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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. 

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. Elért 

4 3 

 
A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az egyes 
feladatok eredményeit), és az elért összpontszámot! 
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Általános útmutató 

Az elérhető maximális pontszám: 30 pont. 
 
Részletes útmutató 
 
1. Feladat 
 
Bármely logikailag elfogadható megoldás megkaphatja a maximális pontszámot. 
 

例 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
A G D K I C H J E B F 

 
 
2. Feladat 
 

例 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 
C B C A D C A B D B B C 

 
 
3. Feladat 
 

例 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
☓ ○ ○ ☓ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ 
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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: 
 

Max. Elért 

4 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 
 

例 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
C I A F B D E H G 

 
2. Feladat 
 

（例）りようして     （13）つかわれ   
 
（9） つかって     （14）かんじる   
 
（10）行かなく     （15）なって   
 
（11）うけられる     （16）あそんだ   
 
（12）する      （17）いき    
 
3. Feladat 
 

例 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 
A I C E B H G D F 

 
4. Feladat 
 

例 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 
Ａ B A C D B A C A B C 

 
A feladatpontok átszámítása vizsgapontokra: 

 

Feladatpont 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Vizsgapont 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 

 
Feladatpont 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Vizsgapont 12 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 

 
Feladatpont 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
Vizsgapont 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 30 
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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. Elért 

4  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: 

 
 
Általános útmutató 
 

1.  Az elérhető maximális vizsgapontszám: 30 pont. 
2.  Az elérhető maximális feladatpontszám: 24 pont. 

 
Részletes útmutató 

1. Feladat 

 
例 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
○ ☓ ○ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ 

 

2. Feladat 

 
例 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 
F A D J K C H I B G E 

 
3. Feladat 

 
例 20. 21. 22. 23. 24. 
A A B B C B 

 
 

A feladatpontok átszámítása vizsgapontokra: 
 

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

 
Feladatpont 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Vizsgapont 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 30 
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A hanghordozón elhangzó szöveg 

