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Általános útmutató 
 

1. Jó megoldásként csak a javítási és 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. 
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I. Olvasott szöveg értése 
 

Általános útmutató 
Ha többféle válasz is elfogadható, a javítási kulcs tartalmazza a szövegből adódó lehets-

éges válaszokat, illetve azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a jó válasznak tartalmaznia kell. 
(A szöveg szerinti megoldások mellett szerepelnek a tartalmilag még elfogadható egyéb meg-
oldások is. A zárójelben szereplő szavak, kifejezések nem feltételei a válasz elfogadhatóságá-
nak.) 

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 fogadható el, ha tartal-
mazza a helyes megoldást. 

Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes kérdés-
hez 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 elfogadha-

tó, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetsor végén) két kü-
lön rubrika található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a másikba, 
kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot. 

 
Például: 
 

Max. 
5 

Elért 
3 

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

egyes feladatok eredményeit), az elért összpontszámot. 
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Részletes útmutató 
 
 
Exercicio 1  

Páscoa em Portugal 
 

(0) 1 2 3 4 5 6 
F H A C B D G 

 
 
Exercício 2 

Leonardo da Vinci 

 

(0) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
L C A E G I K B D F H J 

 
 
Exercício 3 

O Papagaio 
 

(0) Em que família vivem as aves da família dos papagaios? 
  Elas vivem nos países quente    
18) Usam o bico. (como se fosse a terceira pata). 
19) Gostam de brincar e aprender(o que lhes ensinam) /aquilo 
que se lhes ensina. 
20) Eles gostam de dormir de cabeça para baixo/ nos buracos 
das árvores/ fazer ninhos. 
21) Eles gostam dos sementes/ raízes/ rebentos/ néctar das flores/ 
sumo de frutos. 
22) Porque conseguem imitar a voz humana/ são amigos dos 
seus donos. 
23) Durante mais de 50 anos (mais ou menos). 
24) Nem todos têm autorização para serem vendidos./ Não, 
alguns estão protegidos (por lei). 

 
 
Exercício 4 

Por que é que às vezes não vemos a Lua? 

 

(0) 25 26 27 28 29 30 
F V F V F V F 
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II. Nyelvhelyesség 
 

A javítási útmutató tartalmazza az összes elfogadható választ.  
Amennyiben a válasz helyesírási hibát tartalmaz, nem fogadható el. Amennyiben több választ 
írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha tartalmazza a helyes megoldást. 

A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása az értékelési útmutató 
végén 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. 5. 

1 0 1  1 
 
A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem elfogadha-

tó, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetben) két külön ru-
brika található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a másikba, kérjü-
k, írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot. 

 
Például: 
 

Мax. 
5 

Elért 
3 

 
 

A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az egyes 
feladatok eredményeit), az elért összpontszámot, illetve a mellékelt táblázat segítségével me-
gállapított vizsgapontokat. 
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Részletes útmutató 
 
Exercício 1 

Teresa Salgueiro, cantante dos Madredeus 
 
 

 
 

Exercício 2 
Dicas para comeres bem: 

 
0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

a b b d c a d c b a d 
 

 

Exercício 3 
 

O Milagre das Rosas 
 

  0...ocupava......... 
21) rodeavam 
22) tinha 
23) irritou-se/ irritava-se 
24) proibiu-a/ proibia-a 
25) viu 
26) perguntou-lhe 
27) levava 
28) disse 
29) duvidou 
30) abriu 

 
Exercício 4 
 

(0)  Quero apresentar o meu bairro. 
 
31) Vivo num bairro tão grande que teve de ser dividido em duas partes: a parte sul 

e a parte norte./ Vivo num bairro tão grande que teve de ser dividido em duas 
partes: a parte norte e a parte sul. 

32)  A parte norte é uma zona toda nova, com altos prédios./ A parte norte é uma 
zona toda nova, com prédios altos. 

