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Magyar mint idegen nyelv — emelt szint 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 
szerepelnek, de megfelelnek a magyar nyelv szabályainak, és értelmes megoldást 
kínálnak az adott feladatra. 

2. Minden jó megoldás egy pontot (item - feladatpontot) ér. Rossz megoldásra nem jár 
pont. 

3. Fél pont, többletpont nem adható. 
4. A feladatpontokat az adott feladatsorhoz (vizsgarészhez) megadott átváltási szabály 

illetve táblázat alapján kell vizsgapontokra átszámítani. 
 

Értékelés és megoldókulcs az Olvasott szöveg értése vizsgarészhez 
 Nem kell hibának tekinteni az olyan nyelvi hibát, amely a megértést nem akadályozza 
(pl. helyesírási, nyelvtani vagy nyelvhelyességi hiba). Minden helyes válasz egy pontot ér. 

1. feladat 

 Igaz Hamis

(1) Az édesapa szigorú napirendet tervezett a gyermekeinek. X  

(2) Az édesapa mindig tudta, mit tanulnak a gyermekei az iskolában. X  

(3) A gyermekek mindennap megmondták, mit szeretnének enni.  X 

(4) A gyermekek angolul, oroszul és franciául tudtak olvasni és 
beszélgetni. 

 X 

(5) A család a nyarat különböző külföldi üdülőhelyeken töltötte.  X 

(6) Az otthoni beszélgetések formálisak voltak, ezért az apa és a fiú is 
zavarba jöttek egy váratlan találkozáskor. 

X  

(7) Az utcán nem volt senki, csak az apa és a fia, és magányosnak 
érezték magukat. 

 X 

(8) A gyerek különóráról jött, és a rokonokhoz ment. X  

(9) A család aznap is együtt ebédelt ugyanúgy, mint máskor. X  

(10) Nem tudjuk, hogy történt, de a fiú hirtelen megnőtt.  X 

 

(Karinthy Frigyes: Apám című novellája nyomán. In: Cirkusz I. 417. Szépirodalmi 
Könyvkiadó. 1956.) 

Elérhető pontszám: 10 pont 

 

2. feladat 
Más, tartalmilag helyes válaszok is elfogadhatók. 

 (11) Nem értette az amerikai gyerekeket, így a festéssel egy saját világot alakított ki 
magának. 

(12) Magyar ruhában járatta őket, otthon csak magyarul beszéltek. 
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(13) Egyáltalán nem akarta megőrizni az identitását, a nevét is megváltoztatta. 

(14) Selyemre fest. 

(15) Három-négy évig is dolgozik egy képen, egyszerre több képet fest. 

(16) Selyem díszpárnákat, sálakat fest, nyakkendőket tervez. 

(17) Mari 1972-ben járt először Magyarországon, rokonokat látogatott meg. 

(18) Nyomasztónak érezte ezt az élményt, furcsa volt, hogy tyúkok vannak az udvaron, és 
a zöldség a földben terem. (Legalább két válaszelem szükséges a ponthoz) 

(19) Már másképp látja az országot, az emberek itt őszintébbek, mint Amerikában. 

(20) Két hazája van, a szíve mélyén magyar. 

(Biczó Henriett: Kétnyelvű selyemfestmények című riportja nyomán. Szabad Föld. 2005.  
szeptember 16.) 

Elérhető pontszám: 10 pont 

 

3. feladat 
Más, tartalmilag helyes válaszok is elfogadhatók. 

 (21) találmányát, (22) kockából, (23) jelent meg/ került, (24) sorállás után/ sorban állás 
után, (25) belőle, (26) születésekor/ megjelenésekor/ volt, (27) népszerűsége/ sikere (28) 
megszerezték/ ellopták, (29) csúcsot/ rekordot, (30) versenyeznek  

(Barotányi Zoltán: El van vetve című írása nyomán. Magyar Narancs. 2005. november 10.) 