 
1. feladat 
 

みなさんは、フリークライミングを知っていますか。何も使わないで、自分の手

と足だけで岩山（いわやま）を登るスポーツです。最近では、建物の中でフリーク

ライミングができるスポーツセンターも増えてきました。今日は、そのうちの１つ、

東京の新宿フリークライミングスクールに行きました。 
 フリークライミングを教えてくれたのは、インストラクターの竹内さんです。最

初に竹内さんが、私たちに上（のぼ）り方を見せてくれました。かべに色々な色の

ホールドがあります。竹内さんは、このホールドに手や足をおいて、まるでスパイ

ダーマンのように上へのぼって行きました。私は「私にはできないかもしれない。｣

と、とても心配になりました。 
かべは高さ 12 メートルありますが、竹内さんに「からだにロープをまくので、落

ちても安全です。」と言われました。私は、のぼりやすいようにゴムのくつをはい

て、ヘルメットもかぶりました。最初、私は一番かんたんなコースをのぼりました。

半分のぼったとき下を見たら、とても高くてびっくりしてしまいましたが、ぜんぶ

のぼることができました。次に、むずかしいコースをのぼってみました。今度はと

ても難しくて、ホールドをなかなかさがすことができません。少しずつのぼったの

ですが、５メートルのぼったとき、落ちてしまいました。残念でした。 
その後で、私は竹内さんに「高いところはこわくないですか。」と聞きました。

すると竹内さんは「もちろんこわいです。でも、一生懸命ホールドをさがすと、こ

わいことをわすれてしまいます。」と笑って答えてくれました。 
スクールメンバーになりたい人はテストを受けなければなりません。テストは毎

月１回あります。テストに合格するとスクールのメンバーになります。そして、ス

クールのメンバーは小学生・中学生だと 100 円、高校生だと 200 百円、そして大学

生や大人だと 300 円で 1 時間かべにのぼることができます。 
次のテストは、6 月 21 日日曜日午前 9 時半からで、1000 円かかるそうです。新宿

フリークライミングスクールの電話番号は 03 の・・・ 

 
2. feladat 
 

みなさんは、グリーンキーパーという言葉を聞いたことがありますか。グリーン

キーパーは、ゴルフ場やサッカー場の芝生をきれいにする仕事です。今日はグリー

ンキーパーの仕事について山口さんにインタビューをします。山口さんは、ゴルフ

場で 10 年間、サッカー場で 10 年間グリーンキーパーの仕事をしてきました。 
 
A：よろしくおねがいします。 
B：山口です。こちらこそ、よろしくおねがいします。 
A：グリーンキーパーの仕事で、一番大切なことは何ですか。 
B：そうですね。グリーンキーパーは芝生のお母さんだと思います。芝生は何も言い

ませんが、芝生ものどが渇きますし、お腹もすきます。また、芝生も病気になっ

たり、虫に食べられたりします。お母さんは毎日子供と一緒にいて、子供を見て

います。ですから、毎日芝生をよく見ることが一番大切だと思います。 
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A：ゴルフ場やサッカー場の芝生は１年中緑ですよね。なにか秘密がありますか。 
B：実は、芝生には、暑いのが好きな芝生と寒いのが好きな芝生があるんです。それ

で、秋に寒いのが好きな芝生の種をまきます。そして春、寒いのが好きな芝生が

茶色くなる前に、暑いのが好きな芝生の種をまきます。ですから、ゴルフ場やサ

ッカー場の芝生は１年中緑になります。 
A：そうなんですか。知りませんでした。あと、どんなことが難しいですか。 
B：サッカー場では、ときどき大きなコンサートをやりますが、コンサートのときは

芝生の上にたくさん椅子を並べますから、芝生はストレスで黄色くなってしまい

ます。２週間で緑になりますが、サッカーの試合もあるので、芝生は休む時間が

あまりありません。これはちょっとつらいです。 
A：芝生もストレスで病気になるんですか。 
B：はい。 
A：山口さんは、どうしてグリーンキーパーになったんですか。 
B：はじめは、会社の命令でした。私は大学で経済を勉強したので事務所で仕事がし

たかったんです。ですから、グリーンキーパーの仕事があまり好きではありませ

んでした。でも毎日芝生と一緒にいて、「ああグリーンキーパーは芝生のお母さ

んだ。」とわかってから、仕事が面白くなりました。 
A：グリーンキーパーになりたい人はどんな勉強をすればいいですか。 
B：う～ん、学校で勉強したことはあまり関係ないですね。失敗しても頑張ることが

できれば大丈夫です。 
A：そうですか。今日は、お忙しいところありがとうございました。 
B：いいえ。 
 
3. feladat 
 

みなさんこんにちは。ラジオトークタイムの時間です。今月のテーマは読書です。

では、まず自己紹介をお願いします。  
 
みかこです。絵を描くことが大好きです。 
たけしです。趣味はトランペットです。  
かなこです。ダンススクールに行っています。  
みかこ：みんなはどれぐらい本を読んでいるんですか。 
たけし：１ヶ月に５冊ぐらい読みます。学校の昼休みに読んだり、家で読んだりし

ます。あと１週間に１回、朝、学校で授業の前にみんなで本を読む時間があ

ります。みかこさんはどうですか。 
みかこ：私は１ヶ月に３冊ぐらい読みます。でも、毎日、学校の後で絵の学校に行

くので、家に帰る時間が遅いんです。そして宿題もあるので、家では本を読

みません。 かなこさんはどうですか。 
かなこ：最近は勉強やダンスでいそがしいので、１ヶ月に１冊ぐらいしか読みませ

ん。家で夜寝る前に少しだけ読みます。 
みかこ：かなこさんは、どういう時に本を読むんですか。 
かなこ：学校で嫌なことがあったときかなあ。 
みかこ：あ、私も、先生に怒られたときとか、テストがよくなかったときとか・・

