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OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 
Általános útmutató  

 
Csak az utasításban megadott helyre beírt megoldás fogadható el. 
A rövid választ igénylő, valamint a mondatkiegészítéses feladatoknál a válaszokat 

tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a helyesírási hibákat csak akkor 
vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét akadályozzák. Az esetleges helyesírási és 
nyelvtani hibák ellenére is pontot kap tehát a vizsgázó, ha válaszából megállapítható, hogy 
megértette a szöveget. Ha valamelyik kérdésre többféle válasz is elfogadható, a javítási kulcs 
tartalmazza a szövegből adódó lehetséges válaszokat, illetve azokat a tartalmi elemeket, 
amelyeket a jó válasznak tartalmaznia kell. A zárójelben szereplő szavak és kifejezések nem 
feltételei a válasz elfogadhatóságának.  

Nem kaphat viszont pontot a vizsgázó, ha az utasításban megadott szószámot túllépi, 
még akkor sem, ha a válasz egyébként helyes. (Az összevont alakok egy szónak számítanak, 
tehát: it’s been = két szó; it has been = három szó.) 

Pontot veszít a vizsgázó akkor is, ha valamelyik kérdésre több választ ír be. Erre akkor 
sem kaphat pontot, ha a többféle változat között a helyes megoldás is szerepel.   
 A feladatlap 30 itemet tartalmaz. A dolgozatpont megegyezik a vizsgaponttal. Ahány 
dolgozatpontot szerzett a diák, ugyanannyi a vizsgapontja is. 

Az egyes feladatokban az itemeket (kérdéseket), egyenként is minősíteni kell. Javítás 
közben minden feladatnál, a feladatban szereplő összes kérdéshez egy-egy szürke négyzetbe 
kérjük, írja be a következő kódokat: 

 

• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 

 
Például: 
 

1) 1 

2) 0 
3) 1 
4) 0 

 
 
Az első és harmadik kérdésre adott válasz: helyes. A második és negyedik kérdésre 

adott válasz: helytelen. 
 
Feladatonként összesíteni kell az elért pontokat. A feladat alatt az első téglalapban az 

elérhető pontszám szerepel, a másodikba kérjük, írja be az elért pontszámot. 
 
Például: 

4 pont 2 
 

Kérjük a feladatlap végén található összesítő táblázatba írja be: 
• a részeredményeket (az egyes feladatok eredményeit); 
• a dolgozatpontszámot; 
• a vizsgapontszámot. 
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Angol nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 
Javítási kulcs 

 
 

Task 1 
 
1) F 
2) A 
3) G 
4) B 
5) D 
 
Task 2 
 
6) lib-dating 
7) single / unmarried 
8) book / novel / passage 
9) (small) paper / question 
10) have taken / took / (have) brought / have 
11) happy / enthusiastic / glad 
 
Task 3 
 
12) M 
13) B 
14) E 
15) G 
16) A 
17) K 
18) F 
19) D 
20) H 
 
Task 4 
 
21) C 
22) B 
23) B 
24) A 
25) B 
26) C 
27) A 
28) A 
29) C 
30) A 
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NYELVHELYESSÉG 

 
Általános útmutató  

 
 

Csak az utasításban megadott helyre írt megoldás fogadható el. A javítási útmutató 
tartalmazza az összes elfogadható választ. 

Amennyiben a válasz helyesírási hibát tartalmaz, az nem elfogadható. Amennyiben több 
választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha tartalmazza a helyes megoldást. 

A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási útmutatóban 
található táblázat alapján történik. 

Az egyes feladatokban az itemeket (kérdéseket), egyenként is minősíteni kell. Javítás 
közben minden feladatnál a feladatban szereplő összes kérdéshez egy-egy szürke négyzetbe 
kérjük, írja be a következő kódokat: 

 

• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 

 
Például:      

1) 1 

2) 0 
3) 1 
4) 0 

 
 
Az első és harmadik  kérdésre adott válasz: helyes. 
A második és negyedik kérdésre adott válasz: helytelen. 

