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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. 

 
Vizsgarész Vizsgapont 

Olvasott szöveg értése 33 
Nyelvhelyesség 18 
Hallott szöveg értése 33 
Íráskészség 33 
                     Írásbeli összesen 117 
Szóbeli 33 

Összesen 150 
 
 
A vizsgapontok kiszámításához használja az Értékelési útmutatóban található átszámítási 
táblázatokat! Az Iráskészség vizsgarészben nincs szükség átszámításra. 
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OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
Részletes útmutató 
1. 
1. Podľa Moniky je táto stránka najlepšia.      .......D.......... 

2. Sem kliknite, keď si chcete dať kávovú špecialitu.    .......B.......... 

3. Želáte si nájsť recept pre deti.       .......C.......... 

4. Na tejto stránke nájdete aj obrázok jedla.      .......A.......... 

5. Táto stránka je pre ľudí, ktorí nechcú konzumovať cukor a sladké jedlá. ........D......... 

6. Túto stránku zostavujú jej návštevníci vlastnými receptami.   ........C........ 

7. Keď pošlete recept, zúčastníte sa súťaže.      .........D........ 

8. Najviac receptov na špagety nájdete tu.      .........A...... 

9. Ak chcete piecť zákusky, navštívte túto stránku.     .........B....... 

 
 
2. 

0. 10. 11. 12. 13. 
a f d j g 

 
14. 15. 16. 17. 18. 
b e i c h 

 
 
 
3. 

 ÁNO NIE 
(0) Je kurz poriadaný v Žilne?  X 
(19) Môžem sa na kurz prihlásiť ako 
začiatočník? 

 
X 

 

(20) Môžem používať knižnicu aj po 
vyučovaní? 

 
X 

 

(21) Musím platiť za použitie internetu?  X 
(22) Môžem vo voľnom čase športovať? X  
(23) Môžem sa kurzu zúčastniť spolu so 
svojimi spolužiakmi? 

X  

(24) Môžem bývať u slovenskej rodiny? X  
(25) Môžem sa kurz prihlásiť vo 
februári? 

  
X 
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Átszámítási táblázat 
 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez a pontszám lesz a 
dolgozatpont (legfeljebb 25 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy 
az elért dolgozatpontok hány vizsgapontot érnek. 
 

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

 

  
 
 
 
 

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.  
1. a) ponúka  
2. c) do 
3. d) hrajú 
4. c) ste nedostali 
5. b) je 
6. c) Všetky  
 
2. 
Na budúci týždeň pôjdem (0) ... na ...  Slovensko  (7) k svojej tete. Veľmi sa na cestu teším. 
(8) s tetou a jej rodinou sme sa naposledy videli (9) pred tromi rokmi, keď som skončil 
základnú školu.  Niekedy (10) v marci som (11) od nej dostal list, v ktorom ma pozvala na 
návštevu. Hneď som odpovedal, že veľmi rád prídem. Už teraz musím kúpiť darčeky. 
Nemôžem (12) bez nich cestovať. Chcem urobiť radosť nielen tete, ale aj strýkovi a sesternici. 
Ujo sa zaujíma (13) o Južnú Ameriku. Teta a sesternica Jana budú mať radosť (14) z nejakého 
nemeckého románu. Jana ide totiž na pol roka (15) do Nemecka. 
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3. 
Hovorí sa, že jar (0) ....... je ........... najkrajšie ročné obdobie. Ja mám napriek tomu radšej (16) 
zimu alebo leto. Má rád, keď je ozaj veľmi teplo alebo skutočná zima. V zime sa rád (17) 
korčuľujem alebo lyžujem. V lete je dobré plávať v domácich (18) jazerách alebo ďalekých 
moriach, ležať na (19)  slnku a nemyslieť na každodenné starosti. Sú však ľudia, ktorí (20) 
dávajú prednosť turistike. Pre turistiku je jar alebo jeseň vhodnejšie obdobie, veď v horúčave 
sa ťažko (21) chodí peši. Možno preto vidíme v lete v lesoch tak málo (22) turistov. Vo 
vysokých horách, ako napríklad v Tatrách je aj v lete veľký ruch, pretože deti (23) majú 
prázdniny a ich rodičia dovolenku. Možno, že aj ja niekedy v lete (24) navštívim namiesto 
mora niektoré miesta, kam som dosiaľ (25) chodil iba lyžovať. 
 