・ 
かなこ：そうそう！あははは。 
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たけし：本を読むと、新しい漢字を覚えることができるのがいいです。 
かなこ：すご～い。でも私は難しい本は好きじゃありません。 
たけし：ぼくも、難しい本やつまらない本を読むと、ねむくなります。 
みかこ：私は本を読んで、目が悪くなりました。 
かなこ：それでみかこさんは眼鏡をかけているんですね。 
たけし：男の子の友達は、外で遊ぶことが好きだから、あまり本は読まないみたい

です。 
かなこ：そうですね。本ばかり読んでいると、友達と話したり、遊んだりできない

ですね。 
たけし：みなさんが先生なら、本が嫌いな人に何と言いますか。 
みかこ：本を読まないと、馬鹿になります。 
かなこ：あははは。でも、本が嫌いな人に本を読ませるのは難しいと思います。 
たけし：そうですね。「この本はおもしろいよ。」と話しをするのがいいんじゃな

いかなあ。 
 
そろそろ時間です。ありがとうございました。 
 
たけし・みかこ・かなこ：ありがとうございました。 
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IV. Íráskészség 

 
A japán nyelvben nincsenek szóközök és a szavak számának megállapítása nem egyértelmű, 

ezért az előírt terjedelmet nem a leírt szavak, hanem a leírt írásjegyek szabják meg. A nyelv 
sajátosságai szerint ugyanaz a szó leírható szótagjellel (hiragana, katakana) és kinai (fogalmi) 
írásjeggyel is. Természetszerűleg a szótagjellel írt szavak nagyobb terjedelmet eredményeznek, de a 
kínai írásjegyek használata fejlettebb íráskultúrát feltételez. Ezért külön értékeljük az írásjegyek helyes 
használatát, valamint ösztönözve a kínai írásjegyek alkalmazására, az értékelésben nem kezeljük a 
szöveg minimális hosszától való eltérést kizáró szempontnak. 
 
I. feladat 

Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 

Értékelési szempontok Pontszám 

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 4 pont 

Érthetőség; nyelvi megformálás 4 pont 

Írásjegyek használata 2 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 225 írásjegynél.  
 

• 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.   
 

• Írásjegyek használata 
 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó helyesen használja-e a különböző írásjegy 
típusokat. A kandzsik használata nem feltétele a feladat teljesítésének. A hibás, de még 
felismerhető kandzsi elfogadható, amennyiben nem zavarja a szöveg megértését. 
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Értékelési skála 
 

1. A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 
4 pont 3 pont 2-1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökéletesen 
megvalósította a 
kommunikációs célokat. 
Valamennyi irányító 
szempontot megfelelően 
dolgozta ki, és elérte a 
minimális szöveg-
mennyiséget (180 
írásjegy). 

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a 
kommunikációs célokat. 
Egy-két részlettől eltekintve 
általában megfelelően dol-
gozta ki a feladatot, és 
legalább 180 írásjegy 
hosszúságú szöveget hozott 
létre. 

A vizsgázó részben 
valósította meg a 
kommunikációs célokat. 
Félreértette, illetve nem 
megfelelően dolgozta ki a 
feladat bizonyos részeit, a 
létrehozott szöveg 180 
írásjegynél rövidebb. 

A vizsgázó nem valósította 
meg a kommunikációs 
célokat. 
Félreértette, illetve nem 
megfelelően dolgozta ki a 
feladatot, a szöveg 90 
írásjegynél rövidebb. 

 
2. Érthetőség; nyelvi megformálás 

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

A szöveg a  nyelvi (mondat-
tani, alaktani, helyesírási) 
hibák ellenére az olvasó 
számára nagyjából érthető 
és követhető. 

A szöveg a nyelvi (mondat-
tani, alaktani, helyesírási) 
hibák következtében több 
helyen nehezen érthető és 
követhető, illetve félreért-
hető.

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

 
3. Írásjegyek használata 

2 pont 1 pont 0 pont 
A vizsgázó helyesen használja az 
írásjegyeket, a szövegben az 
alapvető kandzsikat hibátlanul 
írja le. 

