
Horvát nyelv   emelt szint  
  Javítási-értékelési útmutató 0911 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

HORVÁT NYELV 
 

  
 
 

 
EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI 

ÉRETTSÉGI VIZSGA 
  
 
 
 

  
JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI  

ÚTMUTATÓ 
 
 
 
 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 
MINISZTÉRIUM

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

 ●
  

2
0

0
9

. 
o

k
tó

b
er

 2
6

. 
 



 

írásbeli vizsga 0911                                             2 / 15       2009. október 26. 
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I. Olvasott szöveg értése 
 

Ha 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 feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a 
helyesírási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét 
akadályozzák. 

Ha több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem fogadható el, ha tartalmazza a 
helyes megoldást. 

A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a nyelvhelyesség javítási 
útmutató utolsó oldalán található táblázat alapján történik. 

Javításkor minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes kérdéshez 
tartozó egy-egy szürke négyzetbe, kérjük, írja be a következő kódokat: 

 
• 1 = jó válasz 
• 0 = nem fogadható el a válasz 
• Ha nincs válasz, a négyzetet hagyja üresen! 

 
Például: 
 

1. 2. 3. 4. 

1 0 1  
 
A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem  

fogadható el a válasz, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetben) két külön rubrika 
található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a másikba, kérjük, írja 
be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot, illetve a mellékelt táblázat segítségével 
megállapított vizsgapontokat. 
 

 
Például: 
 

Max. 
4 

Elért 
3 

 
A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az egyes 
feladatok eredményeit) és az elért összpontszámot, illetve a mellékelt táblázat segítségével 
megállapított vizsgapontokat. 
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Általános útmutató 
1.  Az elérhető maximális vizsgapontszám: 30 pont. 
2.  Az elérhető maximális feladatpontszám: 25 pont. 

 
Részletes útmutató 
1. feladat 
 
1. snažne tjelesne građe poput atleta 
2. padala mu je sve do ramena 
3. po mletačkoj modi i s mačem o pojasu  
4. nesumnjivo blizanke  
5. na kojima su dojahali 
6. oboružanih kopljima  
7. visokim čizmama 
8. koji se najčešće koristi u dvobojima 
9. koji mu nije silazio s lica 
10. kao da su na nekom dvorskom prijemu 
 
2. feladat 
 
11. Stres je bolest današnjice. Udarac. Ono što nas živcira ili zabrinjava itd. 
12. Okolnosti koje izazivaju stres. 
13.-16. nikotin, alkohol, kofein, šećer 
17.-20. smanjenje dnevnih obaveza, zdrava hrana, normalan ritam života itd. 
 
Illetve 
minden tartalmilag megfelelő válasz elfogadható. Jó a válasz akkor is, ha a vizsgázó szó 
szerint kimásolja a szövegből a megfelelő mondatot vagy mondatrészt.  
 
3. feladat 
 
21. b) stvara i na prijelazu 20. i 21. stoljeća  
22. b) 5. listopada 2007.godine 
23. a) 2 čina  
24. a) redatelj 
25. b) William Shakespearea 

 

A feladatpontok átszámítása vizsgapontokra: 
 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont 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  0 0 
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II. Nyelvhelyesség 
 

A javítási útmutató tartalmazza az összes elfogadható választ.  
Ha a válasz helyesírási hibát tartalmaz, nem fogadható el. Ha több választ írt be a 

vizsgázó, a válasz akkor sem fogadható el, ha tartalmazza a helyes megoldást. 
 A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a nyelvhelyesség javítási 

útmutató utolsó oldalán található táblázat alapján történik. 
Javításkor minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes kérdéshez 

tartozó egy-egy szürke négyzetbe, kérjük, írja be a következő kódokat: 
• 1 = jó válasz 
• 0 = nem fogadható el a válasz 
• Ha nincs válasz, a négyzetet hagyja üresen! 

 
Például: 
 

1. 2. 3. 4. 

1 0 1  
 
A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem  

fogadható el a válasz, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetben) két külön 
rubrika található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a másikba, 
kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot. 