4. 

0. 26. 27. 28. 29. 30. 
a g f b e d 

 
 
 
Átszámítási táblázat 
 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez a pontszám lesz a 
dolgozatpont (legfeljebb 30 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy 
az elért dolgozatpontok hány vizsgapontot érnek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dolgozatpont Vizsgapont 
15 9 
14 8 
13 8 
12 7 
11 7 
10 6 
9 5 
8 5 
7 4 
6 4 
5 3 
4 2 
3 2 
2 1 
1 1 

Dolgozatpont Vizsgapont 
30 18 
29 17 
28 17 
27 16 
26 16 
25 15 
24 14 
23 14 
22 13 
21 13 
20 12 
19 11 
18 11 
17 10 
16 10 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
Részletes útmutató 
1. 
Lietadlo z Dallasu (0) ............ pristálo ............... na medzinárodnom letisku Miroslava 
Rastislava Štefánika v Bratislave. Vystupujú z neho (1) desiatky cestujúcich, mladí, starí i 
deti. Prví (2) z nich vchádzajú do budovy letiska. Všetci idú (3) bez batožín. O malú chvíľu si 
ich môžu vyzdvihnúť (4) z bežiaceho pásu. Od lietadla odchádza aj jeho spokojná posádka: 
pilot, navigátor, druhý dôstojník, stewardky. Bezpečne (5) doviezla skoro všetkých 
cestujúcich do cieľa. Okrem starej dámy, ktorú (6) počas medzipristania v Londýne museli 
odviezť do nemocnice s akútnym zápalom žlčníka Medzi cestujúcimi bola aj netrpezlivá, 
elegantne oblečená mladá dáma s veľkým klobúkom na hlave. Rosa sa (7) konečne dočkala 
priateľov. Bežala im (8) oproti a vykrikovala: „Priatelia, priatelia moji, vitajte! (9) Nemohla 
som sa vás dočkať. Som taká vzrušená, že vás opäť vidím.“ 
 
2. 
Maximum 8 X-et lehet bejelölni. Ha egy sorban három X-et jelölt be a vizsgázó, 0 pontot ér. 
 
Čo dostali študenti na 
Vianoce? 

1. študent 
Peter 

2. študentka 
Milka 

3. študent 
Martin 

pomôcky na kreslenie, 
maľovanie 

  X (10) 

športové vybavenie X(11) X(12)  
knihy X (13)  X (14) 
spoločenské hry X (15) X (16)  
šaty  X (17)  
sladkosti (0)  X   

 
3. 

Áno Nie  
(0) Róbert skončil štúdium 
v svojich dvadsiatich šiestich 
rokoch. 

 
X 

 

(18) Teraz má dvadsať sedem 
rokov. 

  
X 

(19) Cez prázdniny pracoval 
v reštaurácii svojho otca. 

  
X 

(20) Veľmi ho zaujímajú stroje a 
motory. 

  
X 

(21 Vyštudoval vysokú školu 
ekonomickú. 

 
X 

 

(22) Po skončení štúdia pracoval 
pre slovensko-francúzsku firmu.. 

 
X 

 

(23 Dlhé roky sa učil po 
francúzsky  

 
X 

 

(24) Dostal štipendium do 
Francúzska. 

 
X 

 

(25) Chce zostať vo Francúzsku 
a založiť si tam vlastnú firmu. 