Elérhető pontszám: 10 pont 

 

 

 

 

Értékelés és megoldókulcs a nyelvhelyesség vizsgarészhez 

1. Ha a helyesírás a megértést akadályozza, akkor a megoldás nem fogadható el. 
2. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. 
3. Legfeljebb 45 pont érhető el. Az elért pontokat az alábbi táblázat segítségével kell 

vizsgapontokra átszámítani: 
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Az elért pontok átszámítása vizsgapontokra 

 

Elért 
pont 

Vizsga-
pont 

 

Elért
pont 

Vizsga-
pont 

 
1 1 24 16 
2 1 25 17 
3 2 26 17 
4 3 27 18 
5 3 28 19 
6 4 29 19 
7 5 30 20 
8 5 31 21 
9 6 32 21 
10 7 33 22 
11 7 34 23 
12 8 35 23 
13 9 36 24 
14 9 37 25 
15 10 38 25 
16 11 39 26 
17 11 40 27 
18 12 41 27 
19 13 42 28 
20 13 43 29 
21 14 44 29 
22 15 45 30 
23 15   

 

1. feladat 
(1) szakmájával, (2) attól, (3) dolgokkal, (4) tisztában, (5) teljesítményt, (6) munka-
körökben, (7) amelyekhez, (8) emberekkel, (9) foglalkozásukat, (10) lelkesedésükből, (11) 
azzal, avval, abban, (12) tevékenységre, (13) képességekre, (14) munkájukhoz, munká-
jukban, (15) ezeket 
 
(Dr. Juhos Andrea: Hogyan építsek sikeres karriert? című cikke nyomán. X Magazin. 2006. 
február.) 

Elérhető pontszám: 15 pont 

2. feladat 

(16) akarjuk, (17) játsszon/ (játsszék), (18) írja meg, (19) játszhat, (20) utánozza, (21) beleéli, 
(22) tudják, (23) megváltozik, (24) elmélyülnek, (25) tudhatja, (26) győzzön, (27) ismé-
telgetünk, (28) tanuljuk, (29) vegyük, (30) nincsenek 

(Csak a hibátlan alak ér pontot!) 

(Bácskai Júlia: Játssz, és megmondom, ki vagy! című írása nyomán. Szabad Föld.  
2005. szeptember) 
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Elérhető pontszám: 15 pont 

3. feladat 

(31) de, (32) ha, (33) sőt, (34) ugyanis, (35) hogy, (36) ahol, (37) mert, (38) hiszen, (39) és 
(Palágyi Edit: Evező helyett gyeplő című riportja nyomán. Szabad Föld. 2006. április 7.) 

Elérhető pontszám: 9 pont 

4. feladat 

 (40) c, (41) b, (42) b, (43) d, (44) c, (45) a 
(Kovács Gyula: Savas eső és üvegházhatás című írása nyomán. Süni. 2006/1.) 

Elérhető pontszám: 6 pont 

 

 

 

Értékelés és megoldókulcs a Hallott szöveg értése vizsgarészhez 
 

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

1. feladat 

Szép jó reggelt és jó napot mindenkinek! Kedves hallgatóink, a Tini Rádió műsorában egy 
körkérdés következik: mennyi időt töltünk naponta a rádió mellett? 

Anna vagyok, egy nagyon jó gimnáziumba járok. Nemsokára itt az érettségi. Kevés 
időm van rádiót hallgatni, mert rengeteget kell tanulnom. Ha a rádió szól, nem tudok a 
feladatomra koncentrálni. Viszont, ha mégis bekapcsolom, akkor a kulturális műsorokat és a 
népzenét szoktam előnyben részesíteni. Azért, mert az előbbi az iskolai tanulmányaimhoz 
tartozik, az utóbbi meg a hobbim.  

Sziasztok! A nevem Péter, egy jól menő vállalkozásom van. Rengeteget dolgozom. 
Egész nap úton vagyok. A kocsimban mindig szól a rádió. Hát persze, hogy a Tini Rádió! 
Nagyon jó a műsor! Mindig a kedvenc együtteseimet hallhatom. Viszont szívesen hallgatnék 
több fociközvetítést, mert a sport is nagyon érdekel.  

