, azaz 

helyesen tartalmazza-e a dátumot, a megszólítást, az elköszönést és aláírást,  
• hangneme megfelel-e a címzetthez való viszonynak és a közlési szándéknak.  

 
Szövegalkotás 

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

E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
• megfelel-e a vizsgázó által használt szókincs a témának, a szituációnak, a szerepnek és a 

közlési szándéknak,  
• megfelel-e a szóhasználat az emelt szintű érettségi vizsga követelményeinek (mennyire 

változatos). 
Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a 

megértést. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak 
újraolvasás 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.  
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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. 
 
Nyelvtan, helyesírás 
 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a 
mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak. 
 A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni. 
Amennyiben például a vizsgázó egy elöljárószót helytelen vonzattal használ, ezt a hibát csak 
a Nyelvtan, helyesírás szempontnál lehet értékelni. 
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Értékelési skála (emelt szint 1. feladat) 
Tartalom  

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó öt irányító szem-
pontot dolgozott ki megfele-
lően.  

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat megfelelően valósí-
totta meg. 

A vizsgázó négy irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően, a többit pedig csak 
részben vagy egyáltalán nem. 

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat nagyrészt megfelelően 
valósította meg. 

A vizsgázó három irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően, a többit pedig csak 
részben vagy egyáltalán nem. 
vagy: A vizsgázó két irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően, és még legalább egy 
irányító szempontot tárgyalt 
részben.  
A kommunikációs célokat 
részben valósította meg. 

A vizsgázó csak két irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően és nem tárgyalta a 
többi szempontot. 

Alapvető kommunikációs cél-
ját nem éri el. 

Formai jegyek és hangnem  
2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg formai jegyei telje-
sen megfelelnek a szövegfaj-
tának, 

A szöveg formai jegyei nagy-
jából megfelelnek a szöveg-
fajtának, hangneme a közlési 
szándéknak. 

A szöveg formai jegyei nem 
felelnek meg a szövegfajtá-
nak, hangneme a közlési 
szándéknak. 

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 vizsgázó megfelelően hasz-
nálja a szövegösszefüggés 
tartalmi és nyelvi elemeit: lét-
rejön a szövegkohézió. 
A formai tagolás megfelelő. 

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok elrendezése 
nagyrészt logikus.  
A vizsgázó törekszik a gondo-
lati tagolásra: van bevezetés 
vagy befejezés. 
A vizsgázó nagyrészt megfe-
lelően használja a szöveg-
összefüggés tartalmi és nyelvi 
elemeit. A mondatok nagy-
részt szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A mondanivaló nem min-
denütt logikus elrendezésű.  
A vizsgázó nem törekszik a 
gondolati tagolásra: hiányzik 
a bevezetés és a befejezés. 
Az írásmű még szövegnek te-
kinthető, bár a mondatok több 
helyen nem kapcsolódnak 
egymáshoz. 
 
 

Nem jött létre szöveg. 
A mondanivaló nem logikus 
elrendezésű, a gondolatok 
esetlegesen követik egymást.  
Az írásmű tagolatlan és átte-
kinthetetlen, túlnyomórészt 
izolált mondatok halmazából 
áll. 
 
 

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

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak megfelelő 
változatos szókincs jellemzi.  
Az előforduló kisebb lexikai 
pontatlanságok nem nehezítik 
a megértést. 

A szöveget nagyrészt a témá-
nak és a közlési szándéknak 
megfelelő szókincs jellemzi.  
A vizsgázó törekszik a válto-
zatos szóhasználatra. 
A szóhasználat néhány helyen 
nem megfelelő, ez azonban 
alig nehezíti  a megértést. 

A szöveg szókincse egyszerű. 
Sok a szóismétlés. 
A szóhasználat többször nem 
megfelelő. A hibák néhány 
helyen nehezítik a megértést. 

A szövegben felhasznált szó-
kincs szegényes. 
A nem megfelelő 
szóhasználat több helyen 
jelentősen nehezíti és/vagy 
akadályozza a megértést. 
 

Nyelvtan, helyesírás 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A vizsgázó változatos nyelv-
tani struktúrákat használ, vala-
mint mondatszerkesztése is 
változatos.  
A szöveg hibátlan vagy csak 
kevés, a szöveg megértését 
nem nehezítő nyelvi (mondat-
tan, alaktan, helyesírás) hiba 
található benne. 

