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Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 
1. Jó megoldásnak a javítási és értékelési útmutatóban megadott megoldások mellett 

elfogadhatók azok a megoldások is, melyek az útmutatóban ugyan nem szerepel-
nek, de megfelelnek a magyar nyelv szabályainak, a feladat szövegén alapulnak és 
értelmes megoldást kínálnak az adott feladatra. 

2. Minden jó megoldás egy pontot (itemet – feladatpontot) ér. Rossz megoldásra nem 
jár pont. 

3. Fél pont, többletpont nem adható. 
4. A feladatpontokat az adott feladatsorhoz (vizsgarészhez) megadott átváltási szabály, 

illetve táblázat alapján kell vizsgapontokra átszámítani. 

I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
1.  Nem kell hibának tekinteni az olyan nyelvi hibát, amely a megértést nem akadá-

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

2.  Ebben a vizsgarészben legfeljebb 30 feladatpont érhető el. Minden feladatpont egy 
vizsgapontot ér. 

1. feladat 

Itemszám Megoldás 
1. 16–17 éves korában (vette {a képet}). 
2. 
3. 

vécé, száradó vakolat, virágok, föld, kavics(ágyás), varródoboz 
(csak kettő kell) 

4. 
5. 

apa: szemorvos 
anya: tanár 

6. Líbiában (kezdte {szándékosan szagolni a tárgyakat}). 

7. illatokat megismerni / megjegyezni / felismerni / felbontani / összerakni 
(csak egy kell) 

8. éjszakázik / dohányzik / iszik / kialvatlan / beteges (csak egy kell) 
9. Azért, mert ő akar szagolni. 
10. Háromnegyed év alatt. 
11. Legalább másfél millió forintba. 
12. Ha nem vigyáznak rá, akkor / Legalább 2–3 évig. 

2. feladat 

Itemszám 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
Sorrend 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Bekezdés g c f b d i a e 

3. feladat 

Item-
szám 

Színházi szakma Bekezdés Item-
szám 

Színházi szakma Bekezdés 

21. díszlettervező e 26. öltöztető k 
22. fodrász j 27. rendező d 
23. hangosító h 28. rendező asszisztens b 
24. kellékes g 29. ügyelő f 
25. koreográfus c 30. világosító i 
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II. NYELVHELYESSÉG 

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

2. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. 

3. Ebben a vizsgarészben legfeljebb 42 feladatpont érhető el. Az elért feladatpontokat az 
alábbi táblázat segítségével kell vizsgapontokra átszámítani: 

 
Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 

42 30  21 15 
41 29  20 14 
40 29  19 14 
39 28  18 13 
38 27  17 13 
37 27  16 12 
36 26  15 11 
35 25  14 10 
34 24  13 9 
33 24  12 9 
32 23  11 8 
31 22  10 7 
30 22  9 7 
29 21  8 6 
28 20  7 5 
27 19  6 4 
26 19  5 4 
25 18  4 3 
24 17  3 2 
23 17  2 2 
22 16  1 1 
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Megoldások 

1. feladat  

Itemszám Megoldás Itemszám Megoldás Itemszám Megoldás 
1. amelynek 4. mert (/és) 6. ha 
2. és (/mert) 5. amelyet 7. pedig 
3. amikor     

2. feladat 

Itemszám Megoldás Itemszám Megoldás 
8. ezt a finom ételt 13. asztaloknál 
9. ókorig 14. megjelenésével 
10. egyiptomiaknál 15. vacsorát 
11. elfogyasztásával 16. pizzázásnál 
12. szóból 17. hozzá 

Elfogadható, ha a vizsgázó csak a táblázatban jelöli meg a megoldást, és nem írja be a szöveg-
be, vagy ha nem jelöli be a táblázatban, csak a szövegbe írja be. Ha a megoldást a táblázatban 
is bejelöli, és a szövegbe is beírja, akkor a szövegbe beírt megoldás alapján kell megítélni a 
pontot. 