A nevem Andrea, egy fodrászatban dolgozom, az üzletben egész nap szól a rádió. Az 
az igazság, hogy nekem legtöbbször a vendégekre kell figyelnem, mert ők szeretnek a 
fodrásszal beszélgetni, így a rádiózás csak háttérzaj marad. Hogy melyik rádió szól? Ki tudja, 
én nem, az biztos.  
 Jó napot kívánok! Gábor vagyok, mérnök. Ritkán hallgatok rádiót. A Tini Rádiót nem 
is ismerem, biztos azért, mert már kinőttem a tinédzser korból. Nem szeretem ezeket az 
adókat, mert kevés hírt mondanak be, inkább csak a szenzációkról, a pletykákról szeretnek 
beszélni. A híradón kívül a sportközvetítéseket szoktam hallgatni, de csak akkor, ha nem 
adják a tévében, vagy úton vagyok. Kedvelem a komolyzenét is, de azt nem a rádióban 
hallgatom, mert kiváló CD-gyűjteményem van otthon, és koncertekre is szoktam járni. 
  Már nyugdíjas vagyok. Szólítsanak csak Zsuzsa néninek! Tini Rádió? Hát persze 
hogy hallgatom! Szeretem követni, mi történik a világban, mivel foglalkoznak a fiatalok. 
Ahogy felkelek, első dolgom, hogy megiszom a kávémat, és bekapcsolom a rádiót. Aztán 
napközben, amikor főzök, akkor is hallgatom. A múlt héten sikerült betelefonálnom a 
vetélkedős műsorukba, és képzeljék, én voltam a tizenötödik telefonáló. Tízezer forintot 
nyertem!  
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Itt a Tini Rádió! Hallgassanak bennünket továbbra is… 
(Rákérdeztünk nyomán. Hetedik kerületi Helyi Téma. 2006. április 20.)   
 

Anna, gimnazista 
 
 (1) C 

 
(2) H 

 Péter, vállalkozó (3) A (4) J 
 Andrea, fodrász (5) B (6) G 
 Gábor, mérnök (7) L (8) N 
 Zsuzsa néni, nyugdíjas (9) F (10) I 

 
(A sorrend egy-egy személynél értelemszerűen felcserélődhet: 1 – H, 2 – C stb.) 
Nem kellett felhasználni, nem hangzott el: D, E, K, M, O 
Elérhető pontszám: 10 pont 

2. feladat  
Nevess, hogy tovább élj! 
 Egy régi kínai mondás szerint egy átnevetett perc kerek egy órával hosszabbítja meg 
az életünket. Az indiaiak úgy tartják, a betegségek leghatásosabb ellenszere a nevetés. 
 Kutatók nemrég megszámolták, hogy a gyermekek naponta négyszázszor felnevetnek, 
míg a felnőttek jó esetben is csak tizenötször. Az édesanyák bizonyára emlékeznek, milyen 
nagy örömöt leltek benne, amikor csecsemőjük öt-hat hetes korában először mosolygott rájuk, 
négy hónaposan pedig már egyenesen kacagott. Egyes indián törzseknél például az a szokás, 
hogy akkor adnak nevet a kicsinyüknek, amikor legelőször látták őt mosolyogni.  
 Ma már az is bizonyított tény, hogy a nevetés aktivizálja szervezetünk ellenálló 
képességét, boldogsághormonokat szabadít fel, frissíti a vérkeringést, oldja a feszültséget, 
csillapítja a fájdalmat. Nem véletlen, hogy a kórházakban a beteg gyermekek mellett önkéntes 
segítők, úgynevezett „bohócdoktorok” tevékenykednek. Munkájuk alapja a humor és a 
jókedv. Céljuk, hogy a gyermekek felejtsék el, hogy betegek, és nem otthon, hanem a 
kórházban vannak. Ezzel a vidám bohócok felgyorsítják a gyógyulás folyamatát. 
 Adódik tehát a kérdés: ha ilyen nagyszerű hatása van a nevetésnek, miért vagyunk oly 
gyakran búskomorak, lemondóak, s miért szenvednek egyre többen depresszióban? Nehéz 
lerázni magunkról a hétköznapok gondjait, terheit úgy, hogy közben az újságokban, a 
tévében, a rádióban naponta olvasunk, hallunk világkatasztrófákról, rettegett betegségekről, 
háborúkról, családi drámákról és éhezésről. A kutatások szerint a gyermekek kilencedik 
születésnapjukig akár kilencezer gyilkosságot is látnak a tévében és a videófilmeken. 
 Régi igazság, hogy a nevetés széppé tesz. Aki nem felejt el nevetni, egészségesebbnek 
és boldogabbnak érzi magát. Még akkor is, ha közben nehéz helyzetben van. 
(Balogh Mária: Nevess, hogy tovább élj nyomán. Szabad Föld 2006. január 20.) 

