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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. Félpont és többletpont nem adható. 
 
4. A feladatok értékelésére a szürke mező szolgál. 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. 

 
A. Vizsgarész B. 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! Az Íráskészség vizsgarészben nincs szükség átszámításra. 
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OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

Részletes útmutató 
 

1. 
1c) 
2a) 
3d) 
4a) 
 
5) 
a) Rozprávač príbehu : Rozčuľoval sa, pretože si myslel že na informáciách nevedia 
presný príchod vlaku. 

  b) Volaný: Pretože ho stále volali vo veci príchodov a odchodov vlakov. 
 
6) 
Podľa toho, ako trpezlivo odpovedal, to môže byť dobrý zubár./Môže to byť dobrý 
lekár, keď našiel také dobré riešenie mylné telefonáty. 
 

 
 
2.  
 
  
   
 
 

 
 

 
 
3. 
 

0. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 
e b j l d f g i k a h m 

 
 
 
 
 
Átszámítási táblázat 
 
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. 

0. 7. 8. 9. 10. 
d c b g f 

11. 12. 13. 14. 
e i a j 
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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 

 

  
 

 
NYELVHELYESSÉG 

Általános útmutató 
 
A helyesírási hibával leírt szavak nem fogadhatók el. Minden feladatban csak egy megoldás 
értékelhető. Variációk megadásakor nem jár pont, még akkor sem, ha közöttük van a jó 
megoldás. 
 
1.  
(0)  b) previezť  (6) d) zákazníkov    
(1) a) sa skryla  (7) a) Bratislavčanov   
(2) c) prešiel  (8) c) Turkom   
(3) c) zbohatli  (9) d) podarilo  
(4) b) sa skončilo  (10) b) nemu   
(5) c) Inokedy   
 
  
 
2.  
Na narodeniny som od (0) mojich rodičov dostal krásnu knihu, po (11) akej som už dávno 
túžil, Atlas sveta. Keď som si v nej listoval, moja fantázia ma preniesla až do (12) Severnej 
Ameriky. V (13) predstavách sa mi zjavili Skalisté hory i hlboký kaňon Údolia smrti. Ani to 
(14) mi však nestačilo, a tak som sníval ďalej. Moje snívanie zrazu prerušil matkin hlas, ktorý 
nás volal na večeru. Po (15) večeri som atlas otvoril na strane s mapou (16) Slovenskej 
republiky. Na Slovensku je tiež mnoho (17) krásnych miest. Aké by to bolo fajn pozrieť si 
Dobšinskú ľadovú jaskyňu alebo zatúlať sa do Važca, odtiaľ prejsť do (18) Vysokých Tatier 
a lanovkou sa z Tatranskej Lomnice vyviezť na Lomnický štít. Z (19) neho, keď je výborná 
viditeľnosť, vraj vidno do vzdialenosti (20) štyristopäťdesiatich kilometrov. Nuž čo, možno 
sa mi dakedy podarí naplniť svoj sen a dostanem sa aj na americký kontinent. 
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3. 
 
(0) ... Na ... budúci školský rok si naša škola pripomenie päťdesiate výročie svojho vzniku.  
(21) Za ten čas pripravila do života veľa vynikajúcich pracovníkov (22) v rôznych oblastiach. 
Dnes sa (23) po prvýkrát otvorila školská brána žiakom deviatych tried. Mnohí prišli na 
prijímacie pohovory (24) so svojimi rodičmi, niektorí mali viac odvahy a prišli sami. Niektorí 
žiaci ešte čítali vyvesené zoznamy s menami, iní (25) sa už usadili v triedach. Neďaleko 
budovy vidno postávať ôsmich nervóznych rodičov. V triede na svojich nádejných prvákov 
čakajú učitelia. Niektorí (26) sú prísni, iní prívetiví, ale každý si myslí, že v jeho predmete 
(27) musia byť všetci výborní. Uplynuli tri hodiny. Žiaci vypracovali otázky zo slovenského 
jazyka a literatúry, matematiky, niektorí aj z fyziky. Teraz budú (28) jedni spokojne, druhí s 
pocitom úzkosti čakať na výsledky. Svojím výkonom sa usilovali dokázať rodičom i svojim 
učiteľom nielen to, že sa dobre pripravili. Možno teraz podávajú aj prvú odpoveď na otázku, 
(29) či budú v ďalšom štúdiu úspešní. 
 