 X 
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Szövegek: 
 
1. 
Lietadlo z Dallasu pristálo na medzinárodnom letisku Miroslava Rastislava Štefánika 
v Bratislave. Vystupujú z neho desiatky cestujúcich, mladí, starí i deti. Prví z nich vchádzajú 
do budovy letiska. Všetci idú bez batožín. O malú chvíľu si ich môžu vyzdvihnúť z bežiaceho 
pásu. Od lietadla odchádza aj jeho spokojná posádka: pilot, navigátor, druhý dôstojník, 
stewardky. Bezpečne doviezla skoro všetkých cestujúcich do cieľa. Okrem starej dámy, ktorú 
počas medzipristania v Londýne museli odviezť do nemocnice s akútnym zápalom žlčníka. 
Medzi čakajúcimi bola aj netrpezlivá, elegantne oblečená mladá dáma s veľkým klobúkom na 
hlave. Rosa sa konečne dočkala priateľov. Bežala im oproti a vykrikovala: „Priatelia, priatelia 
moji, vitajte! Nemohla som sa vás dočkať. Som taká vzrušená, že vás opäť vidím.“ 
 
2. 
1. študent:  
Peter, potešili ťa tohoročné vianočné darčeky? 
Ja som mal pod stromčekom okrem obľúbenej čokolády bicykel, na ktorý som sa veľmi, 
veľmi dlho tešil.  
A už si ho aj vyskúšal? 
Teraz v zime je chladno na bicyklovanie, tak sa všetci hráme hru Monopoly. 
A od koho si ju dostal? 
Dostal som ju od starej mamy.  
A to bolo všetko? 
Okrem toho som dostal ešte Technický lexikón a Atlas sveta.  
 
2. študentka:  
A čo ty, Milka? Páčili sa ti tvoje darčeky? 
No, ja som dostala od mamičky teplý pulóver.  
A ako vyzeral? 
S nórskym vzorom, červený a biely. Tie farby mám veľmi rada. 
A okrem toho? 
Potom som dostala lyže. 
Vieš sa lyžovať? 
Áno, vo februári ideme na hory. Od sestry som dostala karty so zvieratami. 
A čo s nimi budete robiť? 
Budeme sa s nimi po večeroch hrávať. 
 
3. študent: 
No, Martin, a teraz sa nám pochváľ  ty! 
Od starej mamy som dostal súpravu farieb, štetce a sadu pastelov.  
Rád kreslíš? 
Mojím koníčkom je kreslenie a maľovanie. 
Aha, takže výtvarné umenie! 
Áno, chodím aj na takýto krúžok. Rodičia mi kúpili Dejiny výtvarného umenia a aj od brata 
som dostal krásnu obrázkovú knihu o spevavých vtákoch.  
A prečo práve spevaví vtáci? Máš ich rád? Alebo máš nejakého doma? 
Ale nie. Škoda, že som nedostal nejakého živého vtáčika v klietke. 
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3. 
Róbert je môj dávny priateľ z detstva. Teraz má dvadsať deväť rokov. Pred tromi rokmi 
ukončil štúdium hospodárskej ekonómie na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Pôvodne 
začal študovať na strojníckej fakulte vysokej technickej v Košiciach, ale veľmi rýchlo prišiel 
na to, že viac ako stroje a motory ho zaujíma medzinárodný obchod. Cez prázdniny pracoval 
v rôznych oblastiach, aby spoznal čo najviac pracovísk. Pracoval ako čašník, ako predavač, 
ako manažér a aj ako obchodný zástupca. Najviac sa však venoval štúdiu cudzích jazykov. Po 
ukončení jazykovedného kurzu francúzštiny sa mu podarilo nastúpiť do jednej známej 
slovensko-francúzskej obchodnej firmy. Neskôr požiadal o štipendium na postgraduálne 
štúdium vo Francúzsku a teraz je už tretí mesiac v Paríži. Je spokojný, veľmi sa mu tam páči, 
ale určite sa chce vrátiť na Slovensko, aby si tu založil vlastnú firmu. Len tak potom bude 
môcť zrealizovať svoje sny a túžby. 
 
