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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 (itemet - feladatpontot) ér. Rossz megoldásra nem 
jár pont. 

3. Többletpont nem adható. 
4. A feladatpontokat az adott feladatsorhoz (vizsgarészhez) megadott átváltási szabály 

ill. táblázat alapján kell vizsgapontokra átszámítani. 

I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 
1.  Nem kell hibának tekinteni az olyan nyelvi hibát, amely a megértést nem 

akadályozza (pl. helyesírási, nyelvtani vagy nyelvhelyességi hiba). 

     2.  Legfeljebb 33 pont érhető el. A vizsgapontok száma megegyezik az elért pontok  
            számával.  
 
1. feladat 
(1) Építész volt. (2) A száz, majd az ezerkétszáz méteres úszásban nyert. (3) A Dunába 
fulladt. (4) Delfinszerű lábtempóval, váltott karral úszott. (5) Szintén olimpiai bajnok lett. (6) 
Labdarúgással, sík- és gátfutással, diszkoszvetéssel foglalkozott. (A pontért legalább kettőt fel 
kell sorolni.) (7) Második helyezést kapott. (8) A margitszigeti Nemzeti Sportuszoda, (9) a 
debreceni Arany Bika Szálló. (10) A nevét viseli az uszoda, négy iskola, (11) a margitszigeti 
sétány és az emlékét ápoló társaság. 
(Pap István: Test és lélek harmóniája nyomán. Nemzeti Sport 2005. november 12.) 

Elérhető pontszám: 11 pont 
 
2. feladat 
(12) C, (13) I, (14) F, (15) E, (16) A, (17) B, (18) H, (19) J, (20) G, (21) K 
(Hulej Emese: Váradra érkezve című interjúja nyomán. Nők Lapja. 2006. február 15.) 

Elérhető pontszám: 10 pont 
3. feladat 

 
Igaz Hamis 

(22) A csokit az aztékok fedezték fel.  X 

(23) Ma is a maja recept szerint készítjük a csokoládét.  X 

(24) Az aztékok tisztelték a spanyolokat, ezért adtak nekik  
csokoládéitalt. 

X  

(25) A franciák találták ki, hogy cukrot kell tenni a forró  
csokoládéba. 

 X 

(26) A 19. század közepéig csak a folyékony csokoládét ismerték. X  
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(27) A tejcsokit először Svájcban gyártották. X  

(28) Tévedés, hogy a csokoládétól jókedvűek leszünk.  X 

(29) Annyi csokit ehetsz, amennyit akarsz, semmi bajod nem lesz.  X 

(30) Hamarosan megnyílik Budapesten az Állami Csokoládé 
Múzeum. 

 X 

(31) Farkas Elemér az ezeréves mexikói recept alapján is készít 
csokoládét. 

X  

(32) A múzeumban majd mindenki készíthet magának egy-egy tábla 
csokit. X 

 

(33) Farkas úr szerint elsősorban a gyermekeknek kell megismerniük 
a csokoládégyártás történetét. 

 
X 

 (Müller Éva: A csokoládé titka. Képes Újság 2006. 02. 17. és A valódi csoki egészséges. 
Zöld Újság. 2006. április című cikkek nyomán.) 

Elérhető pontszám: 12 p  

II. NYELVHELYESSÉG 

1. Ha a helyesírás a megértést akadályozza, akkor a megoldás nem fogadható el. 

2. Minden feladatban csak a megadott megoldás értékelhető. 

3. Legfeljebb 30 pont érhető el. Az elért pontokat az alábbi táblázat segítségével kell 
vizsgapontokra átszámítani: 

Elért 
pont 

Vizsgapont  Elért 
pont 

Vizsgapont 

30 18  18 10 
29 18  17 10 
28 17  16 9 
27 17  15 9 
26 15  14 7 
25 15  13 7 
24 14  12-11 6 
23 14  10-9 5 
22 13  8-7 4 
21 12  6-5 3 
20 11  4-3 2 
19 11  2-1 1 

