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Általános útmutató 
 
 

1. Jó megoldásként csak a javítási és értékelési útmutatóban megadott megoldások fogadhatók 
el. 

2. Minden jó megoldás egy pontot ér, a rossz megoldás 0 pont. 
3. Fél pont és többletpont nem adható. 
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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. Minden olyan megoldás elfogadható, amely ugyan nem tartalmazza a záró-
jelben szereplő szavakat és kifejezéseket, de azoknak tartalmilag megfelel, és kielégítő meg-
oldásnak tekinthető. (A zárójelben szereplő szavak, kifejezések tehát nem feltételei a válasz 
elfogadhatóságának.) 

 
A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a 

helyesírási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz egyértelműségét 
akadályozzák. 

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

Az összetőben/vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása az útmutató 
alapján történik. 

Kérjük, javítás közben minden egyes feladat végén (a lap alján) írja be a következő kó-
dokat egy-egy szürke négyzetbe, a feladatban szereplő összes kérdésnek megfelelően: 

 
• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 
• Amennyiben 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 negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (szintén a lap alján, a kérdéseket jelölő szürke négyzetsor végén) 
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  2 
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A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az 
egyes feladatok eredményeit) és az elért összpontszámot. 

Részletes útmutató 
 
 
Exercício 1 
Matemática? Uma brincadeira..... 
 

(0) 1 2 3 4 5 6 7 8 
A D C G B H F I E 

 
Exercício 2 
Menino não entra 
 
(0) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
A C B E G H J D I K N M L 

 
Exercício 3  
Profissões e negócios 
 
(0) Quais são, além de dar-se bem com a vizinhança, as ideias para fazer dinheiro nas 
profissões mencionadas? 
Saber o momento certo para facturar e guardar bem o segredo do sucesso. 
21) Como é que um taxista se pode adaptar à actividade? 
Pode investir no seu carro, trabalhar sozinho ou contratar um colaborador.  
22) A manutenção do carro é uma das despesas grandes, qual é a outra? 
O combustível (é a outra grande despesa.) 
23) Que viagens são menos lucrativas para os taxistas? 
As viagens longas, (pois podem não ser pagas.) 
24) Onde é que se pode encontrar a receita dos pastéis de Belém? 
Não se pode pois não está escrita em nenhum documento na fábrica. /Só quatro pessoas a 
conhecem. 
25) Que dias do ano são os melhores para o negócio, na confeitaria do Jerónimos? 
″Um bonito dia de Inverno e um dia tristonho de Verão″. 
 
Exercício 4  
Saiba como se entendem as famílias multinacionais 
 

(0) 26 27 28 29 30 
F F F V V F 

 
 
 



 

írásbeli vizsga 0811 5 / 18 2009. október 26. 

Portugál nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

Nyelvhelyesség 
 

A javítási útmutató tartalmazza az összes elfogadható választ.  
Amennyiben a válasz helyesírási hibát tartalmaz, az nem fogadható el. Amennyiben 

több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem fogadható el, ha tartalmazza a helyes 
megoldást. (A helyes megoldások mellett szerepelnek a nyelvhelyességi szempontból még 
elfogadható egyéb megoldások is.) 

Az összetőben/vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása az útmutató 
alapján történik. 

Kérjük, javítás közben minden egyes feladat végén (a lap alján) írja be a következő kó-
dokat egy-egy szürke négyzetbe, a feladatban szereplő összes kérdésnek megfelelően:  

 
• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 
• Amennyiben 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 negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetsor végén) 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 2 

 
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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Részletes útmutató 
 
Exercício 1 
Um olhar para nossas avós 
(0) foram 
1) houve 
2) tinha 
3) testemunharam 
4) vivia 
5) foi 
6) era 
7) pertencia 
8) teve 
9) precisou 
10) comprou 
11) acabou 
12) viveram 
 
Exercício 2 
Uma casa no campo... 
 

(0) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

a) c b c d a d c c b c 

 
Exercício 3 
Principais alterações climáticas em Portugal 
(0)   ___em______ 
23)  ___de_______ 
24)  ___dos______ 
25)  ___por/num______ 
26)  ___em______ 
27)  ___com_____ 
28)  ___para_____ 
29)  ___até______ 
30)  ___a________ 
31)  ___da_______ 
 
Exercício 4 
Prevenção, prevenção, prevenção! 
0) Nunca corras na cozinha, perto de zonas quentes (fogão, lareira, grelhador, etc.)! 
32-33) Afasta todo o perigo, mas em caso de acidente age depressa! (2) 
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34-35) Em caso de queimadura chama socorro e protege as zonas queimadas com lenços 
limpos humedecidos com água (também diminui a dor). (2) 
36) Nunca brinques com o fogo, nem com fósforos ou com isqueiros! 
37) Não importa qual é a gravedade de uma queimadura, sempre arrefece-a pelo menos 
durante 5 minutos debaixo de água fria corrente. 
38) Claro que, antes de tudo, extingue a fonte de calor que provocou a queimadura. 
39) Nunca ponhas manteiga, gorduras, pasta de dentes, clara de ovo, borra do café ou 
qualquer outro produto que não seja água. 
40) Nunca coloques produtos tóxicos ou detergentes em garrafas de água ou sumo! 
41-42) Lava muito bem as mãos depois de mexer em produtos perigosos e nunca esfregues os 
olhos antes de lavar bem as mãos! (2) 
 