 
Például: 
 

Мax. 
4 

Elért 
3 

 
 

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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Általános útmutató 
 

1.  Az elérhető maximális vizsgapontszám: 30 pont. 
2.  Az elérhető maximális feladatpontszám: 35 pont. 
 

Részletes útmutató 
 
1. feladat 
 
0. ne vidjeh – nisam vidio  
1. dojurismo – smo dojurili  
2. stadoh – sam stao   
3. ne poimah – nisam pojmio 
4. promatrah – sam promatrao  
5. oslijepih – sam oslijepio  
6. progledah – sam progledao  
7. gledah – gledao sam 
8. ne mogah – nisam mogao, (nisam ga mogao)  
9. zanimaše – zanimalo me je, (me je zanimalo)  
 

2. feladat 
 

10. Stjepan Ivšić 
11. Orahovici 
12. Filozofskom fakultetu  
13. Zagrebu 
14. Današnji posavski govor 
15. Jezik Hrvata kajkavaca 
16. Prilog za slavenski akcent 
17. Ljetopisu Akademije 
18. Hrvatski jezik. 
19. Fakulteta 
20. Sveučilišta 
 

3. feladat 
 

21. a 
22. jer 
23. i 
24. pa 
25. da 
26. koji 
27.a 
 

4. feladat 
 

0. globalnome zatopljenju  
28. Sunčeve svjetlosti 
29. Zemljinu površinu  
30. globalnog zatamnjenja  
31. Zemljinoj atmosferi  
32. meteorološke službe  
33. Sunčeve svjetlosti  
34. solarnom zračenju  
35. poljoprivredna istraživanja  
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A feladatpontok átszámítása vizsgapontokra: 

 
Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 

35 30  15 15 
34-32 29  14 14 
31-30 28  13 13 
29-27 27  12 12 

26 26  11 11 
25 25  10 10 
24 24  9 9 
23 23  8 8 
22 22  7 7 
21 21  6 6 
20 20  5 5 
19 19  4 4 
18 18  3 3 
17 17  2 2 
16 16  1 1 
   0 0 
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III. Hallott szöveg értése 

 

Ha többféle válasz is elfogadható, a javítási útmutató tartalmazza a szövegből adódó 
lehetséges válaszokat, illetve azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a jó válasznak 
tartalmaznia kell.  

A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a 
helyesírási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét 
akadályozzák. 

Ha több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem fogadható el, ha tartalmazza a 
helyes megoldást. 

 A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a hallott szöveg értése 
javítási útmutató utolsó oldalán található táblázat alapján történik 

Javításkor minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes kérdéshez 
tartozó egy-egy szürke négyzetbe, kérjük, írja be a következő kódokat: 

• 1 = jó válasz 
• 0 = nem fogadható el a válasz 
• Ha nincs válasz, a négyzetet hagyja üresen! 

 
Például: 
 

1. 2. 3. 4. 

1 0 1  

 
 

 
A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem  

fogadható el a válasz, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetben) két külön 
rubrika található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a másikba, 
kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot. 

 
Például: 

 
Max. 
4 

Elért 
3 

 
 

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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A feladatok megoldása és a hanghordozón elhangzó szövegek: 
 

Hrvatski se jezik voli znanjem  
 

U mjesecu u kojemu obilježavamo Tjedan hrvatskog jezika naši suradnici pišu o 
nevoljama u kojima se u novije vrijeme, poput drugih jezika, našao i naš hrvatski jezik. 