 
 
 
 
1. feladat 
(1) tehetünk, (2) szedik, (3) kerülnek, (4) megérik/megérett, (5) nézzük, (6) vegye/vegyük, 
(7) csomagoljon/csomagoljunk, (8) megrohad, (9) tartsa/tartsuk, (10) gátolja, (11) 
akarja/akarjuk 
Elérhető pontszám: 11 pont 
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2. feladat 
 (12) (dolgozta) ki, (13) meg(ismerteti), (14) meg(őrzi), (15) át (akarunk adni), (16) 
be(mutathatják), (17) meg(tudjanak), (18) össze(állították), (19) meg(találják), (20) 
meg(felelő), (21) ki(kapcsolódni), (22) (terül) el, (23) fel(építeni) 
Elérhető pontszám: 12 pont 
 
 
3. feladat 
(24) zöldbe, (25) kirándulóhelyeket, (26) Kőszegfalváról, (27) Kőszegen, (28) falukba, (29) 
zöldjéből, (30) Kőszegi-hegységben 
Elérhető pontszám: 7 pont 
 
 

 

 
III. HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

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

 
1. feladat 

Rendszeresen és intenzíven mozogjunk! 
 Egy felmérés szerint az EU-tagállamok lakóinak 60 százaléka rendszeresen sportol. 
Tizenöt százalékuk tagja valamilyen sportegyesületnek is.  Legaktívabbak az emberek Svéd-
országban, a sor végén a most csatlakozó államok állnak, ilyen például Magyarország is.  

 Elegendő testmozgásról akkor beszélünk, ha valaki heti két alkalommal vagy annál 
gyakrabban végez legalább egyórányi intenzív testmozgást. Elgondolkoztató tény, hogy ennél 
kevesebbet mozog a magyar diákok valamivel több, mint egyharmada. Hetvenezer gyermek 
nem vesz részt az iskolai testnevelés órákon. 

 Többet kellene mozognunk – állítja Béres Alexandra, a Tegyünk Egészségünk 
Színvonaláért Alapítvány szakértője. A rendszeres mozgás ugyanis megakadályozza a 
cukorbetegség, a magas vérnyomás, a szívinfarktus korai kialakulását és az elhízást. A 
testedzés növeli a szervezet energiaforgalmát, nemcsak az izmokat, hanem a szívet és a tüdőt 
is erősíti. 

 A mozgás hiánya civilizációs probléma. A modern háztartási gépek – például a 
mosógép, a porszívó, a hűtőszekrény –  és a technika – például a központi fűtés, az autó –  
megkönnyítik munkánkat. A kényelem megváltoztatta az életkörülményeinket, de a testünk 
ehhez nem alkalmazkodik. Rendszeresen sportolnunk kell ahhoz, hogy szervezetünk 
megőrizze teherbírását, kondícióját, ne hízzunk el. Mozogjunk tehát az egészségünkért! 

(Népszabadság 2005. december 6. nyomán) 

 (1) tizenöt(számmal is elfogadható), (2) Svédországban, (3) Magyarországon, (4) egyórányi,/ 
vagy annál gyakrabban, (5) egyharmada, (6) hetvenezer (számmal is elfogadható), (7) a 
cukorbetegség, a magas vérnyomás, a szívinfarktus (elég egyet megnevezni) 

 

Elérhető pontszám: 7 pont 
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2. feladat 

– Amikor a szülők mondják a magukét a gyereknek, azt szokták mondani, hogy a gyerek 
ül, nem válaszol semmit. Isten tudja, mit gondol magában. Most megtennétek, hogy 
elmondjátok, mire is gondoltok ilyenkor? 