 
Átszámítási táblázat 
 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez a pontszám lesz a 
dolgozatpont (legfeljebb 25 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy 
az elért dolgozatpontok hány vizsgapontot érnek. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dolgozatpont Vizsgapont 
12 16 
11 15 
10 13 
9 12 
8 11 
7 9 
6 8 
5 7 
4 5 
3 4 
2 3 
1 1 
  

Dolgozatpont Vizsgapont 
25 33 
24 32 
23 30 
22 29 
21 28 
20 26 
19 25 
18 24 
17 22 
16 21 
15 20 
14 18 
13 17 
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ÍRÁSKÉSZSÉG 
 

Az írásfeladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével 
történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempon-
tokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden írásbeli munkát ezen szempontok segítségével 
kell értékelni oly módon, hogy a dolgozatot minden egyes értékelési szempontnál újra kell 
olvasni.  

Az eljárás további sajátossága, hogy a szintleírások a nyelvi teljesítményt értékelő szem-
pontoknál 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 szöveg-
környezet figyelembevételével lehet megállapítani. 

A középszinten az írásbeli vizsga minden része a lépcsőzetesség elve alapján épül fel, 
azaz a feladatok fokozatosan nehezednek. Ez a progresszió az íráskészséget mérő vizsgarész-
ben az értékelési skálákban is megjelenik. Az első, könnyebb feladat skálája inkább az A2 
szinthez igazodik, így jóval toleránsabb, mint a második feladathoz tartozó skála, amely a B1 
szinten alapul. 

 
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. 
4. Az adott szinten bizonyos lexikai egységek és nyelvtani struktúrák produktív használata 

nem várható el a vizsgázótól. Az ilyen típusú hibákat az értékelésnél nem kell figyelembe 
venni. 

 
Első feladat 

 
Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról: 
 

Értékelési szempontok Pontszám 
Tartalom és szöveghossz 5 pont 
Nyelvhelyesség 5 pont 
Összesen 10 pont 

 
Amennyiben a dolgozat valamelyik szempont alapján 0 pontos, akkor az összpontszám 

is 0 pont. 
 

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 tartalmi teljesség megítélésénél az a döntő, hogy a vizsgázó közli-e az adott 
szituációban lényeges információkat. Egyes vizsgafeladatoknál a tartalom értékelésénél a 
segédanyag (input) tartalmi információi is irányadóak lehetnek. Ekkor azt is figyelembe kell 
venni, hogy a vizsgázó írásműve nem tartalmaz-e sokkal kevesebb információt, mint a 
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segédanyag. Amennyiben a feladat nem tartalmaz erre vonatkozó utasítást, akkor nem kérhető 
számon a vizsgázón az összes segédanyagban megjelenő információ. 

A dolgozat tartalmi szempontból megfelelő abban az esetben is, ha a vizsgázó a meg-
adott témáról nem személyes vonatkozásban, hanem általánosan, de a kommunikációs 
cél(ok)nak megfelelően ír. 

A nyelvi okokból érthetetlen szövegrészeket a Tartalom szempontnál nem lehet érté-
kelni. Ez vonatkozik a megadott szövegből értelem nélkül lemásolt és rossz nyelvi környe-
zetben használt szövegrészekre is. Az ilyen típusú hibákat figyelembe kell venni a nyelvi 
teljesítmény értékelésekor is. El kell fogadni azonban az olyan szövegrészeket, amelyeket a 
vizsgázó a segédanyagból vett át és jó nyelvi környezetben használ. 

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. 
 
 

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 

normáinak. 
 
Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a 

megértést. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak újraol-
vasás után érthető, azaz anyanyelvi olvasó csak nehezen vagy egyáltalán nem értené meg a 
mondanivalót.  
 

 
Értékelési skála (középszint 1. feladat) 

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

A vizsgázó megfelelően dol-
gozta ki a témát, és elérte a 
megadott 
szövegmennyiséget.  

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, és/vagy a létrehozott 
szöveg 40 szónál rövidebb. 

A vizsgázó nem megfelelően 
tárgyalta a témát, és/vagy 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 alig nehezítik a 
megértést. 