4. 

(01).... √ ........ 
(02) ... svojím ..  
(30) o 
(31) √ 
(32) ktorými 
(33) kreatívni 
(34) My 
(35) √ 
(36) √ 
(37) s 
(38) √ 
(39) ich 
(40) budú 
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Átszámítási táblázat 
 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez az összeg lesz a 
dolgozatpont (legfeljebb 40 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy 
az elért dolgozatpontok mennyi vizsgapontot jelentenek meg. 
 

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

 

1 1 
 
 
 

HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 
Részletes útmutató 
 
1. 

Správa (0) E 
Správa (1) B 
Správa (2) F 
Správa (3) C 
Správa (4) G 
Správa (5) D 

2.  
Minden tartalmilag helyes válasz, illetve szinonima elfogadható. Nyelvi vagy helyesírási 
hibákat nem kell figyelembe venni, amennyiben a válasz érthető. 

Večerníček má tento rok štyridsiate narodeniny.  

V histórii Československej televízie je Večerníček (0) jedným z najstarších a 
najobľúbenejších programov. Odrástli na ňom už celé generácie a ani obdobie počítačových 
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hier a DVD nezmenilo (6) zvyk detského diváka sledovať Večerníček. Viac ako 80 percent 
ľudí priznáva, že (7) z času na čas si nejaký Večerníček pozrie a pre deti je to každodenný 
rituál. Večerníček sa vysielal 40 rokov nepretržite s výnimkou dní, keď sa predlžovalo (8) na 
majstrovstvách sveta v hokeji a na Večerníček nezostal čas. Vtedy okamžite začali do 
televízie telefonovať rozhorčení rodičia, že im doma (9) deti plačú a nechcú ísť spať. 
Pravidelná znelka slovenského deduška Večerníčka vznikla (10) takmer pred 30 rokmi. V 
roku 1975 televízia vypísala konkurz a víťazom sa stal (11) príbeh o deduškovi so psíčkom. 
Dcéra autorky opisuje vznik deduška takto: "Mama chcela, aby sa deťom prihovárala 
dôveryhodná bytosť. Deduško, ktorý sa správa (12) podľa štyroch ročných období, sa vydaril. 
A keďže sme doma vždy mali psíky, vedela, že je dôležité, aby si deti vytvárali (13) vzťah k 
živým bytostiam i k prírode. Aj preto v zimnej zvučke púšťa dedko psíka (14) dnu do 
domčeka. Nenechá ho mrznúť vonku. Malé deti si toto gesto veľmi cenia." Znelka mala 
obrovský úspech. Deti písali do televízie stohy listov a pýtali sa, (15) čo robí deduško cez deň, 
či má babku a podobne. Televízia preto vyrobila 28-dielny seriál V chalúpke a za chalúpkou, 
v ktorom objasnila, čo robí deduško, (16) keď nerozsvecuje lampy.  

 
3. 
 

Rekordér Áno Nie 
 

 
(0) Slovenský kladivár  Libor Charfreitag pochádza z Trnavy. 

 
X 

 

(17) V roku 1993 dostal Libor štipendium na univerzite 
 v Dallase. 

 X 

(18) Po ukončení aktívnej športovej dráhy sa chce Libor 
 venovať svojej odbornosti. 

X  

(19)Liborova staršia sestra Radka takisto študovala na dallaskej 
 univerzite.  

 X 

 
(20) Libor musí držať diétu, aby sa mu neznížila výkonnosť. 

X  

 
(21) Na aténskej Olympiáde hodil Libor kladivom 80,85 m. 