A:. – Szombaton kapom a lelki fröccsöt, mert én kollégista vagyok, ezért általában csak hét 
végén vagyok otthon. Apukám hazajön, és mondja, hogy ezt vagy azt kellene csinálni. Én már 
indulnék, mert itt van a barátnőm, és már mennénk el. Az apu meg ugyanazt mondja 
hatodszor is, és akkor már nem érdekel, ezeket a dolgokat már hallottam. Csak arra tudok 
gondolni: Jézusom, engedjen már el, hadd menjek, meg ilyenek. 

– Szerintetek miért mondják el többször ugyanazt a szülők? 

B: – Hát végül is azért, hogy megértsük, és gondolkozzunk rajta, de nekünk nincs kedvünk 
hallgatni. Mindig azt gondolom, csak ma hagyjanak békében, majd holnap meghallgatom 
őket. 

A: – Egyetértek. Mindig elegem van, amikor anyát vagy apát kell hallgatnom. 

    –  Nem azért van ez, mert érzitek, hogy igazuk van?  

B: – Hát igen, nehéz elismerni, hogy anyának vagy apának van igaza. Könnyebb azt csinálni, 
hogy nem tanulok, meg elmegyek bulizni. 

      – Ön milyen apa? Szokott a gyerekével beszélgetni? Vagy sokszor olyan fáradt, hogy 
egyszerűen megtiltja, hogy elmenjen a barátaival szórakozni, bulizni? 

Apa: – Ilyesmi velem még nem fordult elő. Én mindig próbálok a gyerek fejével gondolkodni. 
Megpróbálom megérteni, hogy ő miért szeretne odamenni, miért érezné jól magát. Mindig 
keresem a megoldást, hogy mindenkinek jó legyen. Ő is jól érezze magát, és én is nyugodt 
lehessek, hogy biztonságban van. Néha elmegyek érte, és körülnézek, milyen az a hely. Ha 
például látom, hogy egy táncház, ahol semmi baj nem történhet a gyerekkel, akkor máskor 
már nyugodtabban engedem el oda.  

– Dávid Bea és Albert Fruzsina szociológusokkal beszélgetek. Egy érdekes 
tanulmányotokat olvastam. Mit tudunk a kamasz gyerekeinkről? Hány gyereket 
vizsgáltatok? 

D.B.: – 250 gyereket, ugyanannyi fiút mint lányt. A kutatási terület vidéken volt. 
Tulajdonképpen családokat vizsgáltunk. Ugyanazokat a kérdéseket kapták az apák, az anyák 
és a gyerekeik. 

– Mennyit mesélnek magukról a gyerekek? Mit tudnak a szülők például a 
partnerkapcsolatokról, arról, hogy voltak-e szerelmesek a gyerekeik? 

A.F.: – Sajnos kiderült, hogy a gyerekeknek csaknem a fele egyáltalán nem osztja meg sem az 
anyukájával sem az apukájával a bizalmas természetű problémáit. Viszont a szülők ezt nem 
érzékelik. A szülők nagy része azt gondolja, hogy minden fontos kérdésről tud.  

– Hogy kell beszélgetni a gyerekkel ahhoz, hogy mindent elmondjon? 

D.B.: – Ezt nagyon nehéz meghatározni. Azt hiszem, hogy olyan légkört kell teremteni, ahol a 
szülő ki tudja mutatni a gyermeknek, hogy szereti, a szeretetével támogatja. A döntéseit azért 
hozza, hogy a gyermeknek jobb legyen. 

(Miért nem beszélgetnek a szülők és a gyerekek? nyomán. www.radio.hu 2005. február 17.) 
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 Igaz Hamis 

(0) A gyerek örömmel válaszol, ha a szülők beszélnek 
hozzá. 

 X 

(8) A fiú arra  gondol, hogy meg fog változni.  X 

(9) A fiú szerint az apja mindig ugyanazt mondja.  X  

(10) A lánynak nincs kedve végighallgatni a szüleit. X  

(11) A lány inkább nem tanul, elmegy bulizni. X  

(12) Az apa sokszor megtiltja, hogy a gyerek szórakozni 
menjen. 

