
Szerb nyelv  emelt szint 
  Javítási-értékelési útmutató 0801 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZERB NYELV 
 

 
 

 
EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI 

ÉRETTSÉGI VIZSGA 
 

 
 

 
 
 

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI 
ÚTMUTATÓ 

 
 
 
 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 
MINISZTÉRIUM 

 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

 ●
 2

0
0

8
. 

m
á

ju
s 

2
3

. 



 

írásbeli vizsga 0801 2 / 12 2008. május 23. 

Szerb nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

Általános útmutató 
 

 
0. Jó megoldásként csak a Javítási-értékelési útmutatóban megadott megoldások 

fogadhatók el. 
1. Minden jó megoldás egy pontot ér, a rossz megoldás 0 pont. 
2. Félpont és többletpont nem adható. 
3. 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 
 

4. A pontszámok összesítése a külön lapon található összesítő táblázatban történik. 
5. 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 
 
 

Amennyiben a vizsgapontok és a dolgozatpontok nem egyeznek meg, akkor a javítási és 
értékelési útmutatóban megtalálja a vizsgapontok átszámítására vonatkozó táblázatot. 
 

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ 
OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 
I. 
 
1. На важним положајима су били само мушкарци. 
2. Зато што су у влади у већини партија власт преузеле жене. 
3. И у Мексику ће доћи до еманципације жена. 
4. За председника Демократске револуционарне партије на општим изборима. 
5. Сматра се по важности другим местом, тј. други човек после председника. 
6. Ту је највећа концентрација становника. 
7. Главни град. 
8. 35 одсто радне снаге износе жене, а 54 одсто становништва су жене. 
9. Зато што ће на изборима партије предводити две жене: Амалија Гарсија и Марција 
Саури. 
10. Ради потпуне примене права жена у друштвеном животу. 
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II 
 
 тачно нетачно 

11.  X 
12. X  
13. X  
14.  X 
15.  X 
16. X  
17.  X 
18. X  
19. X  
20. X  

 
III 
 
21. земљиште 
22. облакодери 
23. економична 
24. електричне инсталације 
25. солитера 
26. као у кавезу 
27. настрадати 
28. од армираног бетона 
29. земљотрес 
30. суседи 

NYELVHELYESSÉG 
I 

1. раног јутра 
2. наоштреним косилицама 
3. зимско жито 
4. сазреле кукурузе 
5. јесењим воћњацима 
6. слатког грожђа 
7. веселих младића и девојака 
8. напорног рада 
9. разним плодовима 
10. лепим бојама 
 

II 
11. сакупљају 
12. враћају 
13. полетеле 
14. напуштају 
15. траже 
16. одлазе 
17. остају 
18. зимује 
19. путују 
20. враћају 
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III 
 

21. породици 
22. браћа 
23. госте 
24. деца 
25. поклоне 
26. књигама 
27. ноћи 
28. цвећем 
29. рођендана 
30. пића 

IV 
 

31. радост, 
32. јуче или јучер,  
33. градити,  
34. план, 
35. дете,  
36. град,  
37. планирати,  
38. терет,  
39. градити,  
40. чекати. 

 

Átszámítási táblázat a nyelvhelyesség feladatsor vizsgapontjainak kiszámításához 
 

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

 
A hanghordozón hallható szövegek 

 
 

I 
 
 

Пут око света за седам година 
Капетан Иво Визин из Прчања први је Јужни Словен и Бокељ 

који је као заповедник брода опловио свет 
 
 

 У рано пре подне 30. августа 1859. године мали брик „Сплендидо“ ближио се 
тршћанској луци. На прамцу су стајали капетан Иво Визин и његов помоћник, 
поручник Фредерик Белавита. Лаки једрењак, 30 метара дугачак, упловио је у јадранску 
луку носећи једанаест неустрашивих помораца који су седам пуних година путовали 
око света. 
 Иако је на „Сплендиду“ била истакнута аустријска застава, повратку брода 
највише су се радовали у Прчању у Боки Которској (данашња Црна Гора), родном 
месту капетана Визина и поручника Белавите. Дочек који је поморцима приређен у 
Трсту био је на висини њиховог подухвата. Поздравили су их сви бродови у луци, 
окупљени Тршћани су клицали, а новине су се утркивале у томе која ће објавити више 
појединости о овом подвигу. Капетану Визину додељено је највеће поморско 
одликовање Бечког двора – „Бела почасна застава“. То је било прво и последње 
одликовање додељено у Аустро-Угарској једном поморцу за поморске трговачке 
заслуге. Уз то, капетан „Сплендида“ одликован је и Витешким крстом реда Фрање 
Јосифа, а одликовање је примио и поручник Белавита. Свечаност је одржана на ратном 
броду „Белона“ који је допловио у Трст посебно за ту прилику. Следеће године капетан 
Иво Визин постао је почасни грађанин Трста. 
 Било је много разлога за оволику пажњу и почасти којима је обасут 
педесеттрогодишњи капетан Визин. Лаки једрењак, ремек-дело ријечког 
бродоградитеља Андрије Занона, успешно је прошао путем на коме су остали многи 
јачи бродови. Пошавши из Антверпена у фебруару 1852.године, брод је прешао 
Атлантски океан и упловио у Пацифик, обишавши злокобни рт Хорн, и потом наставио 
уз западну обалу Америке. Током овог путовања једрењак је прешао 101.297 морских 
миља, од чега трећину у пределима циклона. 
 Визин је био искусан морепловац који је прошао пут од бродског „малог“, преко 
поморске школе коју су у Прчању држали угледни капетани и капетанског испита у 
Трсту. „Сплендидо“ је био његов први брод и њиме је Иво Визин био одушевљен. 
Захваљујући путу капетана Визина, Аустрија је успоставила прве трговачке везе са 
Кинезима, Филипинцима и Аустралијанцима. 
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II 
 