33) O prédio mais baixo tem oito andares, enquanto o mais alto tem à volta de quinze 
andares./ O prédio mais alto tem à volta de quinze andares, enquanto o mais bai-
xo tem oito andares. 

34)  É uma zona com pouco comércio mas cheia de distracções. 

35)  A parte sul é constituída por prédios baixos e antigos. 

36)  Esta parte acaba num bairro de altos edifícios. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A H I C F L G E K B D 
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Pontszámítási táblázat a nyelvhelyesség feladatsor vizsgapontjainak 

kiszámításához 
 

Pont Vizsgapont  Pont Vizsgapont 
1 1  19 17 
2 1  20 18 
3 2  21 19 
4 3  22 19 
5 4  23 20 
6 5  24 21 
7 6  25 22 
8 7  26 22 
9 8  27 23 
10 9  28 24 
11 10  29 25 
12 11  30 25 
13 12  31 26 
14 13  32 27 
15 14  33 28 
16 15  34 28 
17 16  35 29 
18 16  36 30 

 
 

 
 
 



 

írásbeli vizsga 0801  8 / 17 2008. május 23. 

Portugál nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

III. Hallott szöveg értése 
 

Általános útmutató 
 

Ha többféle válasz is elfogadható, a javítási útmutató tartalmazza a szövegből adódó 
lehetséges válaszokat, illetve azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a jó válasznak tartalma-
znia kell. (A szöveg szerinti megoldások mellett szerepelnek a tartalmilag még elfogadható 
egyéb megoldások is. A zárójelben szereplő szavak, kifejezések nem feltételei a válasz elf-
ogadhatóságának.) 

A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a 
helyesírási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét akadályo-
zzák. 

Amennyiben több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem fogadható el, ha tartal-
mazza a helyes megoldást. 

Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes kérdés-
hez 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 elfogadha-

tó, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetsor végén) két kü-
lön 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. 
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Részletes útmutató 
 
 
Exercicio 1  

Miradouro sobre o mar ... 
 

(0) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
B A A B A A B A B A B B A 

 
 

 

Exercício 2  

Sabores (0) memoráveis 

13) bolacha 
14) prateleiras 
15) cozinha 
16) caseira 
17) doces 
18) decidiram 
19) produtos 
20) tradicionais  
21) sabores 
22) vegetarianos 
23) ementa 
24) oferta 

 

 

 

Exercício 3   
Indiana Jones 

 
(0) O que é que caracteriza  Norah Jones? 
 Ela tem uma caracter tímida. 
25) (Venderam-se) 17 milhões (de exemplares.) 
26) Para a promoção do segundo álbum. 
27) Calças de ganga e blusas. 
28) Ela tem 24 anos. 
29) Ele é de Índia/É indiana. 
30) Ouvia rádio/ a mãe tinha uma vasta colecção de discos. 
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A HANGZÓ ANYAG SZÖVEGEI: 
 

Exercício 1   
Miradouro sobre o mar ... 

 
Um espaço na Serra, ocupado por um velho moinho a caminho do Cabo da Roca, logo no 
início da estrada vai ver uma placa com a inscrição Moinho D. Quixote, vire, e vá espreitar. 
Não se arrependerá. localizado na encosta da Serra de Sintra, este velho moinho restaurado 
permite uma vista sublime sobre a serra e sobre o mar, que se perde entre as nuvens. Ao che-
gar e quando escolher uma das muitas mesas dispersas entre as árvores do jardim, a tentação 
será sentar-se o mais longe possível da estrutura na procura da melhor vista, mas talvez não 
seja a melhor opção, pois o vento não permite grande conforto. Não se preocupe pois o pano-
rama será semelhante. As mesas distribuídas pelo recinto podem ser de verga, plástico, metal 
e qualquer uma goza da sombra do chapéu-de-sol ou do moinho. Os seus pensamentos podem 
ser acompanhados pela água que cai das duas fontes, que se perdem entre as flores, pela mú-
sica ambiente, de tipo ligeira, e pelo miar dos gatos, que se passeiam pelo recinto. Com todo 
este ambiente, aventure-se numa das várias bebidas tropicais num cocktail sem álcool numa 
imperial ou num café. Para comer experimente uma tarte de amêndoa, um bolo de chocolate 
ou uma tarte de maçã e se o calor for suficiente opte por um gelado. Se estiver mesmo com 
fome escolha uma salada ou um hamburguer. 
 