Knjiga akademika Stjepana Babića potiče nas da cijenimo vrijednost i ljepotu 
hrvatskog jezika. Autor nam pristupačno objašnjava jezične probleme i daje nam praktične 
savjete. Podsjeća nas da naš materinski hrvatski jezik nikad ne možemo znati toliko da ne 
bismo morali još učiti. Zato smo za glavni naslov u ovoj rubrici izabrali baš krilaticu prof. 
Babića HRVATSKI SE JEZIK VOLI ZNANJEM. 
Koliko su anglizmi preplavili hrvatski jezik? 
- Poprilično. U većoj mjeri nego bi se to u tako kratko vrijeme moglo očekivati. Apsurd je da 
je od početka hrvatske slobode, dakle u posljednjih petnaestak godina, došlo na stotine novih 
anglizama i svaki dan preuzimamo nove: Big Brother, blockbuster, brand, dream team, looser, 
shop… 
Je li preuzimanje engleske sintakse pogubno za hrvatski jezik? 
- Dakako da je pogubno. Pulski filmski festival ima već 50 godina iza sebe i 45 se godina tako 
zvao, a onda se najedanput počeo zvati Pula Film Festival. Zagreb Film Festival ni u početku 
nije bio Zagrebački filmski festival, a onda je došao One Take Film Festival. Zagreb Maraton 
počeo se trčati, a da nitko ni okom nije trepnuo zbog engleske sintakse. 
Znači, počelo je stvaranje toga, kako ga vi nazivate, „anglokrobotskog“ jezika? 
- Jasno je da takva mješavina jezičnih elemenata znači stvaranje anglokrobotskog jezika. 
Nedavno sam zabilježio rečenicu: The best of prvog hrvatskoga Big Brothera, zatim sam 
doslovce prepisao cijelu ovu vijest: 
ZAGREB. – U sklopu Depeshe Mode partyja u KSET-u će u subotu održati koncert 
zagrbačka grupa The Fiction. Svirali su kao predgrupa Placebu u Domu sportova i Mizaru u 
Aquariusu, a u KSET-u će izvoditi isključivo stvari Depeshe Modea s albuma Violator, Songs 
of Faith and Devotion, Ultra i Music For The Masses. Da bi bilo jasnije da je to ipak priredba 
za Hrvate, vijest završava ovako: ulaznica je 25 kuna, a koncert počinje u 21 sat.  
Može li hrvatski jezik u budućnosti izumrijeti? 
- Jasno da može, no naći će snage da se othrva anglizmima kao što se othrvao i prijašnjim 
prodorima tuđica. Bojazan zbog odumiranja hrvatskog jezika ima još jedan razlog, a to je 
biološko umiranje hrvatskog naroda. Upravo mi je došla u ruke jedna statistika koja pokazuje 
da jedino Splitsko-dalmatinska županija ima više rođenih nego umrlih, i to samo za dvadeset i 
troje. 
Vaš savjet mladim „njegovateljima“ hrvatskog jezika? 
- Treba učiti strane jezike, a iz praktičnih razloga najbolje je učiti engleski. Čak i ne smeta 
toliko što je đački, mladeški žargon pun anglizama. To je normalno sve dok to ostaje na razini 
žargona, ali je nevolja kad se žargonski izrazi počinju dizati na razinu književnog jezika. I 
germanizama smo preuzeli u svoj jezik mnogo, sjetimo se samo šnajdera, špenglera, šustera, 
špajze, šrafcigera… Ima pet – šest tisuća takvih riječi, ali one su gotovo sve ostale na razini 
razgovornoga jezika, dijalekta. Uz strane jezike treba učiti i svoj. I ne samo učiti nego oštriti 
svoj jezični osjećaj, da iskušavamo svoje tvorbene mogućnosti. Jer primjera imamo. Kad su 
nas počeli zapljuskivati hitovi i bestseleri, netko se sjetio uspješnice. Kad su se kod nas počeli 
ugrađivati by-pasovi, netko se sjetio premosnika, ili još bolje premosnice pa premosnica 
danas već prevladava. Nisu sve zamjene uspješne kao uspješnica i premosnica, ali je važno da 
nam jača hrvatski jezični osjećaj, da svaki anglizam ne prihvaćamo objeručke, nego da se 
najprije zapitamo možemo li to kako reći hrvatski ili možemo li lako stvoriti hrvatsku riječ. 
Tako jačamo svoje stvaralačke sposobnosti. Je li se vaš razred okušao u tome? To je onaj 
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pravi put kojim bi valjalo ići, a ne samo pasivno promatrati poplavu anglizama koja nas 
nastoji zatrti kao veleval (tsunami, cunami).  