 
Minden feladatnál két külön rubrika is található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető 

maximális pontszámot, a másikba kérjük, írja be a feladatban a diák által elért összpont-
számot. 

 
Például: 

4 pont 2 
 

      

 
Kérjük a feladatlap végén található összesítő táblázatba írja be: 
• a részeredményeket (az egyes feladatok eredményeit); 
• az elért összpontszámot (dolgozatpontszám),  
• a megállapított vizsgapontokat (a Javítási-értékelési útmutató átszámítási táblázata 

alapján). 
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NYELVHELYESSÉG 

 

Javítási kulcs 
Task 1 
1) K 
2) N 
3) G 
4) H 
5) C 
6) F 
7) D 
8) A 
9) E 
10) L 
 
Task 2 
11) strength 
12) unlike 
13) explorers 
14) costly 
15) invention/inventing 
16) pressure 
17) extracted 
18) smooth/smoother 
 
Task 3 
19) of 
20) ago 
21) have 
22) makes 
23) as 
24) that/which 
25) it 
26) into 
27) are/got 
28) done 
 
Task 4 
29) of 
30)  
31) clock 
32) been 
33)  
34) as 
35) a 
36) the 
37) who 
38)  
39) had 
40) station 
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NYELVHELYESSÉG  

 
Átszámítási táblázat 

 
 

 
Dolgozatpont Vizsgapont 

40 30 
39 29 
38 29 
37 28 
36 27 
35 26 
34 26 
33 25 
32 24 
31 23 
30 23 
29 22 
28 21 
27 20 
26 20 
25 19 
24 18 
23 17 
22 17 
21 16 
20 15 
19 14 
18 14 
17 13 
16 12 
15 11 
14 11 
13 10 
12 9 
11 8 
10 8 
9 7 
8 6 
7 5 
6 5 
5 4 
4 3 
3 2 
2 2 
1 1 
0 0 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 
 

A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a helyesírási hibákat 
csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét akadályozzák. Így például 
elfogadhatjuk a decade helyett a *decad megoldást, de nem tekinthetjük egyszerű helyesírási 
hibának azt az esetet, amikor egy másik értelmes angol szó kerül a megoldásba (mondjuk, 
fifty helyett *fifteen). A számok betűvel és számmal írva egyaránt elfogadhatók. A 
többesszámú alak hiányát önmagában ne vegyük hibának, csak akkor, ha a megoldás (item) 
helyesírásában más hiba is előfordul. 

Sikeres javítások elfogadhatók, de csak akkor, ha egyértelműen kiderül, hogy mi volt a 
vizsgázó végleges döntése. Amennyiben több – köztük hibás megoldást is tartalmazó – 
„érvényes” választ írt be a vizsgázó, a válaszokat akkor sem fogadhatjuk el, ha azok 
tartalmazzák a helyes megoldást is. 

A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási útmutatóban 
található táblázat alapján történik. 

Mivel a vizsgaeredmények statisztikai feldolgozásra kerülnek, az egyes feladatokban az 
itemeket (kérdéseket), egyenként is minősíteni kell. Javítás közben az egyes feladatokban 
szereplő összes kérdéshez írjuk be a megfelelő kódot: 

• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 

 
Minden feladatnál két külön rubrika is található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető 

maximális pontszámot, a másikba pedig kérjük, írja be az adott feladatban a diák által elért 
összpontszámot. 

Például: 
 

Elérhető 
4 

Elért 

2 
 
A feladatlap végén található összesítő táblázatba kérjük, írja be a részeredményeket (az 

egyes feladatok eredményeit), az elért összpontszámot, illetve a mellékelt táblázat 
segítségével megállapított vizsgapontokat. 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 
Javítási kulcs 

 
 
TASK 1 
 
1. B 
2. C 
3. A 
4. B 
5. C 
6. B 
7. A 
 
TASK 2 
 
(A válasz lényegét emeltük ki. Természetesen az ilyen feladatoknál – a konkrét 
megfogalmazástól függetlenül – mindig azt vizsgáljuk, hogy megfelelő választ adott-e a 
tanuló a feltett kérdésre.) 
 