 X 

(22) Najstaršia dcéra Charfreitagovcov pred niekoľkými rokmi 
 zomrela. 

X  

(23) Mladšia sestra Eva sa takisto venuje hodu kladivom, ale  
hádže aj diskom. 

X  

(24) Na svetovom atletickom finále získal Libor striebornú 
 medailu. 

X  

(25) Libor sa už lúči s kariérou športovca, pretože má viac ako 
 30 rokov. 

 X 

 
 
Szövegek 
 
Krátke správy 
Správa číslo 0 
9. ročník veľtrhu pomaturitného vzdelávania Akadémia sa bude konať od 25. do 27. októbra 
vo výstavných priestoroch Bratislavského kultúrneho informačného strediska a záujemcovia 
sa budú môcť dozvedieť všetko o štúdiu na vysokých školách aj o podmienkach a 
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možnostiach zamestnania na Slovensku a v členských krajinách EÚ. 
 

Správa číslo 1 
Najstarším účastníkom košického Medzinárodného maratónu mieru bol sedemdesiatpäťročný 
Prešovčan Pavol Hauser. Tento dôchodca absolvoval maratónsky beh už 63 ráz. S behaním 
začal Hauser ako 21-ročný. Ročne nabehá 2700 kilometrov, denne si odbehá trinásť 
kilometrov. Do kopcov beháva aj v Tatrách pri Štrbskom plese. 
 
Správa číslo 2 
Zaujímavý spôsob, ako získať prácu odborného redaktora, ponúka vysokoškolákom slovenský 
počítačový magazín PC Revue, ktorý vyhlásil súťaž Hľadá sa talent pre PC REVUE. Zapojiť 
sa môžu študenti slovenských vysokých škôl so zameraním na informačno-komunikačné 
technológie. Víťaz súťaže získa možnosť zamestnať sa v počítačovom magazíne PC REVUE. 
 
Správa číslo 3 
Americkú mačku Emily, ktorá sa nedobrovoľne plavila tri týždne cez Atlantik na nákladnej 
lodi zatvorená v kontajneri s papierom, našli pri francúzskom meste Nancy. Mačka podľa 
agentúry AP utiekla pred mesiacom z domu svojich pánov v americkom štáte Alabama a pred 
návratom musí prežiť ešte štyridsať dní vo francúzskej karanténe. 
 
Správa číslo 4 
Archeológovia v Číne našli údajne jedno z najstarších astronomických observatórií na svete. 
Predpokladá sa, že práve dávni čínski astronómovia patrili medzi prvých vedeckých 
pozorovateľov hviezd. Objavené observatórium tvorí polkruhová rampa s priemerom 
štyridsať metrov. Segment je obklopený 13 piliermi, ktoré zrejme označovali fázy pohybu 
Slnka na oblohe v priebehu roka.  
 
Správa číslo 5 
Z Chicaga, jedného z najväčších miest v USA, zaznievajú hlasy, aby školský rok  
trval nepretržite 364 dní v roku. Vyučovanie by malo prebiehať počas celého roka aj cez 
víkendy, ale nie každý by bol v rovnakom čase v škole. Istým spôsobom by takéto riešenie 
pomohlo zaneprázdneným rodičom, pretože o ich dieťa by bolo postarané takmer nonstop.  
 