3. feladat  

Itemszám Megoldás Itemszám Megoldás 
18. öltözködés 24. ruhatár 
19. egyenruha 25. szoknya 
20. öltözék 26. ékszerek 
21. öltöny 27. kendő 
22. ing 28. harisnya 
23. mellény 29. kabát 

4. feladat  

Itemszám Megoldás Itemszám Megoldás 
30. érettségizett 37. volt 
31. szerzett 38. keresett 
32. folytatott 39. találta meg 
33. talált 40. azonosította 
34. megállapította 41. kidolgozta/kidolgozták 
35. nevezte el 42. jutalmazták 
36. szerezte   
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III. HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

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

2. Ebben a vizsgarészben legfeljebb 23 feladatpont érhető el. Az elért feladatpontokat 
az alábbi táblázat segítségével kell vizsgapontokra átszámítani: 

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

Megoldások 

1. feladat 

Minden olyan megoldás elfogadható, amelyik helyes válasznak tekinthető. 

Itemszám Megoldás 
1. Nem. (Csak egy tanuló a sok közül.) 
2. Nem. (Bár igyekszik ott lenni.) 
3. Fotózást / Fényképezést (tanul). (az egyik elég) 
4. Ha nem lenne semmi dolga. / Ha sokáig aludhatna. (az egyik elég) 
5. Tavaknál. 
6. Az uszodából. 
7. Nem. 
8. Szívesen néz meccs(ek)et (is). 
9. Örül neki. 
10. Nem. / Nincs nagy különbség. / Több fagyit eszik, más eltérés nincs. 

11., 12. kitartás / (sok) lemondás / a sport szeretete (kettő elég) 
13. Nem. (Pedig nem volt könnyű.) 

2. feladat 

Itemszám 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 

Megoldás H I H H I I I H H I 
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A hanghordozón elhangzó szövegek: 

1. feladat 

Mai vendégünk a pekingi olimpia háromszoros ezüstérmese, Cseh László. 

- Kipihented már az olimpia fáradalmait? 

- Nem sok időm volt erre. Közönségtalálkozókra járok, díjátadásokra kell elmennem, 
szóval nincs sok időm. És elkezdődött a tanítás is. 

- Mit szóltak a többiek, amikor az olimpia után először mentél be az egyetemre? 

- Néhányan odajöttek és gratuláltak, de semmi több. Ott csak egy tanuló vagyok a sok 
közül. 

- Rendszeresen ott tudsz lenni az órákon? 

- Megpróbálom. Nem könnyű, hiszen sok a programom, ezért sajnos nem mindig vagyok 
ott. 

- El tudod képzelni, hogy egyszer majd az ott tanult szakmádban fogsz dolgozni? 

- Azt el tudom képzelni, hogy nem leszek örökké az uszodában, de azt már kevésbé, hogy 
informatikusként dolgozzak. Most kezdtem el egy fotótanfolyamot is, de hivatásos 
fényképész sem leszek soha. 

- Mi lenne számodra az igazi pihenés? 
- Az, hogy csak úgy vagyok. Alszom, mondjuk tizenegyig, és aztán sincs semmi dolgom. 

- Ha kikapcsolódsz, akkor rendszerint horgászol. Hova jársz szívesen? 

- Mindennap máshova. Leginkább tavakhoz. Nem különösebben vágyom tengerre vagy 
óceánra. 

- A sikeres embereknek sokan szeretnének a barátai lenni. Neked hány igazi barátod van? 

- Talán csak három. Viszont mindegyiküknek van valami köze az úszáshoz. Ez nem is 
csoda, hiszen mi mind az uszodában nőttünk fel. 

- Ha nem úszó lennél, akkor mit sportolnál? 

- Nem tudom, ezen még nem gondolkodtam. Egy biztos: nem lennék focista, mert ahhoz 
nincs érzékem. 

- Milyen sportokat nézel a tévében? 

- A kézilabdát, a Forma 1-et és néhány focimeccset is. 

- Azért egy-egy filmet csak elmész megnézni? Ilyenkor körülvesznek a rajongók? 

- Persze, moziba járok. Ilyenkor néha többen odajönnek hozzám pár szót beszélgetni, 
autogramot kérni, de ez egyáltalán nem fárasztó. Szerencsére nincsenek egyszerre túl 
sokan. És jól is esik, hogy felismernek. 

- A szabadság alatt mit tehetsz, amit a versenyidőszakban nem? 