 Igaz Hamis 

(11) A gyermekek naponta hatszázszor nevetnek.  X 

(12) A felnőttek naponta tizenötször nevetnek. X  

(13) A négyhónapos gyermek már hangosan nevet. X  

(14) Az indián törzseknél gyakori gyereknév a Mosolyog.  X 

(15) A nevetéstől javul a szervezetünk működése. X  

(16) A beteg gyermekek nagyon elfáradnak, ha a bohócokat nézik.   X 

(17) Egyre több a vidám ember.  X 
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(18) Az újságokban inkább az élet nehézségeiről olvashatunk. X  

(19) A gyerekek kilencéves korukig sok szép mesét néznek videón.  X 

(20) Aki sokat mosolyog, annak sajnos ráncos lesz a bőre.  X 

Elérhető pontszám: 10 pont 

3.  feladat  
 A jövőt és a nyelvet megtanulni – ez lehetne Nagy Gergő első éves egyetemista 
jelmondata. Szavaiból elszántság, komolyság, céltudatosság árad. Annyi bizonyos, hogy ő 
mindent megtesz a sikeres jövő érdekében.  
 – A történet 1998-ban kezdődött, amikor az általános iskola nyolcadik osztályát 
befejeztem Magyarországon. Édesapám úgy látta, bár itt jó és erős iskolák vannak, mégis egy 
nyelvet jól megtanulni és a jövőt kialakítani külföldön lehet. Ausztriában voltak ismerőseink, 
így elkerültem Nagymartonba, a határtól 30-35 kilométerre, és ott jártam ki egy gazdasági 
szakközépiskolát. 
            – Fel sem vetődött, hogy visszajöjjön Magyarországra tanulni? 
 – Most is visszahúz a szívem, és szerintem ez így lesz életem végéig. Viszont nagyon- 
nagyon sok energiát, időt és pénzt fektettünk be az én külföldi tanulásomba, és ez elveszett 
volna, hogyha én most visszatérnék Magyarországra. 
 – Milyen lehetőségei lesznek majd az egyetem után? 
 – Nekem nem jelent gondot az, ha holnap azt mondják, hogy építsek fel egy gyárat 
Franciaországban, mert beszélek franciául. Hogyha másnap Angliában vagy Amerikában van 
lehetőségem munkára, az sem jelent problémát, jól tudok angolul. Mivel Ausztriában tanulok, 
a németet anyanyelvi szinten beszélem. Gazdasági diplomáciát tanulok, a jövőmet ezen a 
területen képzelem el.  
 – Karrierépítés szempontjából számít-e az, hogy ön nem osztrák? Ausztriában is 
munkanélküliség van. Hogy fogadják azt, hogy ön külföldiként ott tanul? 
 – Egy nyelvvel többet hozok, a magyart. Ugyanakkor valószínű, hogy ha egy osztrák 
itt ugyanazt tudja felmutatni, mint én, akkor ő fogja megkapni az állást. Ezért nekem még két-
három nyelvvel többet kell beszélnem, jobb jegyeket kell szereznem az egyetemen, mint egy 
osztrák diáknak. Sokan gondolják azt, ha külföldön tanulnak, automatikusan jól el tudnak 
majd helyezkedni. Ez nem így van, nagyon sok diákot ér meglepetés, hogy nem kap munkát.     
 – Tájékozódott már az egyetem alatt, hogy merre megy tovább, vagy azért még élhet 
egy kis vidám diákéletet? 
 – Mindkettő igaz. Élvezem a diákéletet, de tizenhét éves korom óta – már a 
középiskola alatt is – minden nyáron dolgozom.  
 – Azért végez munkát, hogy tapasztalatokat szerezzen, kapcsolatokat a karrier-
építéshez, vagy szüksége van a pénzre, hogy nyugodtan végezhesse Bécsben az egyetemet? 
 – Mindkettő. Pénzre szükség van, az ottani élet és tanulás nem olcsó. Nagy megter-
helést jelent októberben elkezdeni a tanévet, amikor a különböző könyveket, jegyzeteket meg 
kell venni, be kell fizetni a kollégiumot. Másrészt a tapasztalatszerzés rendkívül fontos. Nem 
lehet úgy elvégezni egy egyetemet, hogy az ember nem tudja, mi is az a munka. Milyen korán 
felkelni, bemenni egy munkahelyre, itt aztán 8, 9, 10 órát dolgozni, összekerülni olyan 
munkatársakkal, akik nem mindig szimpatikusak… Meg kell tanulni, hogyan bánjon velük az 
ember, hogyan viselkedjen. Ezek olyan tapasztalatok, amelyeket nem tanul meg az ember az 
egyetemen. 
 – Köszönöm a beszélgetést. Sok sikert kívánok önnek! 
(Szikra Zsuzsa: A jól fizető uniós állásra… nyomán. www.radio.hu 2005. április 27.) 
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(21) 1998-ban, Magyarországon. 
(22) Ausztriában, (Nagymartonban). 
(23) Sok energiát, időt, pénzt fektetett a tanulásba, és ez elveszne.  