Exercício 2 

Sabores memoráveis 
 

Basta trincar uma bolacha ou olhar para o aspecto dos produtos dispostos nas prateleiras desta 
loja para perceber que tudo aqui é caseiro e confeccionado com esmero idêntico ao utilizado 
na cozinha pelas nossas avós. Denominado Country Memories (assim mesmo, em língua bár-
bara), este pequeno espaço no Centro Comercial Riviera, em Carcavelos, oferece aos aprecia-
dores comida caseira embalada a preceito, tartes frescas, bolachas artesanais, doçaria conven-
tual, chocolataria, doces, compotas e geleias. 
Foi depois de deixarem para trás uma carreira na área do ”marketing” que António e Maria 
José Torres dos Santos decidiram apostar no seu próprio negócio, que está aberto ao “franchi-
sing”. 
“Queremos tornar possível adquirir produtos de qualidade difíceis de encontrar e de confec-
cionar, como é o caso de alguns pratos tradicionais portugueses ou da doçaria conventual ”, 
explica o proprietário. 
Quem quiser experimentar sabores mais exóticos pode optar pelos pratos de cozinha japonesa 
ou pelo menu “gourmet”, também disponíveis. Os vegetarianos não foram esquecidos, já que 
existe uma ementa especial que lhes é dedicada. Aberta desde Dezembro passado, a loja tem 
vindo a crescer tanto na oferta como na diversidade.  
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Exercício 3   

Indiana Jones 
 
Norah Jones aparece como menina tímida e de voz doce, que gosta mais de cantar para os 
amigos do que para uma plateia. Em Bruxelas apresentou o novo disco. A filha de Ravi Shan-
kar continua a transformar em ouro tudo o que produz. 
Bem ao seu estilo. Norah Jones entra sorrateira na sala de espectáculos dos estúdios Flagey, 
no centro de Bruxelas. Os primeiros aplausos que saúdam a sua chegada ao palco deixam-na 
desconfortável, quase a intimidam. Ao mesmo tempo. atestam a irónica verdade- ela, a tímida, 
é uma lider, com 17 milhões de exemplares do seu disco de estreia, vendidos em todo o mun-
do. Norah passeia o olhar carregado de modéstia pelos restantes elementos da banda. E sorri 
para a assistência, como que a sussurrar que são eles a sua âncora, quem lhe sustenta a con-
fiança para pronunciar ao microfone um tímido “obrigado por terem vindo”. 
O “showcase” que reuniu centenas de jornalistas na capital da Bélgica para a promoção do 
segundo álbum de “miss” Jones, editado no princípio de Fevereiro, serviu para constatar que, 
decididamente, ela nunca se sente em casa quando canta para uma plateia. Tem de dar a 
conhecer a sua voz e a sua música, como qualquer artista. Mas o reconhecimento podia não 
ser tão explícito, podia chegar-lhe a casa, em carta fechada, para que ela o lesse com gosto na 
intimidade do seu território. “Eu sou mesmo assim, não há nada a fazer”, costuma dizer nas 
poucas entrevistas em que arrisca expor-se um pouco mais. 
Mas assim, como? Discreta, como denunciam as calças de ganga e as blusas que habitualmen-
te veste. Quase tão suave como as melodias que compõe para as suas canções. De uma 
modéstia quase enfadonha -apetece beliscá-la e abaná-la para que ela tente perceber que, afi-
nal, é uma estrela. Maior, como registam os “tops” discográficos, que as esfuziantes “pops” 
Britney Spears ou Avril Lavigne. Mas Norah não quer saber disso. Foge ao rótulo de menina 
bonita, apesar do seu palminho de cara; consegue escapar ao “star-system” americano, apesar 
de este lhe estar tão próximo. Talvez viva fora do seu tempo, à frente, ou um pouco atrás. Ela 
não responde. 
Aos 24 anos, parece já estar cansada do sucesso e do alarido feito em torno dos oito Gram-
mies que lhe rendeu o primeiro disco. Em relação ao novo disco, pede mais calma, mais con-
tenção na publicidade e promoção. “Não quero mais esta maluqueira. Estou farta de que a 
minha voz seja ouvida em toda a parte, a toda a hora”, confessa a cantora, contrariando, segu-
ramente, a vontade da editora, uma das casas históricas do jazz mundial. 
Filha de um músico lendário, o virtuoso indiano da citara Ravi Shankar, Norah Jones evita 
apregoar a sua ascendência, talvez para não viver à sombra do êxito do pai. Prefere revelar, 
nas biografias oficiais, que despertou para a música ao ouvir rádio e a vasta colecção de dis-
cos, que a sua mãe, a americana Sue, tinha na casa onde viviam em Grapvine, perto de Dallas. 
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IV. Íráskészség 
 