- Sokkal több fagyit ehetek, mint az edzések között, s ezt ki is használom. Annyit eszem, 
amennyit csak lehet. De amúgy az étkezésben nincs nagy megkötés az edzésekkel teli 
hónapokban sem.  

- Mi kell ahhoz, hogy valakiből olimpiai ezüstérmes úszó legyen? 



 

írásbeli vizsga 0911 7 / 13 2009. október 19. 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

- Kitartás. Talán ez a legfontosabb. Ugyanakkor nagyon sok szerencsére is szükség van, 
és sok mindenről le kell mondani. 

- Volt olyan, amikor azt mondtad, hogy elég volt, befejezed az úszást? 

- Eszembe sem jutott, pedig abban biztos lehetsz, hogy nem volt mindig könnyű. 

- Ha gyerekúszókkal találkozol, mit mondasz nekik, ha arról érdeklődnek, hogy miként 
lehetnek olyan sikeresek, mint te? 

- A már felsoroltakon kívül még valami nagyon fontos: mindig azt kell érezniük, hogy 
szívesen úsznak. Szeretni kell a sportot, ez a legfontosabb. 

(Kecskés István, Due Tallózó, 2008. október) 

2. feladat 

Tarr Mari több, mint 50 éve súgó a Madách Színházban. Már a színészek tekintetéből 
észreveszi, ha nem tudják a szövegüket. Segít megoldani a váratlan helyzeteket. És ő a 
világszerte ismert Tarr Béla filmrendező édesanyja. 

- Gyermekkorában, gondolom, nem súgónak készült. 

- Könyvtáros szerettem volna lenni, de a származásom miatt nem is álmodhattam arról, hogy 
fölvesznek az egyetemre. A színház viszont mindig érdekelt.  
A középiskola végén leérettségiztem, egy héttel utána pedig férjhez mentem. A férjem 
díszlettervező volt, és a békéscsabai Jókai Színházban kapott munkát. Én nem tudtam 
elhelyezkedni, ezért sok időt töltöttem a színház körül. A társulatnak már volt egy súgónője, 
de elindult a tájszínház is, és a városi előadásokkal egy időben a környéken is, sőt egész 
Békés megyében tartottak előadásokat. Ehhez még egy súgóra volt szükségük. Azt 
mondták: „Úgysem csinálsz semmit, fogd a kezedbe a szöveget, hátha sikerül.” És én azóta 
fogom a szöveget a kezemben. 

- Súgónak lenni látszólag nagyon könnyű… 

- Nagyon nehéz. Borzasztóan kell koncentrálni arra, hogy kinek mire van szüksége. Néha 
csak egy szóvégződést súgok, mert az nem jut eszükbe. Én vagyok a biztonság. A színészek 
tudhatják: én ott vagyok, és minden problémájukat megoldom.  
Békéscsaba után a férjem Kaposvárra ment dolgozni. Ott született meg Béla, majd később a 
testvére, György is. 

- A fiai állandóan a kulisszák mögött játszottak? 

- Nem vittem be őket a színházba.  
Közben sokat dolgoztam: a színház mellett rengeteg tévéjátékot is végigsúgtam. Egyszer az 
Ivan Iljics halálát forgattuk. és szükség volt a főszereplő mellé egy kisfiúra. Azt mondta a 
rendező: „Mari, neked van egy tíz év körüli gyereked. Hozd be, hátha jó lesz!” Bevittem 
Bélát, és nagyon elégedettek voltak vele. Végül film lett a produkcióból, amihez nem kellett 
súgó, ezért én egy másik tévéjátékot vállaltam el. Béla viszont öt napig forgatott a filmben. 
Az utolsó forgatási nap után megkérdeztem tőle: „ugye színész leszel, Bélukám?” Azt 
felelte: „színész, az nem, de rendező, az igen”. Elmesélte, hogy a filmben egyszer sírnia 
kellett volna, de ez sehogy sem ment neki. Erre a rendezőasszisztenstől kapott egy nagy 
pofont. Ő a fájdalomtól és a megaláztatástól zokogni kezdett, és a felvétel remekül sikerült. 
Ezek után viszont érthető, hogy miért akart ő rendező lenni, és nem színész. 