A vizsgázó törekszik a válto-
zatos nyelvtani struktúrák 
használatára és a változatos 
mondatszerkesztésre. 
A szövegben több, a szöveg 
megértését nem nehezítő nyel-
vi (mondattan, alaktan, he-
lyesírás) hiba és/vagy néhány, 
a szöveg megértését nehezítő 
hiba található. 

A vizsgázó egyszerű nyelvtani 
struktúrákat használ és/vagy 
mondatszerkesztése nem kel-
lően változatos. 
Rendszerszerű hibákat ejt. 
A szövegben sok hiba van, a 
hibák többször nehezítik a 
megértést. 

A szöveget a szintnek nem 
megfelelő, túlságosan egy-
szerű nyelvtani struktúrák és 
igénytelen mondatszerkesztés 
jellemzi.  
A szövegben sok, a szöveg 
megértését jelentősen nehezítő 
és/vagy akadályozó hiba 
található. 
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Második feladat 
 
Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról: 
 

Értékelési szempontok Maximális pontszám 
Tartalom 5 pont 
Szövegalkotás 5 pont 
Szókincs, kifejezésmód 5 pont 
Nyelvtan, helyesírás 5 pont 
Összesen 20 pont 

 
Vizsgapont 20 pont 

 
1. Amennyiben a dolgozat a Tartalom szempont alapján 0 pontos, akkor az összpontszám is 

0 pont. 
2. A dolgozatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól. 
3. Félpontok és jutalompontok nem adhatók. 

Az értékelési szempontok részletes kifejtése 

Tartalom  
 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 

• hány irányító szempontra tért ki és megfelelően tárgyalta-e azokat, 
• hogyan valósította meg a kommunikációs célokat.  

Amennyiben a dolgozat a Tartalom szempont alapján 0 pontos, akkor nem értékelhető a többi 
szempont alapján, azaz az összpontszám is 0 pont. 
 Egy adott irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető a szintnek megfelelőnek, ha a 
vizsgázó kitér a megadott szempontra, mondatai minden lényeges információt tartalmaznak, 
illetve minden lényeges információra rákérdeznek és ismétléstől mentesek. 
 Amennyiben a vizsgázó szó szerint lemásol egy irányító szempontot, és jó nyelvi 
környezetben használja azt, az adott irányító szempontot teljesítettnek kell tekinteni. A rossz 
nyelvi környezetben használt, szó szerint lemásolt irányító szempont kifejtése nem fogadható 
el. 
 
Szövegalkotás 
 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy 
• logikus-e az irányító szempontok elrendezése és ezáltal a szöveg gondolatmenete, 
• megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés, tárgyalás és befejezés, 
• hogyan használja a vizsgázó a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit. 
 
Szókincs és kifejezésmód 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy 
• megfelel-e a vizsgázó által használt szókincs a témának, a szituációnak, a szerepnek és a 

közlési szándéknak, 
Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a 
megértést. 
 Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a 
szövegben jelölni kell előfordulásukat. 
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Nyelvtan, helyesírás 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a 
mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak. 
 A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni. 
Amennyiben például a vizsgázó egy elöljárószót helytelen vonzattal használ, ezt a hibát csak 
a Nyelvtan, helyesírás szempontnál lehet értékelni. 

Értékelési skála (emelt szint 2. feladat) 
Tartalom  

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó öt irányító 
szempont kifejtésével részle-
tesen és megfelelő mélység-
ben dolgozta ki a témát. 
Minden irányító szemponthoz 
két gondolatot fogalmazott 
meg. 
Részletesen kifejtette, és ér-
vekkel megfelelően alátá-
masztotta véleményét. 

A vizsgázó három irányító 
szempontot megfelelő mély-
ségben dolgozott ki, azaz két 
gondolatot írt hozzájuk. A 
negyedik szempontot csak 
részben, vagy egyáltalán nem 
tárgyalta. 

A vizsgázó törekedett arra, 
hogy részletesen kifejtse, és 
érvekkel alátámassza véle-
ményét. 

A vizsgázó két irányító szem-
pontot dolgozott ki részletesen 
(két-két gondolatot fogalma-
zott meg) vagy négy, illetve 
három irányító szempontot 
tárgyalt részben (egy gondo-
latot írt hozzájuk). 