8. Road safety. 
9. 35% / (thirty-five percent) 
10. The end of the decade. / 2010. 
11. Speed and alcohol. 
12. 50,000/fifty thousand (A vessző hiánya helyesírási hibának számít.) 
13. To halve the number (of deaths/fatal accidents). / To reduce the number (of deaths) by 

50/fifty% / 25,000/twenty-five thousand 
14. The (ten) most recent /newest members. 
15. For (the highest number of) road deaths / fatal (road) accidents. 
16. Britain, the Netherlands and Sweden. 
17. Reducing the number of accidents. 
 
TASK 3 
 
18. AB (csak a kettő együtt!) 
19. B 
20. B 
21. AB (csak a kettő együtt!) 
22. B 
23. A 
24. B 
25. A 
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SZÖVEGÁTIRAT 

TASK 1 
 
Napoleon was exiled following his defeat at the Battle of Waterloo in 1815. He had to spend 
the last six years of his life on the island of St Helena. He died at the age of 52. The nature of 
the illness that killed him has never been established for certain. Some doctors have argued 
that he died of cancer, others that he was poisoned by one of his friends. Still others have 
argued that his death was caused accidentally by the arsenic in the green paint of his 
wallpaper. 

The strangest theory concerning Napoleon’s death is most certainly that of Dr. Robert 
Greenblatt. In 1982, the US specialist came up with a new diagnosis suggesting that the 
former emperor of France was becoming a sick woman. Dr Greenblatt, who specializes in the 
study of hormones, says that Napoleon was suffering from a hormonal disease which explains 
why one of the doctors who examined the emperor's body after his death observed: 'He had 
beautiful arms, rounded breasts, white soft skin and no hair.' 

Another strange thing about Napoleon is that he tried to kill himself in April, 1814 
after losing an important battle. However, the poison he used was two years old and had lost 
its power. It merely gave him a violent attack of hiccups, which made him vomit and which 
eventually saved his life. Without the hiccups, the 1815 Battle of Waterloo would probably 
never have taken place. 
 
TASK 2 
 
Foreign drivers caught speeding in a European Union country should face tougher penalties. 
That was one of the recommendations in a European Commission report on road safety. 
People driving while abroad accounted for an average of 35 % of the speeding tickets issued 
in 2004. 

In April, the executive publishes its proposals on improving the situation by the end of 
the decade. 

Apart from building better roads, the Commission will propose further legislation 
concerning safety technology, speed and alcohol. 

Wednesday's report says the EU is unlikely to achieve its goal of halving the number 
of road deaths recorded in 2001 – 50,000 people killed – by the year 2010. At the current 
improvement rate, the figure will be nearer 32,500. 

In other words things are getting better but not quickly enough. New cars on old roads 
mean the ten most recent members of the EU have the worst record in the bloc. 

Latvia, with 451 killed in 2004, leads the table for road deaths per head of population. 
Britain, the Netherlands and Sweden have the safest roads while France has improved the 
most, reducing the number of accidents by 32 % between 2001 and 2004. 
 
TASK 3 
 
The next one is from the Daily Mirror and this is about airmiles. 

A Canadian man plans to fly all over North America, back and forth, trying to rack up 
one million frequent flyer points in 60 days, local media reported. 

Marc Tacchi said he will travel with Air Canada to more than 100 destinations, over 
and over, to accumulate 70,000 dollars worth of air miles or about 10 executive class return 
flights from Canada to Australia by the end of November. 

And, he will do it on an unlimited two-month pass that cost him only 7,000 dollars. 
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"I was in Miami on Monday, I think," Tacchi told a reporter Thursday during a brief 
layover at Vancouver International Airport. 

He will make several short trips during the day and sleep on transcontinental flights at 
night. Tacchi said his schedule will allow him to sleep three nights per week in his own bed 
and still go to work at another airline to fly a 767 cargo jet to Europe once a week. 