2) 
Večerníček má tento rok štyridsiate narodeniny  
V histórii Československej televízie je Večerníček jedným z najstarších a najobľúbenejších 
programov. Odrástli na ňom už celé generácie a ani obdobie počítačových hier a DVD 
nezmenilo zvyk detského diváka sledovať Večerníček. Viac ako 80 percent ľudí priznáva, že 
z času na čas si nejaký Večerníček pozrie a pre deti je to každodenný rituál. Večerníček sa 
vysielal 40 rokov nepretržite s výnimkou dní, keď sa predlžovalo na majstrovstvách sveta v 
hokeji a na Večerníček nezostal čas. Vtedy okamžite začali do televízie telefonovať 
rozhorčení rodičia, že im doma deti plačú a nechcú ísť spať. Pravidelná znelka slovenského 
deduška Večerníčka vznikla takmer pred 30 rokmi. V roku 1975 televízia vypísala konkurz a  
víťazom sa stal príbeh o deduškovi so psíčkom. Dcéra autorky opisuje vznik deduška takto: 
"Mama chcela, aby sa deťom prihovárala dôveryhodná bytosť. Deduško, ktorý sa správa 
podľa štyroch ročných období, sa vydaril. A keďže sme doma vždy mali psíky, vedela, že je 
dôležité, aby si deti vytvárali vzťah k živým bytostiam i k prírode. Aj preto v zimnej zvučke 
púšťa dedko psíka dnu do domčeka. Nenechá ho mrznúť vonku. Malé deti si toto gesto veľmi 
cenia." Znelka mala obrovský úspech. Deti do televízie písali stohy listov a pýtali sa, čo robí 



 

írásbeli vizsga 0802 9 / 17 2008. május 23. 

Szlovák nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

deduško cez deň, či má babku a podobne. Televízia preto vyrobila 28-dielny seriál V 
chalúpke a za chalúpkou, v ktorom objasnila, čo robí deduško, keď nerozsvecuje hviezdy. 
 
3) 
Rekordér 
Na trnavskom atletickom štadióne sa v sedemdesiatych rokoch pravidelne objavoval divák, 
ktorého šport až tak nezaujímal. Hovel si v kočíku, hral sa s hrkálkami a možno sem-tam 
zaregistroval, ako jeho rodičia niečo niekam odhadzujú. Malý Libor Charfreitag až neskôr 
pochopil, že jeho mama, bývalá československá reprezentantka vo vrhu guľou, a otec, diskár 
a kladivár, sa venujú športu. Na tom istom štadióne, za plotom ktorého Charfreitagovci 
bývali, začal neskôr robiť prvé atletické kroky. Skúšal šprinty, skok do diaľky, vrh guľou, hod 
diskom aj kladivom. Pri poslednej disciplíne už zostal a od žiackych až po seniorské kategórie 
v nej zbieral domáce majstrovské vavríny. 
O kladivárovi svetovej úrovne zo Slovenska by sa asi dnes nehovorilo, keby Libor Charfreitag 
zostal doma. V auguste 1997 odišiel do USA. Vybral si univerzitu v Dallase, na ktorej získal 
plné štipendium a vyštudoval tam fakultu biznisu. Tomuto odboru sa chce venovať, až keď 
skončí s aktívnou športovou kariérou. Teraz je profesionálnym športovcom, ktorý sa živí 
hodom kladiva. 
Na Slovensko prišiel Libor Charfreitag pred niekoľkými týždňami a zostane tu asi do 
septembra. V posledných rokoch je to pravidlo a na to, že má dva domovy, si už zvykol. 
Ani v zámorí nie je odtrhnutý od najbližších. Mladšia sestra Eva sa ho rozhodla nasledovať a 
tri roky po ňom odišla študovať ekonómiu na dallaskú univerzitu. Ako starší brat tam nad 
ňou, samozrejme, držal ochrannú ruku. 
Ľahká atletika a špeciálne vrhačské disciplíny zaujali v detstve aj ju. Dnes je výbornou 
kladivárkou a venuje sa aj hodu diskom. V tejto disciplíne žala kedysi úspechy aj ich 
najstaršia sestra Radka. Bola veľkou nádejou slovenskej atletiky, keď na juniorských 
majstrovstvách Európy v roku 1993 skončila v hode diskom siedma. Pred deviatimi rokmi 
však ako 21-ročná podľahla zákernej chorobe. 
U Charfreitagovcov sa atletike podriaďuje úplne všetko. Dokonca aj kuchyňa. Hoci kladivári, 
guliari či diskári musia byť silní chlapi, aj oni sa však v životospráve podriaďujú diéte. Libor 
tvrdí, že aj vďaka nej má ideálne miery – pri výške 190 centimetrov váži 120 kíl. Spomínanú 
diétu musí držať preto, aby neschudol, pretože to by sa prejavilo na jeho výkonnosti. V tejto 
sezóne má Libor Charfreitag, zdá sa, sily dosť. Začal ju totiž nad očakávanie dobre. Hneď na 
prvých pretekoch mu kladivo zaletelo na 80,85 m a ďalej zatiaľ v tomto roku nikto iný 
nehodil. Pred blížiacim sa svetovým šampionátom v ľahkej atletike je to určite dôvod na 
optimizmus. Napokon, aj on by si rád zlepšil bilanciu. Za svoje doterajšie najlepšie výsledky 
považuje druhú priečku na svetovom atletickom finále v roku 2003 a vlaňajšie 7. miesto na 
aténskej olympiáde. A zatiaľ toho má veľa pred sebou, veď ideálny vek pre kladivárov začína 
až po tridsiatke. 
 