Књига о Насеру 
 
 

Обавештајац, књижевник и бизнисмен Адел Сабет написао је књигу о бившем 
египатском председнику, Насеру. Он овако говори у својој књизи: 
 Моја друга књига о Насеру говори о времену када сам био уредник једног 
политичког и економског часописа, за чији је први број Насер написао уводник. Пишем 
искључиво о Насеру као човеку и никако друкчије, јер ме други аспекти његове 
личности не интересују. Моје је мишљење да је Насер био добар али веома болестан 
човек. Психички поремећаји код њега јавили су се већ веома рано. Имао је несрећну 
младост, растао је у околини са предрасудама, а са оцем није био у добрим односима. 
Отац му се женио два пута, други пут с богатом девојком из Александрије, а према 
Насеровој мајци није се понашао лепо. То је код Насера створило непријатељски став 
према буржоазији и богатству уопште. А када је постао председник, већ је био човек са 
толико много унутрашњих тешкоћа и немира да је, на крају, постао параноик који више 
није веровао никоме. Највећа криза јавља се код Насера 1961. године када је открио да 
сви његови министри, савезници и сарадници, на челу са потпредседником Алијем 
Сребијем, профитирају од револуције и узимају мито на све стране. Насер је тада 
отишао у добровољно изгнанство, у место Бург ел Араб. Када се, нешто касније, вратио 
у Каиро све је било национализовано. У то доба, познавао сам политичког саветника 
југословенске амбасаде у Каиру који ми је рекао након национализације: Стално смо 
говорили Насеру да не пренагљује и да не пожурује ствари. Ви овде у Египту желите да 
урадите све преко ноћи, а то је опасно јер може изазвати супротну реакцију. 
 
 
III 
 

Јованка и Ранковић – сличности и разлике 
 

 
 Знакови питања које је над животима две Титу физички најближе личности, 
Јованке Броз и Александра Ранковића, поставила историја, кретали су се у дијапазону 
од тога да ли је Јованкино венчање са председником, поред већ две присутне жене у 
његовом животу, било скандал, или је скандал то што јој је, после његове смрти одузета 
сва, па и лична имовина, укључујући и пасош. Лична карта јој је враћена тек пре коју 
годину. 
 У случају Ранковић још траје надметање у одгонетању загонетке да ли је он 
скандалозно био Србин или је пак био скандалозно властољубив. Из истих разлога 
никада се није сазнало ни зашто је 1977. године миљеница штампе, прва дама СФРЈ, 
која је волела да у интервјуима о свом животу прича као о животу обичне домаћице, 
напросто постала непожељна у медијима. Слутило се, а у ужим партијским круговима и 
коментарисало, да је разлог томе био захтев за развод који је пред њу напрасно 
стављен, а који Тито никада није потписао. 
 Брижљиво прикривани непријатни детаљи из живота овог брачног пара ипак су 
понекад избијали на површину. Реакције су, наравно, изостајале, јер ко је 1961. године 
смео и да помисли да прави скандал од тога што су у „мисији мира“, која је важила за 
камен темељац покрета несврстаних, дуге дане на броду „Галеб“ Тито и Лазар 
Колишевски проводили непрекидно се прегањајући ко је други члан делегације – 
Јованка или Колишевски. 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

I 
 
 

1. б 
2. б 
3. а 
4. б 
5. а 
6. б 
7. ц 
8. а 
9. ц 
10. б 

 
 
II 
 
 

11. О бившем египатском председнику, Насеру. 
12. Када је аутор био уредник једног економског часописа. 
13. За први број часописа Насер је написао уводник. 
14. Искључиво само са људског аспекта, приказује га као човека. 
15. Био је веома болестан, патио је од психичких поремећаја. 
16. Имао је несрећну младост, отац му је занемарио мајку, женио се два пута. Насер 

није био у добрим односима са оцем. 
17. Односио се непријатељски. 
18. Да његови савезници и сарадници профитују од револуције. 
19. Отишао је у добровољно изгнанство. 
20. Тада је већ све било национализовано. 

 
 
 
III 
 
 

 тачно нетачно 
21. X  
22.  X 
23. X  
24. X  
25.  X 
26. X  
27.  X 
28. X  
29. X  
30.  X 
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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 

 
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. 
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 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.  

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 
szókincs 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 rész-
letesen és megfelelő 
mélységben dolgozta ki a 
témát. Minden irányító 
szemponthoz két 
gondolatot fogalmazott 
meg. 
Részletesen kifejtette, és 
érvekkel megfelelően 
alátámasztotta véleményét.

A vizsgázó három irányító 
szempontot megfelelő 
mélységben 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 
véleményét. 

A vizsgázó két irányító 
szempontot dolgozott ki 
részletesen (két-két 
gondolatot fogalmazott 
meg) vagy négy, illetve 
három irányító szempontot 
tárgyalt részben (egy gon-
dolatot írt hozzájuk). 
A vizsgázó nem fejtette ki 
részletesen véleményét, 
alig érvelt. 

A vizsgázó csak egy irányító 
szempontot dolgozott ki 
részletesen (két gondolatot 
fogalmazott meg hozzá), 
vagy csak két irányító 
szempontot tárgyalt részben 
(egy-egy gondolatot 
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 
szókincs 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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