- Fokozatosan tanult bele a súgásba, vagy rögtön érezte, hogy mit kell csinálnia? 

- Az együttérző-képességem már az első perctől fogva megvolt. Minden szerepet átéltem. 
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- Egyszerre mindegyik szereplőre figyel?! 

- Csak arra, aki éppen beszél. 

- És rögtön átvált a másikra, amikor megszólal? 

- Igen. Ehhez nagyon oda kell figyelnem. Csak őket nézem, és nem a szöveget. Csak így 
vehetem észre, hogy a színész tudja-e, amit kell. Már a szemükből látom, ha baj van. 

- És baj esetén gyorsan belenéz a példányba, vagy tudja kívülről a szöveget? 

- Általában tudom.  
Kevesen gondolnák viszont, hogy a súgó munkájának nagy része nem az előadásokon, 
hanem a próbákon zajlik. Az olyanokon, amikor a színészek még nem tudják a szerepet, és a 
súgó után a saját hangsúlyaikkal mondják a szöveget. Ilyenkor gyakran kora reggel, a próba 
elején elkezdek súgni, és csak a végén, két óra körül hagyhatom abba. 

- Soha nem irigyelte a színészek sikerét? 

- De, a lelkem mélyén igen, bár tudom, hogy nem lennék jó színész. Azért így is nagyon jól 
ismernek a színházi világban. Már több mint ötven éve dolgozom a Madách Színházban. Az 
igazgatónk a tiszteletemre rendezett ünnepségen azt mondta, hogy a színház én vagyok. És 
így is tekintenek rám. Nyugdíjban vagyok, de még rendszeresen dolgozom. Súgok, ameddig 
bírom. 

(Pepita, 2008. augusztus) 
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IV. ÍRÁSKÉSZSÉG 

1. feladat 

A javítás alapelvei 
1. 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 

2. Amennyiben A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése értékelési szempont 
alapján a feladat megoldása 0 pontot kapott, akkor nem értékelhető a többi szempont 
alapján, azaz a teljes feladatra 0 pontot kell adni. 

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

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
Ezen az értékelési szemponton belül azt kell megfigyelnünk, hogy a vizsgázó hogyan 
valósította meg a kommunikációs célt; hány irányító szempontra tért ki, és milyen mély-
ségben tárgyalta azokat. A szöveg nem lépheti túl jelentősen (10% eltérés lehetséges) a 
megadott terjedelmet. 

Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 
Ezen az értékelési szemponton belül azt kell megfigyelnünk, 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 kelt-e. 

Szövegalkotás 

Ezen az értékelési szemponton belül azt kell megfigyelnünk, hogy logikusak-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; hogy a vizsgázó hogyan alkalmazza a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi 
elemeit – különös tekintettel a névmásítás speciális szabályaira. 

Szókincs, kifejezésmód 

Ezen az értékelési szemponton belül azt kell megfigyelnünk, 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 mutatja-e. 
Fontos, hogy ezen a szinten a vizsgázó helyesen válassza meg a regisztert (kerülje a 
szleng kifejezéseket). 
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Nyelvhelyesség, helyesírás 
Ezen az értékelési szemponton belül azt kell megfigyelnünk, hogy a vizsgázó által 
létrehozott szöveg megfelel-e a mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak; hogy a 
mondatszerkezetek és a nyelvtani struktúrák tekintetében mennyire igényes a szöveg 
nyelvhasználata. Az értékelőnek fokozottan figyelnie kell az alábbi jelenségekre: 

- a szórend szabályainak következetes alkalmazása; a hangsúlyos és a 
hangsúlytalan elemek megkülönböztetése mindig az adott szituációtól függően; 

-  a névmások felesleges kitételének elkerülése (vö. szövegalkotás). 
A felsorolt okokból elkövetett tévesztések alapvetően a kommunikációt zavarják. Ilyen 
esetekben nem grammatikai, hanem szituációs hibák keletkeznek, amelyek a közlés-
funkciót nagymértékben zavarják, bizonyos esetekben jobban, mint egy-egy ragozási, 
igekötő-választási, netán helyesírási hiba. 