  
 
 
 

Átszámítási táblázat 
 
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. 
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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 

 

  
 

ÍRÁSKÉSZSÉG 
 

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 szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 
• hány irányító szempontra tért ki, és megfelelően tárgyalta-e azokat,  
• hogyan valósította meg a kommunikációs célt/célokat. 

 
Egy adott irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető megfelelőnek, ha a vizsgázó 

kitér a megadott szempontra, mondatai minden lényeges információt tartalmaznak, illetve 
minden lényeges információra rákérdeznek és ismétlésektől mentesek. Amennyiben egy 
irányító szemponthoz több alpont tartozik, a szempont kifejtése akkor tekinthető 
megfelelőnek, ha a vizsgázó az összes alpontot tárgyalja. Ha a vizsgázó egy irányító 
szempontra kitér, de mondatai nem tartalmaznak minden lényeges információt, illetve nem 
kérdeznek rá minden lényeges információra, az adott irányító szempont tárgyalása csak 
részben megfelelő. Az adott irányító szempont tárgyalása abban az esetben is csak részben 
megfelelő, ha a vizsgázó anyanyelvi olvasó számára értelmezhetetlen információt ad meg (pl. 
az életkor helyett a vizsgázó azt adja meg, hogy negyedikes). 

Érdeklődő típusú levél esetén előfordul, hogy a vizsgázónak bizonyos információkra kell 
rákérdeznie. Ebben az esetben megfelelő lehet az adott szempont kifejtése akkor is, ha a 
vizsgázó csak egy mondatban fogalmazza meg a kérdést. 

Ha egy irányító szempont tárgyalása nyelvi okokból nem érthető, azt a Tartalom szem-
pontnál úgy kell értékelni, mintha a vizsgázó nem tért volna ki rá, azaz az adott irányító szem-
pont kifejtése nem megfelelő. Ezt a hibát figyelembe kell venni a nyelvi teljesítmény értékelé-
sekor is, azaz a hiba jellegétől függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás 
szempontoknál. 

Új, azaz nem megadott szempontok értékelésére nincs lehetőség.  
 

 
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.  
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E szempont értékelésénél csak a nyelvtani és helyesírási hibát sem tartalmazó variációk 
számítanak helyesnek. Amennyiben a megszólítás és az elköszönés külön-külön helyes 
ugyan, de nem illenek egymáshoz, akkor a formai jegyek nem megfelelőek (0 pont). 
 
 

Szövegalkotás 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
• logikus-e a szöveg gondolatmenete, azaz az irányító szempontok valamint az ezekhez 

kapcsolódó gondolatok elrendezése, 
• megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés, tárgyalás és befejezés, 
• hogyan használja a vizsgázó a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit, 
• megfelelő-e a formai tagolás. 