      (24) Beszél franciául, angolul, németül és magyarul. (A pontért legalább hármat fel kell  
        sorolni!) 

      (25) Gazdasági diplomáciát tanul. A jövőjét ezen a területen képzeli el. / Bárhol a világon  
              szívesen dolgozna. (Mindegyik válasz elfogadható.) 
      (26) Több nyelvet kell tudnia, és jobban kell tanulnia, mint egy osztrák diáknak  
      (27) Állítása szerint mindkettő. / Szerintem inkább a karrier. (Mindkét válasz   
              elfogadható) 
      (28) Tankönyvekre és a kollégiumra. 
      (29) Mit jelent korán felkelni / bemenni a munkahelyre / nyolc, kilenc órát dolgozni;  
      (30) hogyan lehet nem szimpatikus munkatársakkal együtt dolgozni / hogyan lehet bánni 
             az emberekkel / meg kell tanulni viselkedni. (A válaszlehetőségek közül legalább     
             egyet-egyet meg kell fogalmazni.) 
              

 Elérhető pontszám: 10 pont     
 

Értékelés és megoldókulcs az Íráskészség vizsgarészhez 

Emelt szint A feladat 
 

I. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 
 

Értékelési szempontok Pontszám 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 3 pont 

Hangnem, az olvasóban keltett benyomás  2 pont 

Szövegalkotás 3 pont 

Szókincs, kifejezésmód 3 pont 

Nyelvhelyesség, helyesírás 3 pont 

Íráskép 1 pont 

Összesen 15 pont 
 

Ha a dolgozat A  feladat teljesítése, a megadott szempontok követése értékelési kategória alapján 0 pont, akkor 
az összpontszám is 0. 
 

II. 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 őket. A szöveg nem lépi túl a megadott 
terjedelmet. (10% eltérés lehetséges). 
• Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 
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Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg hangneme és stílusa 
megfelel-e a közlési szándéknak, valamint az írásmű szerzője és olvasója közötti viszonynak; hogy az 
olvasóban a szerző szándékának megfelelő benyomást kelt-e. 
• Szövegalkotás 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy logikus-e az irányító szempontok, valamint az ezekhez 
kapcsolódó gondolatok és a vizsgázó véleményét alátámasztó érvek elrendezése; megfelelő-e a gondolati 
tagolás, azaz van-e bevezetés és befejezés; hogy a vizsgázó hogyan alkalmazza a szövegösszefüggés 
tartalmi és nyelvi elemeit – különös tekintettel a névmásítás speciális szabályaira. 
• 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 az emelt szintnek megfelelő igényességet és 
változatosságot mutatja-e. Fontos, hogy ezen a szinten a vizsgázó helyesen válassza meg a regisztert 
(kerülje a szleng kifejezéseket). 
• 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 a mondatszerkezetek és a nyelvtani struktúrák tekintetében 
mennyire igényes a szöveg nyelvhasználata. A magyar mint idegen nyelv helyességének értékelésekor az 
értékelő fokozottan figyeljen a következő jelenségekre: 

- a szórend szabályainak következetes alkalmazása; a hangsúlyos és a hangsúlytalan elemek 
megkülönböztetése mindig az adott szituációtól függően; 

-  a névmások felesleges kitételének elkerülése (vö. szövegalkotás) 
- A felsorolt okokból elkövetett tévesztések alapvetően a kommunikációt zavarják. Ilyen 

esetekben nem grammatikai, hanem szituációs hibák keletkeznek, amelyek a közlésfunkciót 
nagy mértékben zavarják, bizonyos esetekben jobban, mint egy-egy ragozási, igekötő-
választási, netán helyesírási hiba. 

• Íráskép 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy milyen a szöveg írásképe, mennyire olvasható; a törlések 
és a javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekinthetőségét. Azoknak a diákoknak, akik elsőként nem 
a latin betűs írást tanulták, nehezére esik a betűalakok összekapcsolása, a kis- és nagybetű megkülön-
böztetése, számos esetben a mondat elejének és végének a jelzése. Az ilyen típusú hibák nem 
zavarhatják a szöveg folyamatos olvasását. 
 