Air Canada claimed mid-September to be the first airline ever to sell subscriptions to 
unlimited flights with this special offer. 

I can't imagine having … managing to put together .. to collect as many airmiles as 
that, can you? Even I fly quite frequently, but God that's amazing! 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 
Átszámítási táblázat 

 
Dolgozatpont Vizsgapont 

25 30 
24 28 
23 27 
22 25 
21 24 
20 23 
19 22 
18 21 
17 20 
16 18 
15 17 
14 16 
13 15 
12 14 
11 13 
10 12 
9 10 
8 9 
7 8 
6 7 
5 6 
4 5 
3 3 
2 2 
1 1 
0 0 

 



 

írásbeli vizsga 0802  12 / 18 2009. október 22. 

Angol nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
ÍRÁSKÉSZSÉG 

 
Általános útmutató  

 
 
 

A hibákat jelölni kell a feladatlapon. 

 
A feladatlapon  a szürke táblázatokban  két külön oszlop  található:  

• az elsőbe előre beírtuk az egyes értékelési szempontok alapján elérhető maximá-
lis pontszámot,  

• a másikba kérjük, írja be a feladatban a diák által elért pontszámot, illetve az 
utolsó sorba a feladatra adott összpontszámot. 

 
 

Például: 
 

15 pont 12  
 
 
 
Kérjük a feladatlap végén található összesítő táblázatba írja be: 
 

• a részeredményeket (az egyes feladatok eredményeit); 
• az elért összpontszámot, amely egyben a vizsgapontszám; 
• végül aláírásával hitelesítse értékelését. 
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Az íráskészség feladatok értékelési útmutatója 
 

 (30 pont) 
 
A feladat 
 
I. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 
 
Értékelési szempontok Pontszám 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 3 pont 
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2 pont 
Szövegalkotás 3 pont 
Szókincs, kifejezésmód 3 pont 
Nyelvhelyesség, helyesírás 3 pont 
Íráskép 1 pont 
Összesen 15 pont 
 
Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” értékelési kategória alapján  
0 pont, akkor a többi szempont alapján nem értékelhető, az összpontszám 0 pont.   
 
II. Az értékelési szempontok kifejtése 
 

• A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó hogyan valósította meg a kommunikációs célt; 
hány irányító szempontra tért ki, és megfelelő részletességgel tárgyalta-e őket; a szöveg a megadott 
hosszúságú-e. 
 

• Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 
 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg hangneme és stílusa 
megfelel-e a közlési szándéknak valamint az írásmű szerzője és olvasója közötti viszonynak; hogy az 
olvasóban a szerző szándékának megfelelő benyomást kelti-e. 
 

• Szövegalkotás 
 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy logikus-e az irányító szempontok valamint az ezekhez 
kapcsolódó gondolatok és a vizsgázó véleményét alátámasztó érvek elrendezése; megfelelő-e a 
gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés és befejezés, használ-e bekezdéseket; hogyan alkalmazza a 
szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit. 

 
• Szókincs, kifejezésmód 
 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által használt szókincs megfelel-e a témának, a 
szituációnak és a közlési szándéknak; hogy a szóhasználat az emelt szintnek megfelelő igényességet és 
változatosságot mutat-e. 
 

• Nyelvhelyesség, helyesírás 
 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg megfelel-e a 
mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak; hogy mondatszerkezetek és nyelvtani struktúrák 
tekintetében mennyire igényes. 

 
• Íráskép 

 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy milyen a szöveg írásképe, mennyire olvasható; a törlések 
és javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekinthetőségét.  
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III. Értékelési skála 
 

1. A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
 

3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A vizsgázó megvalósí-
totta a kommunikációs 
célokat.  
 
Valamennyi irányító 
szempontot megfelelően 
dolgozta ki. 
 
  

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a kommu-
nikációs célokat. 

 

Az irányító szempontok 
közül egyet vagy kettőt 
megfelelően dolgozott ki, 
a többit csak részben.  

 
 

A vizsgázó részben valósí-
totta meg a kommunikációs 
célokat. 