A javításhoz használandó értékelési szempontok a következő oldalakon találhatóak. 
 
A feladat végén a szürke táblázatban két különböző oszlop található: 
 

• az elsőbe előre beírtuk az egyes értékelési szempontok alapján elérhető maximá-
lis 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 1. feladathoz 
 

Az 1. 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 kifejtése 

 
• A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága  
 

        Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó megvalósította-e a 
kommunikációs szándékot, azaz megfelelően dolgozta-e ki a témát; megfelelő hosszúságú 
szöveget hozott-e létre. Nem kell pontot levonni azért, ha a szöveg hosszabb 120-150 
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. 
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Értékelési skála az 1. feladathoz 

 
A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökéle-
tesen megvalósítot-
ta a kommunikációs 
célokat; valamennyi 
irányító szempontot 
megfelelően dol-
gozta ki és elérte a 
minimális szöveg-
hosszúságot (120 
szó). 

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a kom-
munikációs célokat. 
Egy-két részlettől elte-
kintve általában megfe-
lelően dolgozta ki a 
feladatot, és legalább 
120 szó hosszúságú 
szöveget hozott létre.  

A vizsgázó részben 
valósította meg a 
kommunikációs célo-
kat. 
Félreértette, illetve 
nem megfelelően dol-
gozta ki a feladat bi-
zonyos részeit, a létre-
hozott szöveg 120 szó-
nál rövidebb. 

A vizsgázó nem valósí-
totta meg a kommuniká-
ciós célokat. 
Félreértette, illetve nem 
megfelelően dolgozta ki 
a feladatot, a szöveg 
60 szónál rövidebb. 

 
Érthetőség; nyelvi megformálás 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A szöveg, egy-két 
kisebb pontatlanság 
ellenére, az olvasó 
számára tökéletesen 
érthető és követhe-
tő. 

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

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibák kö-
vetkeztében 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. 
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Értékelési szempontok 2. feladathoz (2.A és 2.B variáció közül választott feladat) 
 

A 2. feladat értékelése Maximum 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 5 pont 
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 han-
gneme és stílusa megfelel-e a közlési szándéknak, valamint az írásmű szerzője és olvasója 
közötti viszonynak; az olvasóban a szerző szándékának megfelelő benyomást kelti-e. 
• Szövegalkotás  

        Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy logikus-e az irányító szempontok elr-
endezése és a szöveg gondolatmenete, megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e beveze-
tés 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. 
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Értékelési skála a 2. feladathoz 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökéletesen 
megvalósította a kom-
munikációs célokat.  
Valamennyi irányító 
szempontot megfelelően 
dolgozta ki. A szöveg 
megadott hosszúságú 
(15% eltérés lehetsé-
ges).  