 X 

(13) Az apa tulajdonképpen nem törődik a gyerekével, a 
gyerek azt csinál, amit akar. 

 X 

(14) Dávid Bea és Albert Fruzsina újságírók.  X 

(15) A kutatás során 250 budapesti fiút kérdeztek meg.  X 

(16)  A vizsgálat során az apák, az anyák és a gyerekeik 
ugyanazokat a kérdéseket kapták. 

X  

 

Elérhető pontszám: 9 pont 

 

3. feladat 
 Tájékoztatjuk kedves utasainkat és a várakozókat, hogy a menetrend szerint 15 óra 28 
perckor Zürich-Innsbruck-Bécs felől érkező Wiener Walzer Intercity előre láthatólag 150  
percet késik. A késésért szíves türelmüket és elnézésüket kérjük. 

 A Hatvanba közlekedő személyvonat 13 óra 25 perckor 3 perc múlva indul a negyedik 
vágányról. Kérjük, szálljanak fel a kocsikra! Kérjük, vigyázzanak a fel- és leszállásnál! 
Kedves utasainknak kellemes utazást kívánunk.  

 Személyvonat indul 13 óra 50 perckor 10 perc múlva Egerbe a hatodik vágányról. A 
vonat minden állomáson és megállóhelyen megáll. A vonat csak másodosztályú kocsikkal 
közlekedik.  

Személyvonat érkezik Gödöllőről három perc múlva a második vágányra. A vágány 
mellett, kérjük, vigyázzanak! 

 Gyorsvonat indul Sopronba 15 óra 30 perckor a tizedik vágányról. A vonat csak Tata–
bánya, Győr, Petőháza állomásokon áll meg. Helyjegy váltása kötelező.  Az étkezőkocsi a 
vonat végén található.  
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 A Szombathelyig közlekedő gyorsvonat 20 percet késik. A késésért szíves türelmüket 
és elnézésüket kérjük. 

(Információ. Keleti pályaudvar. 2006. április 20.) 

Városnév Érkezés 

 

Indulás 

 

Késés 

 

Vágány Megállás 

(17) Hatvan 

(18) 

— 13 ó 25 p — negyedik — 

(19) Eger 

(20) 

— 13 ó 50 p — hatodik minden 
állomáson 

(megállóhelyen)

(21) Gödöllő 

(22) 

három 
perc 

múlva 

— — második — 

(23) Sopron 

(24) 

(25) 

— 15 ó 30 p — tizedik Tatabánya, 
Győr, Petőháza 

 

Elérhető pontszám: 9 pont 

 

 Legfeljebb 25 pont érhető el. Az elért pontokat az alábbi táblázat segítségével kell 
vizsgapontokra átszámítani: 

Elért pont Vizsgapont  Elért pont Vizsgapont 
25 33  13 17 
24 32  12 16 
23 30  11 14 
22 29  10 13 
21 28  9 12 
20 26  8 10 
19 25  7 9 
18 24  6 8 
17 22  5 6 
16 21  4 5 
15 20  3 4 
14 18  2 2 
   1 1 
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IV. ÍRÁSKÉSZSÉG 
ELSŐ FELADAT 

A javítás alapelvei 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

értékelési szempont maximális 
pontszám 

Tartalom és szöveghossz 6 pont 
Nyelvhelyesség 5 pont 
Összesen 11 pont 

 
2. Amennyiben a feladat megoldása valamelyik szempont alapján 0 pontot kapott, akkor a 

teljes feladatra 0 pontot kell adni. 

3. A feladatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól.  

Az értékelési szempontok részletes kifejtése 

Tartalom és szöveghossz 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó  
• megfelelően dolgozta-e ki a témát,  
• megfelelő hosszúságú szöveget hozott-e létre. 

A nyelvi okokból érthetetlen szövegrészeket a Tartalom szempontnál nem lehet 
értékelni. Ez vonatkozik a megadott szövegből értelem nélkül lemásolt és rossz nyelvi kör-
nyezetben használt szövegrészekre is. Az ilyen típusú hibákat figyelembe kell venni a nyelvi 
teljesítmény értékelésekor is. 