Értékelési skála 

 
1. A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 

3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökéletesen 
megvalósította a kom-
munikációs célokat. 
Valamennyi irányító 
szempontot megfelelő-
en dolgozta ki. A szö-
veg a megadott hosszú-
ságú (10% eltérés 
lehetséges) 

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a kommu-
nikációs célokat. Az 
irányító szempontok kö-
zül egyet vagy kettőt 
megfelelően dolgozott ki, 
a többit csak részben. A 
szöveg hossza 10 száza-
léknál nagyobb mérték-
ben tér el a megadott szö-
veghosszúságtól. 

A vizsgázó részben va-
lósította meg a kommu-
nikációs célokat 
Az irányító szempontok 
közül egyet megfelelően 
dolgozott ki, ezen kívül 
még egyet részben, a 
többit egyáltalán nem; 
illetve valamennyi irá-
nyító szempontot csak 
részben.   

A vizsgázó nem való-
sította meg a kommu-
nikációs célokat. 
Az irányító szempon-
tok közül egyet sem 
dolgozott ki megfele-
lően, csak egyet vagy 
kettőt részben, és van 
olyan is, amelyet 
egyáltalán nem. 

 
2. Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 

2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg a szövegfajtának és a 
szerző és az olvasó közötti kap-
csolatnak megfelelő hangnemben 
íródott, az olvasóban a szerző 
szándékának megfelelő benyo-
mást kelt. 

A szöveg hangneme következet-
lenséget mutat, az olvasóban 
nem mindig a szerző szándéká-
nak megfelelő benyomást kelt.  

A szöveg hangneme nem meg-
felelő, az olvasóban nem a szerző 
szándékának megfelelő benyomást 
kelt. 
 

 
3. Szövegalkotás 
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3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, az 
irányító szempontok elren-
dezése logikus. A gondo-
lati tagolás megfelelő; van 
bevezetés és befejezés. 
A vizsgázó megfelelően 
használja a szövegössze-
függés tartalmi és nyelvi 
elemeit, koherens szöveget 
hoz létre.  

A szöveg felépítése, az 
irányító szempontok elren-
dezése többnyire logikus 
A vizsgázó törekszik a 
gondolati tagolásra; van 
bevezetés vagy befejezés. 
A vizsgázó többnyire 
megfelelően használja a 
szövegösszefüggés tartal-
mi és nyelvi elemeit. A 
mondatok többnyire szer-
vesen kapcsolódnak egy-
máshoz.  

A mondanivaló nem min-
denütt logikus elrendezé-
sű. A vizsgázó nem törek-
szik a gondolati tagolásra; 
hiányzik a bevezetés és a 
befejezés. 
A mondatok több helyen 
nem kapcsolódnak egy-
máshoz. 

A mondanivaló nem logi-
kus elrendezésű, a gondo-
latok esetlegesen követik 
egymást. 
A szöveg tagolatlan és 
áttekinthetetlen, túlnyo-
mórészt összefüggéstelen 
mondatokból áll. 

 

 

 

 

4. Szókincs, kifejezésmód 

3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak meg-
felelő, választékos szó-
kincs, igényes nyelvhasz-
nálat jellemzi. 

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak meg-
felelő, viszonylag bő szó-
kincs jellemzi. A vizsgázó 
törekszik az igényes 
nyelvhasználatra. A szó-
használat csak néhány 
helyen nem megfelelő, ez 
azonban nem nehezíti je-
lentősen a megértést. 

A szöveget kevésbé válto-
zatos szókincs és a szint-
hez képest egyszerűbb 
nyelvhasználat jellemzi. A 
vizsgázó nem törekszik 
igényes nyelvhasználatra. 
Sok a szóismétlés, több 
helyen nem megfelelő a 
szóhasználat, ami eseten-
ként nehezíti a megértést 
is.  

A szövegben felhasznált 
szókincs szegényes, a 
nyelvhasználat igénytelen. 
A nem megfelelő szóhasz-
nálat több helyen nehezíti 
a megértést. 

5. Nyelvhelyesség, helyesírás 

3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget igényes nyelv-
használat jellemzi, a vizs-
gázó változatos és igényes 
nyelvtani szerkezeteket 
használ, mondatszerkesz-
tése is igényes. A szöveg 
hibátlan, vagy csak kevés, 
a szöveg megértését nem 
nehezítő nyelvi (mondat-
tani, alaktani, helyesírási) 
hiba található benne. 

A vizsgázó törekszik igé-
nyes nyelvtani szerkezetek 
használatára és az igényes 
mondatszerkesztésre. A 
szövegben több, a szöveg 
megértését nem nehezítő 
nyelvi (mondattani, alakta-
ni, helyesírási) hiba vagy 
egy-két, a szöveg megérté-
sét nehezítő hiba található. 