 
 

A szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemei 
A szöveget a mondatok halmazától a kohézió különbözteti meg, amit a szöveget alkotó 

elemek jelentésének szerves összefüggése és a szerkezeti összekapcsoltság biztosít. A szöveg 
egységét biztosító jelentés szintű kapcsolatteremtés leggyakoribb eszközei a következők: 

• teljesen vagy részben ismétlődő szavak, szószerkezetek, 
• szinonimák, 
• a szavak és szószerkezetek jelentése között lehetséges néhány viszony (ellentét, ok-

okozati viszony stb.), 
• a mondatok logikai-tartalmi elrendezése (ok-okozat, általános-konkrét stb.). 

A mondatok kapcsolódását biztosító nyelvtani, szerkezeti kapcsolóelemek: 
• az önálló mondatok közötti kötőszók, 
• rámutató szók (különféle névmások, határozószók), 
• egyéb nyelvtani viszonyító elemek (igeragozás, középfok stb.). 

 
A Szövegalkotás szempontnál a Tartalom szemponttól függetlenül kell eljárni és csak a 

tárgyalt szempontok alapján lehet megítélni a dolgozat felépítését és gondolatmenetét. 
 
 

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 (mennyi-

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

megértést. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak újra-
olvasás 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. 
Amennyiben például a vizsgázó egy szót nem megfelelően használ (pl. a „prísť“ ige helyett a 
„odísť“ igét), ezt a hibát csak a Szókincs, kifejezésmód szempontnál lehet értékelni. Ha a 
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vizsgázó egy elöljárószót helytelen vonzattal használ (pl. „s+gen.”), ezt a hibát csak a 
Nyelvtan, helyesírás szempontnál lehet értékelni. 

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.  

E szempont értékelésénél a megszólítás és az elköszönés hibáit is figyelembe kell venni. 
 
 

Nyelvtan, helyesírás 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
• megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a mondattan, az alaktan és a helyesírás 

normáinak,  
• megfelel-e a nyelvhasználat az emelt szintű érettségi vizsga követelményeinek 

(mennyire változatosak a nyelvtani struktúrák és a mondatszerkesztés). 
 
Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a 

megértést. A további részletes útmutatást lásd a Szókincs, kifejezésmód szempontnál. 
 

Javítási jelrendszer 
 

Áttekinthetőbb a javítási jelrendszer, ha az egyes szempontokhoz tartozó jeleket egy-egy 
oszlopban egymás alá írjuk. 
 

Tartalom 

A tartalmi szempontok teljesítését a lap jobb oldalán található sávban jelöljük a szem-
pont sorszámának megadásával: 

4 (bekarikázott szám) = teljesített tartalmi szempont, 
√3 (hiányjel + szám) = nem tárgyalt vagy nyelvi okból nem érthető tartalmi szempont, 
2– (szám + mínuszjel) = érintett, de nem megfelelően kifejtett tartalmi szempont. 
 
Amennyiben a vizsgázó egy irányító szempontot a szövegben több helyen tárgyal, a 

szempont teljesítését az utolsó említés helyénél kell jelölni. 
 
 

Formai jegyek és hangnem 

A formai jegyeket a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 
Dátum = D 
Megszólítás = M 
Köszönés = K 
Aláírás = A 

A teljesítés minőségét mutató jelek: 
D (bekarikázott betű)  =  az adott formai jegy teljesítése helyes, 
√ K (hiányjel + betű) = hiányzik vagy nem elfogadható az adott formai jegy. 
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Szövegalkotás 

A Tartalom szempontnál használt számozás segít e szempont megítélésénél is.  
 
 

Szókincs, kifejezésmód 

A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 
L = lexikai hiba, 
ÉL = értelemzavaró lexikai hiba, 
É = értelemzavaró hiba, amely következtében egy-egy mondatrész vagy mondat mon-

danivalója válik érthetetlenné, és amelynél a hiba komplexitása miatt nem lehet 
eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó. 