Amennyiben a vizsgázó olyan információt közöl, amely a szövegegészben nem értel-
mezhető, az adott rész kifejtése 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. 

Nyelvhelyesség (szókincs, mondattan, alaktan, helyesírás) 
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 a középszintű érettségi vizsga követelményeinek, 
• megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a mondattan, az alaktan és a helyesírás nor-

máinak. 

Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a 
megértést. Szövegértést zavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak 
nehezen vagy egyáltalán nem érthető.  

Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a szöveg-
ben jelölni kell előfordulásukat. 

Az adott szinten bizonyos nyelvtani struktúrák produktív használata nem várható el a 
vizsgázótól. Az ilyen típusú hibákat a szövegben jelölni kell, de az értékelésnél nem kell 
figyelembe venni. 
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Értékelési skála 
Tartalom és szöveghossz 
 

6-5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A vizsgázó megfelelően dol-
gozta ki a témát, és elérte a 
megadott szövegmennyiséget 
(50–60 szó). 

A vizsgázó általában megfe-
lelően tárgyalta a témát, és 
legalább 40–50 szó hosszú-
ságú szöveget hozott létre. 

A vizsgázó csak részben 
megfelelően tárgyalta a té-
mát, valamint a létrehozott 
szöveg 40 szónál rövidebb. 

A vizsgázó nem megfelelően 
tárgyalta a témát, valamint a 
létrehozott szöveg nagyon 
rövid. 
vagy: 
A vizsgázó más témáról ír. 

 
Nyelvhelyesség (szókincs, mondattan, alaktan, helyesírás) 
 

5 pont 4-3 pont  2-1 pont 0 pont 
A szöveg hibátlan vagy csak 
kevés, a megértést nem zava-
ró hibát tartalmaz. 

A szövegben több hiba fordul 
elő, a hibák néhány ponton 
nehezítik a megértést. 

A szövegben sok hiba fordul 
elő, a hibák több ponton 
nehezítik a megértést. 

A szöveg a nyelvi hibák miatt 
nem érthető. 

MÁSODIK FELADAT 

A javítás alapelvei 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

Értékelési szempont Maximális pontszám 
Tartalom  5 pont 
Formai jegyek és hangnem  2 pont  
Szövegalkotás 3 pont 
Szókincs, kifejezésmód 6 pont 
Nyelvtan, helyesírás 6 pont 
Összesen 22 pont   

 
2. Amennyiben a feladat a Tartalom szempont alapján 0 pontos, akkor nem értékelhető a 

többi szempont alapján, azaz a feladatra 0 pontot kell adni. 
3. A feladatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól.  

Az értékelési szempontok részletes kifejtése 

Tartalom 

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

Egy adott irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető a szintnek megfelelőnek, ha a 
vizsgázó kitér a megadott szempontokra, mondatai minden lényeges információt 
tartalmaznak, ill. 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, ill. 
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 
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megfelelő, ha a vizsgázó értelmezhetetlen információt ad meg (pl. az életkor helyett a 
vizsgázó azt adja meg, hogy negyedikes). 

Ha egy irányító szempont tárgyalása nyelvi okokból nem érthető, azt a Tartalom 
szempontnál úgy kell értékelni, mintha a vizsgázó nem tért volna ki rá, azaz az adott 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 szempontoknál. 

Amennyiben a vizsgázó szó szerint lemásol egy irányító szempontot, de teljesen rossz 
nyelvi környezetben használja azt, az adott irányító szempont kifejtése nem fogadható el. A jó 
nyelvi környezetben használt, szó szerint lemásolt irányító szempontot teljesítettnek kell 
tekinteni. 

Új, azaz nem megadott szempontok értékelésére nincs lehetőség. A feladatot akkor is a 
megadott szempontok alapján kell értékelni, ha a vizsgázó a megadott témáról nem személyes 
vonatkozásban, hanem általánosan, de a kommunikációs cél(ok)nak megfelelően ír.  