A vizsgázó egyszerű 
nyelvtani szerkezeteket 
használ, és nem törekszik 
igényes mondatszerkesz-
tésre. A szövegben sok, a 
szöveg megértését nem 
befolyásoló vagy néhány, 
a szöveg megértését nehe-
zítő hiba található. 

A szöveget nem a szint-
nek megfelelő, túlságosan 
egyszerű nyelvtani szerke-
zetek és igénytelen mon-
datszerkesztés jellemzi. A 
szövegben sok, a szöveg 
megértését nem befolyáso-
ló és több, a szöveg meg-
értését nehezítő hiba ta-
lálható.  

6. Íráskép 

1 pont 0 pont 
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és javítások Olvashatatlan kézírás és/vagy áttekinthetetlen törlések 

és javítások. 
 

Emelt szint B feladat 

I. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 
 



 

írásbeli vizsga 0802 11 / 13 2008. május 5. 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

Értékelési szempontok Pontszám 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 3 pont 

Szövegalkotás 5 pont 

Szókincs, kifejezésmód 3 pont 

Nyelvhelyesség, helyesírás 3 pont 

Íráskép 1 pont 

Összesen 
15 pont 

 
Ha a dolgozat A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése értékelési kategória alapján 0 pont, akkor az 

összpontszám is 0. 

 

 

II. 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 őket, mennyire sikerült a témát tágabb 
kontextusba helyeznie, és érvekkel alátámasztania véleményét. A szöveg nem lépi túl a megadott terje-
delmet. (10% eltérés lehetséges). 
 
• Szövegalkotás 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy logikus-e az irányító szempontok valamint az ezekhez 
kapcsolódó gondolatok és a vizsgázó véleményét alátámasztó érvek elrendezése; megfelelő-e a gondolati 
tagolás, azaz van-e bevezetés és befejezés; hogy a vizsgázó hogyan alkalmazza a szövegösszefüggés 
tartalmi és nyelvi elemeit. 
 
• 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 az emelt szintnek megfelelő igényességet és 
változatosságot mutatja-e. Fontos, hogy ezen a szinten a vizsgázó helyesen válassza meg a szóregisztert 
(kerülje a szleng kifejezéseket). 
 
• 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 a mondatszerkezetek és a nyelvtani struktúrák tekintetében 
mennyire igényes a szöveg nyelvhasználata. A magyar mint idegen nyelv helyességének értékelésekor az 
értékelő fokozottan figyeljen a következő jelenségekre: 

- a szórend szabályainak következetes alkalmazása; a hangsúlyos és a hangsúlytalan elemek 
megkülönböztetése mindig az adott szituációtól függően; 

-  a névmások felesleges kitételének elkerülése (vö. szövegalkotás) 
• Íráskép 
 Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy milyen a szöveg írásképe, mennyire olvasható; a törlések és a   
javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekinthetőségét. Azoknak a diákoknak, akik elsőként nem a latin 
betűs írást tanulták, nehezére esik a betűalakok összekapcsolása, a kis- és nagybetű megkülönböztetése, 
számos esetben a mondat elejének és végének a jelzése. Az ilyen típusú hibák nem zavarhatják a szöveg 
folyamatos olvasását. 

 
 
Értékelési skála 
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Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
1. A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 

3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökéletesen 
megvalósította a kom-
munikációs célokat. Va-
lamennyi irányító szem-
pontot megfelelően dol-
gozta ki. A szöveg a 
megadott hosszúságú (10% 
eltérés lehetséges) 

A vizsgázó többnyire meg-
valósította a kommu-
nikációs célokat. Az irá-
nyító szempontok közül 
kettőt vagy hármat megfe-
lelően dolgozott ki, a töb-
bit csak részben, vagy 
egyáltalán nem, illetve egy 
irányító szempontot meg-
felelően, az összes többit 
csak részben. A szöveg 
hossza 10 százaléknál na-
gyobb mértékben tér el a 
megadott szöveghosszú-
ságtól. 
 
 
 

A vizsgázó részben va-
lósította meg a kommu-
nikációs célokat. 
Az irányító szempontok 
közül egyet megfelelően 
dolgozott ki, ezen kívül 
még egyet részben, a többit 
egyáltalán nem; illetve 
valamennyi irányító szem-
pontot csak részben.   