 
Az irányító szempontok 
közül egyet megfelelően 
dolgozott ki, ezen kívül 
még egyet részben, a töb-
bit egyáltalán nem; illetve 
valamennyi irányító 
szempontot csak részben. 
 
 

A vizsgázó nem valósí-
totta meg a kommuniká-
ciós célokat, mert: 
- félreértette a feladatot, 
- az irányító szempontok 
közül egyet sem dolgo-
zott ki megfelelően, il-
letve csak egyet vagy 
kettőt részben.  
 
 

 
2. Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 

 
2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg a szövegfajtának és a szer-
ző és az olvasó közötti kapcsolatnak 
megfelelő hangnemben íródott, az 
olvasóban a szerző szándékának 
megfelelő benyomást kelt. 

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

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

 
3. Szövegalkotás 

 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, az 
irányító szempontok el-
rendezése logikus. 
 
A gondolati tagolás meg-
felelő: van bevezetés és 
befejezés, bekezdéseket 
alkalmaz. 
 
A vizsgázó megfelelően 
használja a szövegössze-
függés tartalmi és nyelvi 
elemeit, koherens 
szöveget hoz létre. 

A szöveg felépítése, az 
irányító szempontok 
elrendezése a kisebb 
aránytalanságok ellenére 
logikus.  
 
A vizsgázó törekszik a 
gondolati tagolásra: van 
bevezetés vagy befejezés. 
 
A vizsgázó többnyire 
megfelelően használja a 
szövegösszefüggés 
tartalmi és nyelvi elemeit. 
A mondatok többnyire 
szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A mondanivaló nem min-
denütt logikus elrendezé-
sű.  
 
A vizsgázó nem törekszik 
a gondolati tagolásra: hi-
ányzik a bevezetés és a 
befejezés. 
A mondatok több helyen 
nem kapcsolódnak egy-
máshoz.  
 

A mondanivaló nem 
logikus elrendezésű, a 
gondolatok esetlegesen 
követik egymást. 
 
A szöveg tagolatlan és 
áttekinthetetlen, túlnyo-
mórészt összefüggéstelen 
mondatokból áll. 
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4. Szókincs, kifejezésmód 
 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget a témának és 
a közlési szándéknak 
megfelelő, az emelt szin-
ten elvárható szókincs, 
igényes nyelvhasználat 
jellemzi. 

A szöveget a témának és 
a közlési szándéknak 
megfelelő, viszonylag bő 
szókincs jellemzi. A vizs-
gázó törekszik az igényes 
nyelvhasználatra. A szó-
használat csak néhány 
helyen nem megfelelő, ez 
azonban nem nehezíti a 
megértést. 

A szöveget kevésbé vál-
tozatos szókincs és az 
emelt szinthez képest le-
egyszerűsített nyelvhasz-
nálat jellemzi. A vizsgázó 
nem törekszik igényes 
fordulatok alkalmazására. 
Sok a szóismétlés, több 
helyen nem megfelelő a 
szóhasználat, ami eseten-
ként nehezíti a megértést 
is. 

A szövegben felhasznált 
szókincs szegényes, a 
nyelvhasználat igényte-
len. A nem megfelelő 
szóhasználat több helyen 
nehezíti a megértést. 

 
5. Nyelvhelyesség, helyesírás 

 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A vizsgázó változatos és 
az emelt szintnek megfe-
lelő  nyelvtani szerkeze-
teket használ, mondatszer-
kesztése  igényes. 
A szöveg igényes, esetleg 
néhány kisebb, a szöveg  
megértését nem nehezítő 
nyelvi (mondattani, alak-
tani, helyesírási) hiba ta-
lálható benne. 

A vizsgázó törekszik az 
emelt szintnek megfelelő 
nyelvtani szerkezetek 
használatára és az igényes 
mondatszerkesztésre. A 
szövegben több, a szöveg 
megértését nem nehezítő 
nyelvi (mondattani, alak-
tani, helyesírási) hiba 
vagy egy-két, a szöveg 
megértését nehezítő hiba 
található.  