Formai jegyek és hangnem 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg megfelel-e 
• a levéllel mint szövegfajtával, illetve más megadott szövegfajtával szemben állított formai 

követelményeknek, azaz helyesen (vagy elfogadhatóan) tartalmazza-e a dátumot, a 
megszólítást, az elköszönést és aláírást, illetve a jellemző formai jegyeket, 

• hangnemileg a címzetthez való viszonynak és a közlési szándéknak.  

Amennyiben a vizsgázó törekedett a megfelelő forma betartására, azaz kísérletet tett a 
formai jegyek minimális megtartására (pl. van elfogadható megszólítás és aláírás), a 
szövegalkotás nem értékelhető 0 ponttal. 0 pont akkor jár, ha hiányzik vagy nem elfogadható 
a megszólítás és/vagy az aláírás, ill. ha a vizsgázó megadott műfaj helyett más szövegfajtát írt. 
Elfogadhatónak tekinthető minden olyan megszólítás és elköszönés, ami „emlékeztet” a 
helyes formákra.  

A csak nyelvtani vagy helyesírási hibát tartalmazó variációk e szempont értékelésénél 
helyesnek számítanak. Amennyiben a megszólítás és az elköszönés külön-külön helyes 
ugyan, de nem illenek egymáshoz, akkor mindkettő csak elfogadhatónak tekinthető. 

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, 
• a vizsgázó hogyan használja a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit (pl. egyszerű 

kötőszók, névmások). 

A Szövegalkotás szempontnál a Tartalom szemponttól függetlenül kell eljárni, és csak a 
tárgyalt szempontok alapján lehet megítélni a dolgozat felépítését és gondolatmenetét. 

A szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit akkor használja helyesen a vizsgázó, ha 
törekszik arra, hogy egyszerű kötőszók, névmások, határozószók stb. segítségével valódi 
szöveget hozzon létre. Amennyiben a vizsgázó minden mondatát azonos módon (pl. az én 
személyes névmással) kezdi, nem mondható el az általa létrehozott levélről, hogy abban a 
mondatok szervesen kapcsolódnak egymáshoz. 

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

• a szóhasználat a középszintű élő idegen nyelv érettségi vizsga követelményeinek. 

Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a 
megértést. Szövegértést zavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak 
nehezen vagy egyáltalán nem érthető . 

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 „nézni“ ige helyett a 
„látni“ igét), ezt a hibát csak a Szókincs, kifejezésmód 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.  

Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a szöveg-
ben jelölni kell előfordulásukat.  

E szempont értékelésénél a megszólítás és az elköszönés lexikai 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. 
A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni, azaz a hiba 

jellegétől függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szempontnál. 
Amennyiben például a vizsgázó helytelen vonzatot használ (pl. rendelkezik valamihez), 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 
érvényesül. Az ilyen típusú hibákat tehát mindkét szempontnál értékelni kell. 

Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a 
szövegben jelölni kell előfordulásukat. 

E szempont értékelésénél a megszólítás és az elköszönés nyelvtani és helyesírási hibáit 
is figyelembe kell venni. 
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Értékelési skála 
Tartalom 

5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A megadott irányító 
szempontok megfelelően 
vannak kidolgozva.  
 

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat megfelelően 
valósította meg. 

A megadott irányító 
szempontok egy kivételével 
megfelelően vannak 
kidolgozva. A hiányzó csak 
részben vagy egyáltalán nincs 
kifejtve 
vagy: 
A megadott irányító 
szempontok kettő kivételével 
megfelelően vannak 
kidolgozva. A hiányzók csak 
részben vannak kifejtve. 
A vizsgázó a kommunikációs 
célokat többnyire megfelelően 
valósította meg. 