 
A szövegben használt jelek: 

aláhúzás hullámvonallal = lexikai hiba, 
                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

aláhúzás hullámvonallal + i = ismétlődő lexikai hiba. 
           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ i 

 
Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 
 

Nyelvtan, helyesírás 

A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 
G = nyelvtani (grammatikai) hiba, 
ÉG = értelemzavaró nyelvtani hiba, 
É = értelemzavaró hiba, amely következtében egy-egy mondatrész vagy mondat 

mondanivalója válik érthetetlenné, és amelynél a hiba komplexitása miatt nem 
lehet eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, 

H = helyesírási hiba. 

A szövegben használt jelek: 
aláhúzás  = nyelvtani vagy helyesírási hiba, 
√ (hiányjel) = hiányzik egy szó, 
nyíl = szórendi hiba, 
aláhúzás + i = ismétlődő hiba. 

                             i  
Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 
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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, hangneme a közlési 
szándéknak és a címzetthez 
való viszonynak. 
Van helyes megszólítás, dá-
tum, elköszönés és aláírás. 

A szöveg formai jegyei nagy-
jából megfelelnek a szöveg-
fajtának, hangneme a közlési 
szándéknak és a címzetthez 
való viszonynak. 
Van helyes megszólítás és 
aláírás. A dátum és az elkö-
szönés hibás vagy hiányzik. 

A szöveg formai jegyei nem 
felelnek meg a szövegfajtá-
nak, hangneme a közlési 
szándéknak és a címzetthez 
való viszonynak. 
Hiányzik vagy nem helyes a 
megszólítás és/vagy az 
aláírás. 
vagy: A vizsgázó nem tö-
rekedett a levélforma betar-
tására. 

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 

 
Amennyiben a dolgozat bármelyik értékelési szempont alapján 0 pontos, akkor az össz-

pontszám is 0 pont. 
 

Az értékelési szempontok részletes kifejtése 
 

Tartalom 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 
• hány irányító szempontra tért ki és milyen mélységben tárgyalta azokat,  
• megfelelően kifejtette és indokolta-e véleményét. 

 
A témakifejtés során a vizsgázónak a megadott témát tágabb kontextusba kell helyeznie, 

továbbá ki kell fejtenie, és érvekkel alá kell támasztania véleményét (valamelyik irányító 
szempont kapcsán). A vizsgázónak mind a négy irányító szempontra ki kell térnie dolgozatá-
ban. Egy irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető megfelelően részletesnek, ha a vizsgá-
zó legalább két gondolatot fogalmaz meg hozzá. Amennyiben a vizsgázó szó szerint átvesz 
egy vagy több mondatot a gondolati segítséget nyújtó segédanyagból, a lemásolt rész nem 
vehető figyelembe az adott irányító szempont értékelésekor. Egy szinten belül (4–3 vagy 2–1) 
az irányító szempontok kifejtésének részletessége értékelhető. 

Ha egy irányító szempont tárgyalása nyelvi okokból nem érthető, azt a Tartalom szem-
pontnál úgy kell értékelni, mintha a vizsgázó nem tért volna ki rá, azaz az irányító szempont 
kifejtése nem megfelelő. Ezt a hibát figyelembe kell venni a nyelvi teljesítmény értékelésekor 
is, azaz a hiba jellegétől függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szem-
pontoknál. 

Szövegalkotás 
 

Az emelt szint első feladatánál található részletes útmutatás érvényes ennél a feladatnál 
is. Azonban a 4–3 és a 2–1 pontos sávoknál a formailag nem megfelelően tagolt szövegeket 
az alacsonyabb pontszámmal kell értékelni. Ez nem jelenti azonban azt, hogy a formailag 
tagolt, de kevésbé logikus felépítésű szövegek nem értékelhetők az alacsonyabb 
pontszámmal. 
 

Szókincs és kifejezésmód 
 
A részletes útmutatást lásd az emelt szint első feladatánál. 
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Szlovák nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

Nyelvtan, helyesírás 

A részletes útmutatást lásd az emelt szint első feladatánál. 
 

Javítási jelrendszer 
 
Lásd az emelt szint első feladatánál. 

Értékelési skála (emelt szint 2. feladat) 

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

A vizsgázó négy 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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