A vizsgázó nem való-
sította meg a kommu-
nikációs célokat. 
Az irányító szempontok 
közül egyet sem dolgo-
zott ki megfelelően, csak 
egyet vagy kettőt rész-
ben, és van olyan is, 
amelyet egyáltalán nem. 

 
2. Szövegalkotás 

5 pont 4 - 3 pont 2 - 1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, az 
irányító szempontok és az 
ezekhez kapcsolódó gon-
dolatok és érvek elren-
dezése logikus.  
A vizsgázó megfelelően 
használja a szövegössze-
függés tartalmi és nyelvi 
elemeit, koherens szöveget 
hoz létre. A szöveg formai 
tagolása megfelelő. 

A szöveg felépítése, az 
irányító szempontok és az 
ezekhez kapcsolódó gon-
dolatok és érvek elrende-
zése többnyire logikus. a 
vizsgázó többnyire megfe-
lelően használja a 
szövegösszefüggés tartal-
mi és nyelvi elemeit. A 
mondatok többnyire szer-
vesen kapcsolódnak egy-
máshoz.  
Amennyiben a szöveg for-
mailag nem megfelelően 
tagolt, az alacsonyabb 
pontszámot kell adni. 

A mondanivaló nem min-
denütt logikus elrendezé-
sű, sok a gondolati ismét-
lés. 
A mondatok több helyen 
nem kapcsolódnak egy-
máshoz. 
Amennyiben a szöveg for-
mailag nem megfelelően 
tagolt, az alacsonyabb 
pontszámot kell adni. 

A mondanivaló nem 
logikus elrendezésű, a 
gondolatok esetlegesen 
követik egymást. 
A szöveg tagolatlan és 
áttekinthetetlen, túlnyo-
mórészt összefüggéstelen 
mondatokból áll. 

 
3. Szókincs, kifejezésmód 

3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak meg-
felelő, gazdag és 
változatos szókincs, vala-
mint a közlési szándéknak 
megfelelő nyelvhasználat 
jellemzi. 

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak meg-
felelő, viszonylag bő szó-
kincs jellemzi. A vizsgázó 
törekszik az igényes 
nyelvhasználatra. A szó-
használat csak néhány 
helyen nem megfelelő, ez 
azonban nem nehezíti je-
lentősen a megértést. 

A szöveget kevésbé válto-
zatos szókincs és a szint-
hez képest egyszerűbb 
nyelvhasználat jellemzi. A 
vizsgázó nem törekszik a 
közlési szándéknak meg-
felelő nyelvhasználatra. 
Sok a szóismétlés, több 
helyen nem megfelelő a 
szóhasználat, ami eseten-
ként nehezíti a megértést 
is.  

A szövegben felhasznált 
szókincs szegényes, a 
nyelvhasználat nem felel 
meg a közlési szándéknak. 
A nem megfelelő szóhasz-
nálat több helyen nehezíti 
a megértést. 

 

4. Nyelvhelyesség, helyesírás 
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3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget igényes nyelv-
használat jellemzi, a vizs-
gázó változatos és igényes 
nyelvtani szerkezeteket 
használ, mondatszerkesz-
tése is igényes. A szöveg 
hibátlan, vagy csak kevés, 
a szöveg megértését nem 
nehezítő nyelvi (mondat-
tani, alaktani, helyesírási) 
hiba található benne. 

A vizsgázó törekszik igé-
nyes nyelvtani szerkezetek 
használatára és az igényes 
mondatszerkesztésre. A 
szövegben több, a szöveg 
megértését nem nehezítő 
nyelvi (mondattani, alakta-
ni, helyesírási) hiba vagy 
egy-két, a szöveg megérté-
sét nehezítő hiba található. 

A vizsgázó egyszerű 
nyelvtani szerkezeteket 
használ, és nem törekszik 
igényes mondatszerkesz-
tésre. A szövegben sok, a 
szöveg megértését nem 
befolyásoló vagy néhány, 
a szöveg megértését nehe-
zítő hiba található. 

A szöveget nem a szint-
nek megfelelő, túlságosan 
egyszerű nyelvtani szerke-
zetek és igénytelen mon-
datszerkesztés jellemzi. A 
szövegben sok, a szöveg 
megértését nem befolyáso-
ló és több, a szöveg meg-
értését nehezítő hiba ta-
lálható.  

 
5. Íráskép 

1 pont 0 pont 
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és javítások Olvashatatlan kézírás és/vagy áttekinthetetlen törlések 

és javítások. 
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