(Modra lasta) 
Drago kamenje  
U drago kamenje ubrajamo rijetke minerale koji se odlikuju posebnim svojstvima. Lijepih su i 
čistih boja te visokog sjaja. 
Jedno od najvažnijih obilježja dragog kamenja je njegova tvrdoća. Minerale koji se odlikuju 
visokom tvrdoćom, kao što je to drago kamenje, bit će vrlo teško ogrepsti i njihova površina 
bit će glatka, bez mehaničkih oštećenja i mikropukotina.  
Boja  
Kod dragog kamenja najprije uočavamo boju. To je jedan od najvažnijih razloga zbog kojeg 
nas neki dragulj privlači. Općenito govoreći, nije uputno određivati vrstu minerala prema 
njegovoj boji. Mnoge se vrste mogu pojaviti u više boja, od kojih su neke boje identične boji 
minerala druge vrste. Najveći utjecaj na boju minerala ima kemizam samog minerala, 
međutim utječu i primjese nekog elementa unutar kristalne rešetke. Ukoliko se ondje nađe i 
najmanja količina nekog elementa, on će uvelike utjecati na boju. Uvriježeno mišljenje da 
pojedini element uvjetuje neku karakterističnu boju je pogrešno. Tako primjese bakra mogu 
uvjetovati i zelenkastu i plavu boju. 
Sama boja produkt je međudjelovanja svjetlosti i strukture minerala. Naime, na mineral pada 
bijela svjetlost, koja u sebi sadrži sve valne duljine. Dio valnih duljina mineral apsorbira, a 
dio reflektira. Reflektirane valne duljine određuju boju koju vidimo. 
Disperzija je rasap svjetlosti.  
Dijamant se odlikuje visokim stupnjem disperzije, što je dodatna karakteristika koja ga čini 
toliko vrijednim. Različite kopije dijamanta možemo prepoznati upravo tako što se svjetlost u 
njima mnogo manje rasipa, pa u njihovoj unutrašnjosti izostaje efekt „vatre“… 
Standardne mjere za težinu koje se koriste u trgovini dragim kamenjem su karat i gram. Gram 
je mjera koja se koristi rjeđe, većinom pri kupnji većih primjeraka. Karat se u praksi mnogo 
češće koristi, a iznosi otprilike 0,2 grama. Ovaj način mjerenja težine potječe još iz davnih 
dana kada su na vagu, u nedostatku manjih utega, stavljali sjemenke rogača. Vremenom se ta 
mjera zadržala i danas je općenito prihvaćena. Nekoć se upotrebljavala i za označavanje 
težine zlata, no danas to više nije slučaj. Kad se radi o zlatu, karat označava tek oznaku za 
njegovu finoću, odnosno čistoću… 
Topaz – Ovaj se dragi kamen pojavljuje u svim bojama, a najvrednijima se smatraju 
narančastožuti primjerci. Boju ovaj mineral dobiva od željeza i kroma. Cirkon je vrlo 
popularni dragi kamen upotrebljava se već stotinama godina za izradu nakita. Vrlo je cijenjen 
zbog svojih optičkih svojstava jer se odlikuje visokim sjajem, što je posljedica disperzije. 
Opal je osjetljiv mineral i kako se sastoji dijelom od vode, može se raspuknuti.  
 

(Drvo znanja)
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Általános útmutató 
 

1.  Az elérhető maximális vizsgapontszám: 30 pont. 
2.  Az elérhető maximális feladatpontszám: 25 pont. 

 
Részletes útmutató 

1. feladat 
 
1. U velikoj mjeri. Poprilično 
2. Jeste 
3. Pula Film Festival 
4. Anglokrobotski jezik 
5. Da, može. 
6. Iz njemačkog. 
7. Od biološkog umiranja hrvatskog naroda. 
8. Treba učiti strane jezike i jačati svoju jezičnu stvaralačku sposobnost. 
9. šnajder, šuster 
10. Treba se boriti protiv anglizama. (suvišnih tuđica) 
11. Hrvatski se jezik voli znanjem. 
12. Nije. 
13. Da. 
 
Illetve 
minden tartalmilag megfelelő válasz elfogadható.  
 