A vizsgázó használ kandzsit, de a 
szövegben több hibás írásjegy fordul 
elő. A hibák néhány ponton nehezítik 
a megértést. 

A szöveg az írásjegyek helytelen 
használata miatt  nem érthető. 

 
 

 
 

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 

Szövegalkotás  4 pont 

Szókincs, kifejezésmód  4 pont 

Nyelvhelyesség, helyesírás  4 pont 

Írásjegyek használata  3 pont 

Összesen 20 pont 

         
Ha a dolgozat „A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” szempont alapján 0 

pont, akkor az összpontszám is 0 pont.  
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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 375 írásjegynél.  
 

• 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.  A 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.  
 

• 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.  
 

• Írásjegyek használata 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó helyesen használja-e a különböző 
írásjegy típusokat. A kandzsik használata nem feltétele a feladat teljesítésének. A hibás, de még 
felismerhető kandzsi elfogadható, amennyiben nem zavarja a szöveg megértését. 

 
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 kommu-
nikációs célokat.  
Valamennyi irányító 
szempontot megfelelően 
dolgozta ki. A szöveg a 
megadott hosszúságú  
(20% eltérés lehetséges). 

A vizsgázó többnyire megvaló-
sította a kommunikációs 
célokat. Az irányító 
szempontok közül egyet vagy 
kettőt megfelelően dolgozott ki, 
a többit csak részben, illetve 
egy irányító szempontot megfe-
lelően, az összes többit csak 
részben. 

A vizsgázó részben 
valósította meg a kommuni-
kációs célokat. Az irányító 
szempontok közül egyet 
megfelelően dolgozott ki, 
ezen kívül még egyet rész-
ben, a többit egyáltalán 
nem, illetve valamennyi 
irányító szempontot csak 
részben.

A vizsgázó nem 
valósította meg a 
kommunikációs 
célokat. Az irányító 
szempontok közül 
egyet sem dolgozott ki 
megfelelően, csak né-
hányat részben, és van 
olyan is, amelyet 
egyáltalán nem. 
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2. Szövegalkotás 
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, az irá-
nyító szempontok elrendezése 
logikus. 
A gondolati tagolás meg-
felelő, elkülönül a bevezetés 
és a befejezés. A szöveg a 
gondolati tagolást követő 
bekezdésekből áll. A 
mondatok szervesen 
kapcsolódnak egymáshoz. 

A szöveg felépítése, az irányító 
szempontok elrendezése több-
nyire 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 szövegként 
nem értékelhető. 

 

3. Szókincs, kifejezésmód 
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget a témának és 
a közlési szándéknak 
megfelelő gazdag és 
változatos szókincs, 
valamint a közlési szán-
déknak megfelelő 
nyelvhasználat 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 elfogadható 
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 
megértését. 

4. Nyelvhelyesség, helyesírás 
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget igényes nyelvhasz-
nálat jellemzi, a vizsgázó válto-
zatos és igényes nyelvtani 
szerkezeteket használ, 
mondatszerkesztése is igényes. 
A szöveg hibátlan, vagy csak 
kevés, a szöveg megértését nem 
nehezítő nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) hiba 
található benne. 

A szöveg több nyelvi (mondat-
tani, 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. 
 

5. Írásjegyek használata 

3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A vizsgázó helyesen 
használja az írásjegyeket a 
szövegben, az alapvető 
kandzsikat hibátlanul írja le. 

A vizsgázó használ 
kandzsit, de a szövegben 
több hibás írásjegy fordul 
elő. A a hibák alig 
befolyásolják a megértést. 

A vizsgázó nem használ 
kandzsit, vagy 
felismerhetetlen, amit ír. A 
szótagjelek írásában sok hiba 
fordul elő, a hibák néhány 
ponton nehezítik a megértést. 

A szöveg az írásjegyek 
helytelen használata miatt  
nem érthető. 
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