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a kommu-
nikációs célokat. 
Az irányító szempontok 
közül egyet vagy kettőt 
megfelelően dolgozott ki, 
a többit csak részben, il-
letve egy irányító szem-
pontot megfelelően, az 
összes többit csak rész-
ben.  

A vizsgázó részben 
valósította meg a 
kommunikációs célo-
kat. 
Az irányító szempont-
ok közül egyet megfe-
lelően dolgozott ki, 
ezen kívül még egyet 
részben, a többit egyál-
talán nem, illetve va-
lamennyi irányító 
szempontot csak rész-
ben. 

A vizsgázó nem 
valósította meg a 
kommunikációs 
célokat. 
Az irányító 
szempontok kö-
zül egyet sem 
dolgozott ki meg-
felelően, csak 
néhányat részben, 
és van olyan is, 
amelyet egyálta-
lán 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 hang-
nemben íródott, az olvasóban a 
szerző szándékának megfelelő 
benyomást kelt. 

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

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

Szövegalkotás 
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, 
az irányító szem-
pontok elrendezése 
logikus. 
A gondolati tagolás 
megfelelő, elkülö-
nül a bevezetés és a 
befejezés. 
A szöveg a gondo-
lati tagolást követő 
bekezdésekből áll. 
A mondatok szerve-
sen kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A szöveg felépítése, az 
irányító szempontok el-
rendezése többnyire logi-
kus. 
A vizsgázó törekszik a 
gondolati tagolásra, elkü-
löníti legalább a beveze-
tést vagy a befejezést (2 
pont), bekezdéseket al-
kalmaz (3 pont). 
A mondatok általában 
szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A mondanivaló nem 
mindenütt logikus el-
rendezésű. 
A vizsgázó nem törek-
szik a gondolati tago-
lásra, hiányzik a beve-
zetés és a befejezés. 
A mondatok több he-
lyen nem kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A szöveg tagolatlan 
és áttekinthetetlen, 
összefüggéstelen 
mondatokból áll. 
A szöveg annyira 
rövid, hogy szöveg-
ként nem értékelhető.
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Szókincs, kifejezésmód 
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget a témának 
és a közlési szándék-
nak megfelelő, gazdag 
és változatos, szókincs 
valamint a közlési 
szándéknak megfelelő 
nyelvhasználat jellem-
zi. 

A szöveget a témának 
és a közlési szándéknak 
megfelelő szókincs 
jellemzi. A szókincs 
korlátai miatt előfordul 
ismétlés. Néhol nem 
megfelelő a szóhaszná-
lat, ez azonban nem 
vagy csak kis mérték-
ben nehezíti a megér-
tést. 

A szöveget kevésbé 
változatos, helyenként 
egyszerű, de még a 
téma és a közlési szán-
dék szempontjából el-
fogadható szókincs 
jellemzi. Sok a szóis-
métlés. Többször nem 
megfelelő a szóhaszná-
lat, ami néhány helyen 
jelentősen megnehezíti 
a mondanivaló megér-
tését. 

A szövegben fel-
használt szókincs 
nagyon egyszerű, 
nem a témának és a 
közlési szándéknak 
megfelelő.  
A nem megfelelő 
szóhasználat több 
helyen jelentősen 
megnehezíti a szö-
veg megértését. 

 

Nyelvhelyesség, helyesírás 
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget igényes 
nyelvhasználat jellem-
zi, a vizsgázó válto-
zatos és igényes nyelv-
tani szerkezeteket 
használ, mondatszer-
kesztése is igényes. A 
szöveg hibátlan, vagy 
csak kevés, a szöveg 
megértését nem nehe-
zítő nyelvi (mondatta-
ni, alaktani, helyesírá-
si) hiba található ben-
ne. 

A szöveg több nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát tar-
talmaz, amelyek azon-
ban a megértést nem 
befolyásolják,  
VAGY 
csak néhány nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát tar-
talmaz, amelyek azon-
ban nehezítik a megér-
tést.  

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, alakta-
ni, helyesírási) hi-
bák miatt több he-
lyen 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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