Íráskép 
Ezen az értékelési szemponton belül azt kell megfigyelnünk, hogy milyen a szöveg írás-
képe, mennyire olvasható; a törlések és a javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekint-
hetőségét. Azoknak a diákoknak, akik elsőként nem a latin betűs írást tanulták, nehezére 
esik a betűalakok összekapcsolása, a kis- és nagybetű megkülönböztetése, számos esetben 
a mondat elejének és végének a jelzése. Az ilyen típusú hibák nem zavarhatják a szöveg 
folyamatos olvasását. 
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Értékelési skála 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 

A vizsgázó tökéletesen 
megvalósította a kom-
munikációs célokat. 
Valamennyi irányító 
szempontot megfele-
lően dolgozta ki. A 
szöveg a megadott 
hosszúságú (10% 
eltérés lehetséges). 

A vizsgázó többnyire megvalósította a 
kommunikációs célokat. Az irányító szem-
pontok közül legalább hármat megfelelően 
dolgozott ki, a többit csak részben, vagy 
egyáltalán nem, illetve egy irányító szem-
pontot megfelelően, a többit csak részben. 
A szöveg hossza 10 százaléknál nagyobb 
mértékben tér el a megadott 
szöveghosszúságtól. 

A vizsgázó részben valósí-
totta meg a kommunikációs 
célokat. Az irányító szem-
pontok közül egyet megfele-
lően dolgozott ki, a többit 
csak részben, vagy egyáltalán 
nem; illetve legalább négy 
irányító szempontot csak 
részben.   

A vizsgázó nem 
valósította meg a 
kommunikációs célokat. 
Az irányító szempontok 
közül egyet sem 
dolgozott ki 
megfelelően, és részben 
is csak legfeljebb 
hármat. 

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 szándékának megfelelő 
benyomást kelt. 

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

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

 

Szövegalkotás 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, az irányító 
szempontok elrendezése logi-
kus, a gondolati tagolás megfe-
lelő; van bevezetés és befejezés. 
A vizsgázó megfelelően hasz-
nálja a szövegösszefüggés tar-
talmi és nyelvi elemeit, kohe-
rens szöveget hoz létre.  

A szöveg felépítése, az irányító szem-
pontok elrendezése többnyire logikus. 
A vizsgázó törekszik a gondolati tago-
lásra; van bevezetés vagy befejezés. A 
vizsgázó többnyire megfelelően 
használja a szövegösszefüggés tartal-
mi és nyelvi elemeit. A mondatok 
többnyire szervesen kapcsolódnak 
egy-máshoz.  

A mondanivaló nem 
mindenütt logikus elrende-
zésű. a vizsgázó nem tö-
rekszik a gondolati tago-
lásra; hiányzik a bevezetés 
és a befejezés. A mondatok 
több helyen nem kapcso-
lódnak egymáshoz. 

A mondanivaló nem lo-
gikus elrendezésű, a gon-
dolatok esetlegesen köve-
tik egymást. A szöveg ta-
golatlan és áttekinthetetlen, 
túlnyomórészt összefüg-
géstelen mondatokból áll. 

Szókincs, kifejezésmód 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget a témá-
nak és a közlési 
szándéknak meg-
felelő, választékos 
szókincs, igényes 
nyelvhasználat 
jellemzi. 

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

A szöveget kevésbé változatos szókincs 
és a szinthez képest egyszerűbb nyelv-
használat jellemzi. A vizsgázó nem 
törekszik igényes nyelvhasználatra. Sok 
a szóismétlés, több helyen nem meg-
felelő a szóhasználat, ami esetenként 
nehezíti a megértést is.  

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

Nyelvhelyesség, helyesírás 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget igényes nyelv-haszná-
lat jellemzi, a vizsgázó változatos 
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 vizsgázó törekszik igényes 
nyelvtani szerkezetek haszná-
latára és az igényes mondat-
szerkesztésre. A szövegben 
több, a szöveg megértését nem 
nehezítő nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) hiba vagy 
egy-két, a szöveg megértését 
nehezítő hiba található. 

A vizsgázó egyszerű 
nyelvtani szerkezeteket 
használ, és nem törekszik 
igényes mondatszerkesztés-
re. A szövegben sok, a szö-
veg megértését nem befo-
lyásoló vagy néhány, a szö-
veg megértését nehezítő 
hiba található. 