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

A szöveg a nyelvi hibák miatt 
nem érthető. 
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Második feladat 
 

A javítás alapelvei 

Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról: 
 

Értékelési szempontok Pontszám 
Tartalom  5 pont 
Formai jegyek és hangnem  3 pont  
Szövegalkotás 5 pont 
Szókincs, kifejezésmód 5 pont 
Nyelvtan, helyesírás 5 pont 
Összesen 23 pont   

 
Amennyiben a dolgozat a Tartalom 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 a szintnek 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 megfele-
lőnek, ha a vizsgázó az összes alpontot tárgyalja. Ha a vizsgázó egy irányító szempontra kitér, 
de mondatai nem tartalmaznak minden lényeges innden lényeges inve 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 vizs-
gázó 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 a megfelelő kérdés feltevése azt jelenti, hogy a vizsgázó 
megfelelően fejtette ki az adott szempontot. 

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 
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. A segédanyagból átvett szövegrészek esetében úgy kell eljárni, 
mint az első feladatnál.  

Új, azaz nem megadott szempontok értékelésére nincs lehetőség. A dolgozatot 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, vagy 
önmagáról ír, amikor általánosan kellene fogalmaznia. 
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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.  

 
Ennél az értékelési szempontnál a szintleírások engedékenysége az eddigi kipróbálások 

tapasztalatait tükrözi, amely szerint a levélforma betartása általánosan nagy gondot jelent a 
vizsgázóknak. Most a dolgozat e szempont alapján még egy ponttal értékelhető, ha a vizsgázó 
törekedett a levélforma betartására, azaz a két alapvető formai jegy, a megszólítás és az elkö-
szönés elfogadható, valamint a levél hangneme még megfelelő. 0 pont akkor jár, ha hiányzik 
vagy nem elfogadható a megszólítás és/vagy az aláírás, ha a vizsgázó levél helyett fogalma-
zást ír, illetve ha a levél hangneme nem megfelelő. A későbbiekben azonban, amikor elvárha-
tó lesz a levél formai jegyeinek ismerete, a formai követelmények szigorúbb elbírálás alá 
esnek. 

Az egyes formai jegyek abban az esetben helyesek, amennyiben a levélírás szabályainak 
megfelelnek, és illenek a levél típusához. A csak nyelvtani vagy helyesírási hibát tartalmazó 
variációk e szempont értékelésénél helyesnek számítanak.  
 

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 (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 szö-
veget hozzon létre. Amennyiben a vizsgázó minden mondatát azonos módon kezdi, nem 
mondható el az általa létrehozott levélről, hogy abban a mondatok szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. Amennyiben a vizsgázó csak azonos szerkezetű egyszerű mondatokat ír, nem 
kaphatja meg a maximális pontszámot. 
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Szókincs, 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 a középszintű érettségi vizsga követelményeinek. 

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

megértést. A további részletes útmutatást lásd a Szókincs, kifejezésmód szempontnál.  
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Értékelési skála (középszint 2. 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 vagy három 
irányító szempontot dolgozott 
ki megfelelően, a többit pedig 
csak részben vagy egyáltalán 
nem.  
 

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat többnyire megfelelően 
valósította meg. 

A vizsgázó két irányító szem-
pontot dolgozott ki megfelelő-
en, a többit pedig csak részben 
vagy egyáltalán nem.  
vagy: A vizsgázó egy irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően, és van még olyan 
irányító szempont, amelyet 
részben tárgyalt. 
vagy:  A vizsgázó legalább 
négy irányító szempontot tár-
gyalt részben. 
A kommunikációs célokat 
részben valósította meg. 

A vizsgázó csak egy irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően és nem tárgyalta a 
többi szempontot. 
vagy: A vizsgázó három 
vagy annál kevesebb irányító 
szempontot tárgyalt részben. 
 

Alapvető kommunikációs cél-
ját nem éri el. 
vagy: A vizsgázó más témáról 
írt. 

Formai jegyek és hangnem 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg formai jegyei teljesen 
megfelelnek a szövegfajtának, 
hangneme a közlési szándék-
nak és/vagy a címzetthez való 
viszonynak. 
Helyes a megszólítás, az alá-
írás, a dátum és az elköszönés. 