A vizsgázó nem fejtette ki 
részletesen véleményét, alig 
érvelt. 

A vizsgázó csak egy irányító 
szempontot dolgozott ki rész-
letesen (két gondolatot fogal-
mazott meg hozzá), vagy csak 
két irányító szempontot tár-
gyalt részben (egy-egy gon-
dolatot fogalmazott meg). 

A vizsgázó nem fejtette ki 
megfelelően véleményét. 

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

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok és az ezekhez 
kapcsolódó gondolatok elren-
dezése logikus.  
A gondolati tagolás megfele-
lő.  
A vizsgázó megfelelően hasz-
nálja a szövegösszefüggés 
tartalmi és nyelvi elemeit: lét-
rejön a szövegkohézió. 
A szöveg formai tagolása 
megfelelő. 

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok és az ezekhez 
kapcsolódó gondolatok elren-
dezése nagyrészt logikus.  
A vizsgázó törekszik a gon-
dolati tagolásra. 
A vizsgázó nagyrészt megfe-
lelően használja a szöveg-
összefüggés tartalmi és nyelvi 
elemeit. A mondatok nagy-
részt szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. 
Amennyiben a szöveg formai-
lag nem megfelelően tagolt, 
az alacsonyabb pontszámot 
kell adni. 

A mondanivaló nem min-
denütt logikus elrendezésű. 
Sok a gondolati ismétlés. 
A vizsgázó nem törekszik a 
gondolati tagolásra. 
Az írásmű még szövegnek 
tekinthető, bár a mondatok 
több helyen nem kapcsolód-
nak egymáshoz. 
Amennyiben a szöveg for-
mailag nem megfelelően ta-
golt, az alacsonyabb pont-
számot kell adni. 
 

Nem jött létre szöveg. 
A mondanivaló nem logikus 
elrendezésű, a gondolatok 
esetlegesen követik egymást.  
Az írásmű tagolatlan és átte-
kinthetetlen, túlnyomórészt 
izolált mondatok halmazából 
áll. 
 
 

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

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak megfelelő 
változatos szókincs jellemzi.  
Az előforduló kisebb lexikai 
pontatlanságok nem nehezítik 
a megértést. 

A szöveget nagyrészt a témá-
nak és a közlési szándéknak 
megfelelő szókincs jellemzi.  
A vizsgázó törekszik a válto-
zatos szóhasználatra. 
A szóhasználat néhány helyen 
nem megfelelő, ez azonban 
alig nehezíti a megértést. 

A szöveg szókincse egyszerű. 
Sok a szóismétlés. 
A szóhasználat többször nem 
megfelelő. A hibák néhány 
helyen nehezítik a megértést. 

A szövegben felhasznált szó-
kincs szegényes. 
A nem megfelelő szóhasználat 
több helyen jelentősen 
nehezíti és/vagy akadályozza 
a megértést. 
 

Nyelvtan, helyesírás 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A vizsgázó változatos nyelv-
tani struktúrákat használ, vala-
mint mondatszerkesztése is 
változatos.  
A szöveg hibátlan vagy csak 
kevés, a szöveg megértését 
nem nehezítő nyelvi (mondat-
tan, alaktan, helyesírás) hiba 
található benne. 

A vizsgázó törekszik a válto-
zatos nyelvtani struktúrák 
használatára és a változatos 
mondatszerkesztésre. 

A szövegben több, a szöveg 
megértését nem nehezítő nyel-
vi (mondattan, alaktan, he-
lyesírás) hiba és/vagy néhány, 
a szöveg megértését nehezítő 
hiba található. 

A vizsgázó egyszerű nyelvtani 
struktúrákat használ és/vagy 
mondatszerkesztése nem kel-
lően változatos. 
Rendszerszerű hibákat ejt. 
A szövegben sok hiba van, 
és/vagy a hibák többször 
nehezítik a megértést. 

A szöveget a szintnek nem 
megfelelő, túlságosan egy-
szerű nyelvtani struktúrák és 
igénytelen mondatszerkesztés 
jellemzi.  
A szövegben sok, a szöveg 
megértését jelentősen nehezítő 
és/vagy akadályozó hiba 
található. 
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