A szöveget nem a szintnek 
megfelelő, túlságosan egyszerű 
nyelvtani szerkezetek és igény-
telen mondatszerkesztés jel-
lemzi. A szövegben sok, a szö-
veg megértését nem befolyá-
soló és több, a szöveg meg-
értését nehezítő hiba található.  

Íráskép 
1 pont 0 pont 
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és javítások Olvashatatlan kézírás és/vagy áttekinthetetlen törlések és javítások. 
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2. feladat 

A javítás alapelvei 
1. 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 

2. Amennyiben A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése értékelési szempont 
alapján a feladat megoldása 0 pontot kapott, akkor nem értékelhető a többi szempont 
alapján, azaz a teljes feladatra 0 pontot kell adni. 

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

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
Ezen az értékelési szemponton belül azt kell megfigyelnünk, hogy a vizsgázó hogyan 
valósította meg a kommunikációs célt; hány irányító szempontra tért ki, és milyen mély-
ségben tárgyalta azokat, mennyire sikerült a témát tágabb kontextusba helyeznie, és érvek-
kel alátámasztania véleményét. A szöveg nem lépheti túl jelentősen a megadott terjedel-
met (10% eltérés lehetséges).  

Szövegalkotás 
Ezen az értékelési szemponton belül azt kell megfigyelnünk, hogy logikusak-e az irányító 
szempontok valamint az ezekhez kapcsolódó gondolatok és a vizsgázó véleményét alátá-
masztó érvek elrendezése; megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés és befe-
jezés; hogy a vizsgázó hogyan alkalmazza a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit. 

Szókincs, kifejezésmód 
Ezen az értékelési szemponton belül azt kell megfigyelnünk, hogy a vizsgázó által hasz-
nált szókincs megfelel-e a témának, a szituációnak és a közlési szándéknak; hogy a szó-
használat az emelt szintnek megfelelő igényességet és változatosságot mutatja-e. Fontos, 
hogy ezen a szinten a vizsgázó helyesen válassza meg a regisztert (kerülje a szleng kifeje-
zéseket). 

Nyelvhelyesség, helyesírás 
Ezen az értékelési szemponton belül azt kell megfigyelnünk, hogy a vizsgázó által létre-
hozott szöveg megfelel-e a mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak; hogy a mon-
datszerkezetek és a nyelvtani struktúrák tekintetében mennyire igényes a szöveg nyelv-
használata. Az értékelőnek fokozottan figyelnie kell az alábbi jelenségekre: 

- a szórend szabályainak következetes alkalmazása; a hangsúlyos és a hangsúly-
talan elemek megkülönböztetése mindig az adott szituációtól függően; 

-  a névmások felesleges kitételének elkerülése (vö. szövegalkotás) 
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Íráskép 
Ezen az értékelési szemponton belül azt kell megfigyelnünk, hogy milyen a szöveg írás-
képe, mennyire olvasható; a törlések és a javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekint-
hetőségét. Azoknak a diákoknak, akik elsőként nem a latin betűs írást tanulták, nehezére 
esik a betűalakok összekapcsolása, a kis- és nagybetű megkülönböztetése, számos esetben 
a mondat elejének és végének a jelzése. Az ilyen típusú hibák nem zavarhatják a szöveg 
folyamatos olvasását. 

Értékelési skála 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 

A vizsgázó tökéletesen 
megvalósította a 
kommunikációs 
célokat. Valamennyi 
irányító szempontot 
megfelelően dolgozta 
ki. A szöveg a 
megadott hosszúságú 
(10% eltérés 
lehetséges) 

A vizsgázó többnyire megvalósította a 
kommunikációs célokat. Az irányító 
szempontok közül legalább hármat 
megfelelően dolgozott ki, a többit csak 
részben, vagy egyáltalán nem, illetve egy 
irányító szempontot megfelelően, a többit 
csak részben. A szöveg hossza 10 száza-
léknál nagyobb mértékben tér el a 
megadott szöveghosszúságtól. 