A megadott irányító 
szempontok legalább 40%-a 
megfelelően van kidolgozva. 
A hiányzók csak részben vagy 
egyáltalán nincsenek kifejtve. 
vagy: 
A vizsgázó mindegyik 
irányító szempontot csak 
részben fejtette ki. 
 

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat részben valósította 
meg. 

A megadott irányító 
szempontokból 40%-nál 
kevesebb van megfelelően 
kidolgozva. A hiányzók csak 
részben vagy egyáltalán 
nincsenek kifejtve. 
vagy: 
A vizsgázó még részben sem 
fejtette ki az összes 
irányítószempontot. 
 

Alapvető kommunikációs 
célját nem éri el. 

Formai jegyek és hangnem 
2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg formai jegyei 
teljesen megfelelnek a 
szövegfajtának, hangneme 
pedig a közlési szándéknak. 
Levélműfaj esetén van helyes 
megszólítás és aláírás, és van 
helyes vagy elfogadható 
dátum és elköszönés. 

A szöveg formai jegyei 
nagyjából megfelelnek a 
szövegfajtának, hangneme a 
közlési szándéknak. 
Levélműfaj esetén van helyes 
vagy elfogadható megszólítás 
és aláírás.  
A vizsgázó törekedett a 
levélforma betartására. 

A szöveg formai jegyei nem 
felelnek meg a 
szövegfajtának, vagy 
levélműfaj esetén hiányzik 
vagy nem elfogadható a 
megszólítás és/vagy az aláírás.

Szövegalkotás 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg felépítése, az 
irányító szempontok 
elrendezése logikus.  
A gondolati tagolás 
megfelelő: van bevezetés, 
tárgyalás és befejezés.  
A mondatok szervesen 
kapcsolódnak egymáshoz.  

A szöveg felépítése, az 
irányító szempontok 
elrendezése többnyire logikus. 
A vizsgázó törekszik a 
gondolati tagolásra: van 
bevezetés vagy befejezés. 
A mondatok többnyire 
szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz.  

A mondanivaló nem 
mindenütt logikus 
elrendezésű. A vizsgázó nem 
törekszik a gondolati 
tagolásra: hiányzik a 
bevezetés és befejezés. 
A mondatok több helyen nem 
kapcsolódnak szervesen 
egymáshoz. 
 

A szöveg tagolatlan és 
áttekinthetetlen, izolált 
mondatok halmazából áll. 
Az írott anyag a rövidsége 
miatt nem tekinthető 
szövegnek. 

Szókincs, kifejezésmód  
6-5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak megfelelő 
változatos és viszonylag nagy 
szókincs jellemzi. 

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak megfelelő 
szókincs jellemzi. A szókincs 
korlátai miatt előfordulhat is-
métlés. Néhol nem megfelelő 
a szóhasználat, ez azonban 
csak kis mértékben nehezíti a 
mondanivaló megértését. 

A szöveget kevésbé 
változatos, helyenként 
egyszerű, de még elfogadható 
szókincs jellemzi.  
Sok a szóismétlés. Többször 
nem megfelelő a szóhasználat, 
ez néhány helyen jelentősen 
nehezíti a mondanivaló 
megértését. 

A szövegben felhasznált szó-
kincs nagyon egyszerű, a nem 
megfelelő szóhasználat több 
helyen jelentősen megnehezíti 
a szöveg megértését. 

Nyelvtan, helyesírás  
6-5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 

A szöveg grammatikai 
szempontból igényes. Kevés 
nyelvtani (mondattani, 
alaktani, helyesírási) hibát 
tartalmaz. Ezek a megértést 
nem befolyásolják. 

A szöveg több nyelvtani 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát tartalmaz. 
Ezek azonban a megértést 
jelentősen nem befolyásolják. 

A szövegben sok olyan 
nyelvtani (mondattani, 
alaktani, helyesírási) hiba van, 
amely a megértést jelentősen 
megnehezíti.. 

A szöveg a nyelvtani 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibák miatt több 
helyen nem érthető. 
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