2. feladat 
 

  Točno Netočno 
14. Drago kamenje je jedna vrsta minerala. x  
15. Karakterizira ga visoki sjaj i čista boja. x  
16. Oštetiti ili ogrepsti, dakle lako je kvar načiniti na 

njegovoj površini. 
 x 

17. Svako drago kamenje ima svoju određenju boju.  x 
18. Boju pojedinih minerala daju njihovi kemijski 

sastojci i svjetlost koja djeluje na njih. 
x 
 

 

19. Disperzija je raspad svjetlosti. x  
20. Između dijamanta i kopije dijamanta nema razlike u 

sjaju. 
 x 

21. Karat je mjera kvalitete dragog kamenja, a gram je 
mjera težine. 

 x 

22. Dijamant, topaz, cirkon, opal i zlato su draga 
kamenja. 

 x 

23. Topaz svoju boju dobiva od željeza i kroma. x  
24. Cirkon je jedan od najvrednijih i najpopularnijih 

kamena s narančasto – žutom bojom. 
 x 

25. Dio sastojka opala je voda i zbog toga je jako 
osjetljiv mineral. 

x  
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A feladatpontok átszámítása vizsgapontokra: 

 
 
 
 
 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont 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  0 0 

 
 
 

IV. Íráskészség 
 
 
I. feladat 

Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 

Értékelési szempontok Pontszám 

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 4 pont 

Érthetőség; nyelvi megformálás 5 pont 

Íráskép 1 pont 

Összesen 10 pont 
 
 

Ha a dolgozat „A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága” szempont alapján 0 pontos, akkor az 
összpontszám is 0 pont. 

 

Az értékelési szempontok kifejtése 

 

• A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága  
 

        Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó megvalósította-e a kommunikációs 
szándékot, azaz megfelelően dolgozta-e ki a témát; megfelelő hosszúságú szöveget hozott-e létre. 
Nem kell pontot levonni azért, ha a szöveg hosszabb 150 szónál.  
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• Érthetőség; nyelvi megformálás  
        Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg érthető-e az 
olvasó számára, az esetlegesen előforduló nyelvi (mondattani, alaktani, helyesírási) hibák  
a megértést nem akadályozzák-e.   
 

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

 
Értékelési skála 
 

1. A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 
A vizsgázó 
tökéletesen 
megvalósította a 
kommunikációs 
célt; megfelelően 
dolgozta ki a feladat 
minden részletét, és 
elérte a minimális 
szövegmennyiséget  
(120 szó). 

A vizsgázó nagyrészt 
megvalósította a kom-
munikációs célt;  
egy-két részlettől 
eltekintve általában 
megfelelően dolgozta 
ki a feladatot, és 
legalább 120 szó 
hosszúságú szöveget 
hozott létre.  

A vizsgázó részben 
valósította meg a 
kommunikációs célt; 
félreértette, illetve nem 
megfelelően dolgozta 
ki a feladat bizonyos 
részeit, a létrehozott 
szöveg 120 szónál rö-
videbb. 

A vizsgázó nem valósí-
totta meg a kommuni-
kációs célt; félreértette, 
illetve nem 
megfelelően dolgozta 
ki a feladatot, a szöveg 
60 szónál rövidebb. 

 
2. Érthetőség; nyelvi megformálás 

5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A szöveg, egy-két 
kisebb pontatlanság 
ellenére, az olvasó 
számára tökéletesen 
érthető és követhe-
tő. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibák el-
lenére az olvasó 
számára nagyjából 
érthető és követhető. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibák kö-
vetkeztében nehezen 
érthető és követhető, 
illetve félreérthető. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibák 
miatt nem érthető és 
nem követhető. 

 
3. Íráskép 

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

Olvashatatlan kézírás. 

 
II. feladat az A) és B) variáció közül választott feladat 

 

Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 
  

Értékelési szempontok Pontszám 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése  5 pont 

Hangnem, az olvasóban keltett benyomás  2 pont 

Szövegalkotás  4 pont 

Szókincs, kifejezésmód  4 pont 

Nyelvhelyesség, helyesírás  4 pont 

Íráskép  1 pont 

Összesen 20 pont 
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       Ha a dolgozat „A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” szempont alapján 0 pont, 
akkor az összpontszám is 0 pont.  

 
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 azokat. 
Nem kell levonni pontot, ha a szöveg hosszabb 250 szónál.  
 

• 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; az olvasóban a szerző szándékának megfelelő benyomást kelti-e.  
Szövegalkotás  
        Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy logikus-e az irányító szempontok elrendezése  
és a szöveg gondolatmenete, megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés és befejezés;  
a vizsgázó hogyan alkalmazza a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit (előre- és vissza-
utalás eszközei, névmások, kötőszók stb.).  
 