A vizsgázó részben 
valósította meg a 
kommunikációs célokat. Az 
irányító szempontok közül 
egyet megfelelően dolgozott 
ki, a többit csak részben, 
vagy egyáltalán nem; illetve 
legalább négy irányító 
szempontot csak részben.   

A vizsgázó nem 
valósította meg a 
kommunikációs célokat. 
Az irányító szempontok 
közül egyet sem 
dolgozott ki 
megfelelően, és részben 
is csak legfeljebb 
hármat. 

Szövegalkotás 
5 pont 4 - 3 pont 2 - 1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, az irányító 
szempontok és az ezekhez kap-
csolódó gondolatok és érvek 
elrendezése logikus.  A vizsgá-
zó megfelelően használja a 
szövegösszefüggés tartalmi és 
nyelvi elemeit, koherens 
szöveget hoz létre. A szöveg 
formai tagolása megfelelő. 

A szöveg felépítése, az irányító szempon-
tok és az ezekhez kapcsolódó gondolatok 
és érvek elrendezése többnyire logikus. A 
vizsgázó többnyire megfelelően használja 
a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi 
elemeit. A mondatok többnyire szervesen 
kapcsolódnak egymáshoz. Amennyiben a 
szöveg formailag nem megfelelően tagolt, 
az alacsonyabb pontszámot kell adni. 

A mondanivaló nem min-
denütt logikus elrendezésű, 
sok a gondolati ismétlés. A 
mondatok több helyen nem 
kapcsolódnak egymáshoz. 
Amennyiben a szöveg for-
mailag nem megfelelően ta-
golt, az alacsonyabb pont-
számot kell adni. 

A mondanivaló nem 
logikus elrendezésű, a 
gondolatok esetlege-
sen követik egymást. 
A szöveg tagolatlan és 
áttekinthetetlen, 
túlnyomórészt 
összefüggéstelen 
mondatokból áll. 

Szókincs, kifejezésmód 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget a témának 
és a közlési szándék-
nak megfelelő, gazdag 
és változatos szókincs, 
valamint a közlési 
szándéknak megfelelő 
nyelvhasználat 
jellemzi. 

A szöveget a témának és a közlési 
szándéknak meg-felelő, viszonylag 
bő szókincs jellemzi. A vizsgázó 
törekszik az igényes nyelvhaszná-
latra. A szóhasználat csak néhány 
helyen nem megfelelő, ez azonban 
nem nehezíti jelentősen a megértést. 

A szöveget kevésbé változatos 
szókincs és a szinthez képest 
egyszerűbb nyelvhasználat jellemzi. A 
vizsgázó nem törekszik a közlési 
szándéknak megfelelő nyelvhaszná-
latra. Sok a szóismétlés, 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. A nem megfelelő 
szóhasználat több helyen 
nehezíti a megértést. 

Nyelvhelyesség, helyesírás 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget igényes nyelv-
használat jellemzi, a vizsgázó 
változatos és igényes nyelvtani 
szerkezeteket használ, mondat-
szerkesztése is igényes. A 
szöveg hibátlan, vagy csak 
kevés, a szöveg megértését nem 
nehezítő nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) hiba talál-
ható benne. 

A vizsgázó törekszik igényes 
nyelvtani szerkezetek haszná-
latára és az igényes mondat-
szerkesztésre. A szövegben 
több, a szöveg megértését nem 
nehezítő nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) hiba 
vagy egy-két, a szöveg meg-
értését nehezítő hiba található. 

A vizsgázó egyszerű nyelvtani 
szerkezeteket használ, és nem 
törekszik igényes mondatszer-
kesztésre. A szövegben sok, a 
szöveg megértését nem befo-
lyásoló vagy néhány, a szöveg 
megértését nehezítő hiba 
található. 

A szöveget nem a szintnek 
megfelelő, túlságosan egy-
szerű nyelvtani szerkezetek és 
igénytelen mondatszerkesztés 
jellemzi. A szövegben sok, a 
szöveg megértését nem 
befolyásoló és több, a szöveg 
megértését nehezítő hiba 
található.  

Íráskép 
1 pont 0 pont 
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és javítások Olvashatatlan kézírás és/vagy áttekinthetetlen törlések és javítások. 
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