A szöveg formai jegyei 
nagyjából megfelelnek a 
szövegfajtának, hangneme a 
közlési szándéknak és/vagy 
a címzetthez való viszony-
nak. 
Van helyes megszólítás és 
aláírás, valamint elfogadható 
dátum és elköszönés. 

A szöveg formai jegyei még 
megfelelnek a szövegfajtának, 
hangneme a közlési szándék-
nak és/vagy a címzetthez való 
viszonynak. 
Van helyes vagy elfogadható 
megszólítás és aláírás.  

A szöveg formai jegyei nem 
felelnek meg a szövegfajtá-
nak, hangneme a közlési 
szándéknak és/vagy a cím-
zetthez való viszonynak. 
Hiányzik vagy nem elfogad-
ható a megszólítás és/vagy 
az aláírás. 

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

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok elrendezése lo-
gikus.  
A gondolati tagolás megfele-
lő: van bevezetés, tárgyalás és 
befejezés.  
A vizsgázó megfelelő nyelvi 
eszközök használatával valódi 
szöveget hoz létre.  
A mondatok szervesen kap-
csolódnak egymáshoz. 

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok elrendezése 
többnyire logikus.  
A vizsgázó törekszik a gondo-
lati tagolásra: van bevezetés 
vagy befejezés. 
A vizsgázó törekszik arra,  
hogy valódi szöveget hozzon 
létre. 
A mondatok többnyire szerve-
sen kapcsolódnak egymáshoz. 

A mondanivaló nem minde-
nütt logikus elrendezésű.  
A vizsgázó nem törekszik a 
gondolati tagolásra: hiányzik 
a bevezetés és befejezés. 
A szövegszerűség csak nyo-
mokban fedezhető fel. 
A mondatok több helyen nem 
kapcsolódnak egymáshoz. 
 

A szöveg tagolatlan és átte-
kinthetetlen. 
Az írásmű izolált mondatok 
halmazából áll. 
A levél annyira rövid, hogy 
szövegként nem értékelhető. 

Szókincs, kifejezésmód  
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak megfelelő 
szókincs jellemzi. 
Néhol nem megfelelő a szó-
használat, ez azonban csak kis 
mértékben nehezíti a mon-
danivaló megértését. 
 

A szöveget nagyrészt a témá-
nak és a közlési szándéknak 
megfelelő szókincs jellemzi.  
Többször nem megfelelő a 
szóhasználat, ami néha nehe-
zíti a mondanivaló megértését.
A szókincs korlátai miatt 
többször előfordulhat szóis-
métlés. 

A szöveget egyszerű szókincs 
jellemzi.  
Sokszor nem megfelelő a szó-
használat, ami helyenként je-
lentősen nehezíti és/vagy aka-
dályozza a mondanivaló meg-
értését. 
Sok a szóismétlés. 

A szövegben felhasznált szó-
kincs szegényes. 
A nem megfelelő szóhasználat 
több helyen akadályozza a 
szöveg megértését. 

Nyelvtan, helyesírás  
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A vizsgázó általában helyesen 
használja az egyszerű nyelv-
tani struktúrákat. 
A szöveg kevés nyelvi (mon-
dattan, alaktan, helyesírás) 
hibát tartalmaz, amelyek 
azonban a megértést nem be-
folyásolják. 

A vizsgázó több hibával hasz-
nálja az egyszerű nyelvtani 
struktúrákat. 
A szöveg több nyelvi (mon-
dattan, alaktan, helyesírás) hi-
bát tartalmaz, amelyek azon-
ban a megértést nem befolyá-
solják, és/vagy kevés, a meg-
értést nehezítő hiba jellemzi a 
dolgozatot. 

A vizsgázó csak a legegysze-
rűbb nyelvtani struktúrákat 
használja. 
A szöveg sok olyan nyelvi 
(mondattan, alaktan, helyes-
írás) hibát tartalmaz, amelyek 
a megértést nem befolyásol-
ják, valamint több, a megér-
tést jelentősen nehezítő nyelvi 
hiba fordul elő benne. 

A szöveg a nyelvi (mondattan, 
alaktan, helyesírás) hibák 
miatt nem érthető. 
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