A vizsgázó egyszerű 
nyelvtani szerkezeteket 
használ, és nem törekszik 
igényes mondatszerkesz-
tésre. 
A szövegben több, a szö-
veg megértését nem befo-
lyásoló, vagy néhány, a 
szöveg megértését nehe-
zítő hiba található. 

A szöveget nem a 
szintnek megfelelő, 
túlságosan egyszerű 
nyelvtani szerkezetek és 
igénytelen mondatszer-
kesztés jellemzi.  
A szövegben sok, a szö-
veg megértését nem 
befolyásoló és/vagy 
több, a szöveg megérté-
sét nehezítő hiba talál-
ható.  

 
6. Íráskép 
 

1 pont 0 pont 
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és javítások. Olvashatatlan kézírás. 
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B feladat 
 
I. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 
 
Értékelési szempontok Pontszám 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 3 pont 
Szövegalkotás 5 pont 
Szókincs, kifejezésmód 3 pont 
Nyelvhelyesség, helyesírás 3 pont 
Íráskép 1 pont 
Összesen 15 pont 

Amennyiben a dolgozat ”A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” értékelési kategória alapján  
0 pont, akkor a többi szempont alapján nem értékelhető, az összpontszám 0 pont.   
 
II. Az értékelési szempontok kifejtése 
 

• A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó hogyan valósította meg a kommunikációs célt; 
hány irányító szempontra tért ki és milyen mélységben tárgyalta őket, mennyire sikerült a témát tágabb 
kontextusba helyeznie, és érvekkel alátámasztania véleményét; a szöveg a megadott hosszúságú-e. 
 

• Szövegalkotás 
 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy logikus-e az irányító szempontok valamint az ezekhez 
kapcsolódó gondolatok és a vizsgázó véleményét alátámasztó érvek elrendezése; megfelelő-e a 
gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés és befejezés, a vizsgázó használ-e bekezdéseket; hogyan 
alkalmazza a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit. 

 
• Szókincs, kifejezésmód 
 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által használt szókincs megfelel-e a témának, a 
szituációnak és a közlési szándéknak; hogy a szóhasználat az emelt szintnek megfelelő igényességet és 
változatosságot mutat-e. 
 

• Nyelvhelyesség, helyesírás 
 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg megfelel-e a 
mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak; hogy mondatszerkezetek és nyelvtani struktúrák 
tekintetében mennyire igényes a szöveg nyelvhasználata. 

 
• Íráskép 

 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy milyen a szöveg írásképe, mennyire olvasható; a törlések 
és javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekinthetőségét.  
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III. Értékelési skála 
 

1. A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
 

3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A vizsgázó megvalósí-
totta a kommunikációs 
célokat.  
 
Valamennyi irányító 
szempontot megfelelően 
dolgozta ki.  
 
 

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a kommu-
nikációs célokat. 

 

Az irányító szempontok 
közül kettőt vagy hármat 
megfelelően dolgozott ki, 
a többit csak részben 
vagy egyáltalán nem, 
illetve egy irányító 
szempontot megfelelően, 
az összes többit csak 
részben.  

 
 

A vizsgázó részben való-
sította meg a kommuni-
kációs célokat. 
 
Az irányító szempontok 
közül egyet megfelelően 
dolgozott ki, ezen kívül 
még egyet részben, a töb-
bit egyáltalán nem, illetve 
valamennyi irányító 
szempontot csak részben. 
 
 

A vizsgázó nem valósí-
totta meg a kommuniká-
ciós célokat, mert: 
– félreértette a feladatot, 
– az irányító szempontok 
közül egyet sem dolgo-
zott ki megfelelően, illet-
ve csak néhányat részben. 
 
 

 
2. Szövegalkotás 

 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, az 
irányító szempontok, és 
az ezekhez kapcsolódó 
gondolatok és érvek el-
rendezése logikus. 
 
A vizsgázó megfelelően 
használja a szövegössze-
függés tartalmi és nyelvi 
elemeit, koherens 
szöveget hoz létre. 
 