• Szókincs, kifejezésmód  
        Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által használt szókincs megfelel-e  
a témának, a szituációnak és a közlési szándéknak;  a szóhasználat az emelt szintnek megfelelő 
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; az esetlegesen előforduló nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) hibák mennyiben akadályozzák az olvasót abban, hogy a szöveget teljes 
egészében megértse.  
 

• 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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Értékelési skála 

1. A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökéletesen 
megvalósította a 
kommunikációs célokat.  
Az irányító 
szempontokat 
megfelelően kidolgozta. 
A szöveg megadott 
hosszúságú  
(15% eltérés lehetséges).  

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a 
kommunikációs célokat. 
Az irányító szempontok 
közül egyet vagy kettőt 
megfelelően dolgozott 
ki, a többit csak részben, 
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 
többit egyáltalán nem, 
illetve valamennyi irányí-
tó szempontot csak 
részben. 

A vizsgázó 
nem valósította 
meg a kommu-
nikációs 
célokat. 
Az irányító 
szempontok 
közül egyet 
sem dolgozott 
ki megfelelően, 
csak néhányat 
részben, és van 
olyan is, 
amelyet 
egyáltalán 
nem. 

 

2. Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 
2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg a szövegfajtának és a 
szerző és az olvasó közötti 
kapcsolatnak megfelelő 
hangnemben íródott, az 
olvasóban a szerző szán-
dékának megfelelő benyomást 
kelt. 

A szöveg hangneme 
következetlenséget mutat, az 
olvasóban nem mindig a szerző 
szándékának megfelelő be-
nyomást kelt. 

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

 

3. Szövegalkotás 
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, 
az irányító 
szempontok elren-
dezése logikus. 
A gondolati tagolás 
megfelelő, 
elkülönül a beveze-
tés és a befejezés. 
A szöveg a 
gondolati tagolást 
követő bekezdé-
sekből áll. 
A mondatok 
szervesen 
kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A szöveg felépítése, az 
irányító szempontok 
elrendezése többnyire 
logikus. 
A vizsgázó törekszik a 
gondolati tagolásra, 
- elkülöníti legalább a 
bevezetést vagy a 
befejezést (2 pont), 
- bekezdéseket alkalmaz 
(3 pont). 
A mondatok általában 
szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. 

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

A szöveg tagolatlan 
és áttekinthetetlen, 
összefüggéstelen 
mondatokból áll. 
A szöveg annyira 
rövid, hogy szöveg-
ként nem értékelhető.
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4. Szókincs, kifejezésmód 
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget a 
témának és a 
közlési szándéknak 
megfelelő, 
változatos, 
viszonylag bő 
szókincs jellemzi. 

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak 
megfelelő szókincs 
jellemzi. A szókincs 
korlátai miatt előfordul 
ismétlés. Néhol nem 
megfelelő a szóhasználat, 
ez azonban nem vagy csak 
kis mértékben nehezíti a 
megértést. 

A szöveget kevésbé 
változatos, helyenként 
egyszerű, de még a téma 
és a közlési szándék 
szempontjából elfogad-
ható szókincs jellemzi. 
Sok a szóismétlés. 
Többször nem megfelelő 
a szóhasználat, ami 
néhány helyen jelentősen 
megnehezíti a 
mondanivaló megértését. 

A szövegben 
felhasznált 
szókincs nagyon 
egyszerű, nem a 
témának és a 
közlési 
szándéknak 
megfelelő.  
A nem megfelelő 
szóhasználat több 
helyen jelentősen 
megnehezíti a 
szöveg meg-
értését. 

 

5. Nyelvhelyesség, helyesírás 
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg kevés nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát 
tartalmaz, amelyek 
azonban nem 
befolyásolják a 
megértést. 

A szöveg több nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát 
tartalmaz, amelyek 
azonban a megértést 
nem befolyásolják,  
vagy 
csak néhány nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát 
tartalmaz, amelyek 
azonban nehezítik a 
megértést.  

A szövegben sok olyan 
nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) 
hiba van, amelyek a 
megértést jelentősen 
megnehezítik, valamint 
sok, a megértést nem 
befolyásoló nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hiba is 
előfordul benne. 

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

6. Íráskép 
1 pont 0 pont 
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és 
javítások. 

Olvashatatlan kézírás. 
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