A szöveg formai tagolása 
megfelelő, bekezdéseket 
használ. 

A szöveg felépítése az 
irányító szempontok és az 
ezekhez kapcsolódó gon-
dolatok, érvek  elrende-
zése többnyire logikus. 

Elkülönül a bevezetés és 
a befejezés. 
 
A vizsgázó többnyire 
megfelelően használja a 
szövegösszefüggés tartal-
mi és nyelvi elemeit. A 
mondatok többnyire szer-
vesen kapcsolódnak 
egymáshoz. 
Amennyiben a szöveg 
nem megfelelően tagolt, 
azaz nincsenek bekez-
dések, az alacsonyabb 
pontszámot kell adni. 

A mondanivaló nem min-
denütt logikus elrendezé-
sű, sok a gondolati ismét-
lés.  
A mondatok több helyen 
nem kapcsolódnak egy-
máshoz.  
Amennyiben a szövegben 
a bevezetés és a befejezés 
sem (vagy alig) különül 
el, az alacsonyabb pont-
számot kell adni.  
 

A mondanivaló nem 
logikus elrendezésű, a 
gondolatok esetlegesen 
követik egymást. 
 
A szöveg tagolatlan és 
áttekinthetetlen, túlnyo-
mórészt összefüggéstelen 
mondatokból áll. 
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3. Szókincs, kifejezésmód 

 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget a témának és 
a közlési szándéknak 
megfelelő gazdag és vál-
tozatos szókincs, vala-
mint a közlési szándék-
nak megfelelő nyelvhasz-
nálat jellemzi. 

A szöveget a témának és 
a közlési szándéknak 
megfelelő, viszonylag bő 
szókincs jellemzi. A vizs-
gázó törekszik a közlési 
szándéknak megfelelő 
nyelvhasználatra. A szó-
használat csak néhány 
helyen nem, megfelelő, 
ez azonban nem nehezíti 
jelentősen a megértést. 

A szöveget kevésbé vál-
tozatos szókincs és a 
szinthez képest egysze-
rűbb nyelvhasználat jel-
lemzi. A vizsgázó nem 
törekszik a közlési szán-
déknak megfelelő nyelv-
használatra. Sok a szóis-
métlés, több helyen nem 
megfelelő a szóhasználat, 
ami esetenként nehezíti a 
megértést is. 

A szövegben felhasznált 
szókincs szegényes, a 
nyelvhasználat nem felel 
meg a közlési szándék-
nak, és ez több helyen 
nehezíti a megértést. 

 
4. Nyelvhelyesség, helyesírás 

 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget igényes nyelv-
használat jellemzi, a vizs-
gázó változatos és igényes 
nyelvtani szerkezeteket 
használ, mondatszerkesz-
tése is igényes. 
 
A szöveg igényes, esetleg 
néhány kisebb, a szöveg 
megértését nem nehezítő 
nyelvi (mondattani, alak-
tani, helyesírási) hiba 
található benne. 

A vizsgázó törekszik igé-
nyes nyelvtani szerkeze-
tek használatára és az igé-
nyes mondatszerkesztésre. 
 
A szövegben több, a szö-
veg megértését nem ne-
hezítő nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) hiba 
vagy egy-két, a szöveg 
megértését nehezítő hiba 
található.  

A vizsgázó egyszerű 
nyelvtani szerkezeteket 
használ, és nem törekszik 
igényes mondatszerkesz-
tésre. 
 
A szövegben sok, a szö-
veg megértését nem befo-
lyásoló, vagy néhány, a 
szöveg megértését nehe-
zítő hiba található. 

A szöveget nem a 
szintnek megfelelő, 
túlságosan egyszerű 
nyelvtani szerkezetek és 
igénytelen mondatszer-
kesztés jellemzi.  
 
A szövegben sok, a 
szöveg megértését nem 
befolyásoló és több, a 
szöveg megértését nehe-
zítő hiba található.  

 
5. Íráskép 
 

1 pont 0 pont 
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és javítások. Olvashatatlan kézírás. 
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