Táblázat a feladatpontok vizsgapontra való átszámításához 
 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 
1 1  22 16 
2 1  23 16 
3 2  24 17 
4 3  25 18 
5 4  26 19 
6 4  27 19 
7 5  28 20 
8 6  29 21 
9 6  30 21 
10 7  31 22 
11 8  32 23 
12 9  33 24 
13 9  34 24 
14 10  35 25 
15 11  36 26 
16 11  37 26 
17 12  38 27 
18 13  39 28 
19 14  40 29 
20 14  41 29 
21 15  42 30 
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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. Minden olyan megoldás elfogadható, amely ugyan nem tartalmazza a záró-
jelben szereplő szavakat és kifejezéseket, de azoknak tartalmilag megfelel, és kielégítő meg-
oldásnak tekinthető. (A zárójelben szereplő szavak, kifejezések tehát nem feltételei a válasz 
elfogadhatóságának.)  

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

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

Az összetőben/vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása az útmutató 
alapján történik. 

Kérjük, javítás közben minden egyes feladat végén (a lap alján) írja be a következő kó-
dokat egy-egy szürke négyzetbe, a feladatban szereplő összes kérdésnek megfelelően: 

• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 
• Amennyiben 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 

elfogadható, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetsor végén) 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 2 
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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. 

 
Részletes útmutató 
 
Exercício 1 
Como manter um gato em casa 
 
(0) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
b a a a b b a b b a a 
 
 
 
Exercício 2 
A Bandeira Nacional de Portugal 
 
(0)  Nacional 
(11) 19 de Junho de 1911 
(12) verde (escuro) 
(13) à direita 
(14) coragem 
(15) esperança  
(16) batalha 
(17) amarelo 
(18) navegadores 
(19) paz 
(20) mouros 
 
Exercício 3 
 
O avião Concorde       
 
 
(0)  É o mais rápido do mundo. 
(21) (Porque) é duas vezes mais rápido do que o som. 
(22) Por (engenheiros) franceses e britânicos. 
(23) (Em) Dezembro de 1967. 
(24) Por causa do barulho/ som demasiado forte / porque faz tremer o chão. 
(25) É (pouco) mais comprido (do que o habitual,) / é mais estreito / tem um «nariz» 
pontiagudo. 
(26) Tornar as viagens (de passageiros à volta do mundo cada vez) mais curtas/ mais rápidas  
(à volta do mundo). 
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Táblázat a feladatpontok vizsgapontra való átszámításához 
 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 
1 1  14 16 
2 2  15 17 
3 3  16 18 
4 5  17 20 
5 6  18 21 
6 7  19 22 
7 8  20 23 
8 9  21 24 
9 10  22 25 
10 12  23 27 
11 13  24 28 
12 14  25 29 
13 15  26 30 

 
 

A HANGZÓ ANYAG SZÖVEGEI: 
 

Exercício 1 
Como manter um gato em casa 
O gato é um animal muito diferente do cão em temperamento. A sua independência torna 
mais fácil ter um gato em casa do que um cão. Os problemas consistem em mantê-lo em casa 
quando atinge a maturidade sexual. 

Alimentação 
Quem tem um gato quer estar sempre seguro de que as refeições que serve a ele são 
equilibradas para atender às necessidades de nutrição do animal. Só é possível com o uso do 
alimento especialmente preparado para ele. Hoje, existem no mercado, vários alimentos 
completos e equilibrados, que atendem totalmente às necessidades de nutrição dos gatos. 
Água fresca deve estar sempre à disposição do gato, qualquer que seja a dieta. Os gatos 
diferem muito quanto à quantidade de alimento de que necessitam, que varia conforme o 
tamanho, a raça, o estado e as características de cada animal. A maioria dos gatos está bem 
adaptada para controlar o alimento que come em relação às suas necessidades. Como, 
normalmente, os alimentos industrializados têm uma alta aceitação, poderá ocorrer o gato 
comer em excesso. Por esta razão, é sempre recomendável observar as indicações nas 
embalagens dos pacotes de ração. Os gatos raramente se tornam gordos, mesmo sendo 
animais bastante preguiçosos. Mas os gatos castrados podem muitas vezes tornar-se obesos. 
Para evitar isso, é aconselhável reduzir a quantidade de comida e alimentá-los de forma mais 
equilibrada. 
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Vacinação  
Os gatos devem ser vacinados enquanto jovens e revacinados anualmente.  
Higiene  
Os gatos são animais muito limpos e tomam vários banhos por dia, ou seja, eles promovem a 
sua própria higiene, lambendo-se diariamente. Mas se for necessário você banhá-los, use 
sempre água morna e seque cuidadosamente o pelo com uma toalha ou secador.  
O prato de comida deve ser lavado após a alimentação do gato e a lavagem deve ser feita em 
separado da louça da família. Nunca use um dos seus próprios pratos para o seu animal de 
estimação. 
Os gatos são animais de estimação domésticos e relativamente auto-suficientes. Por isso 
mesmo, ideais para lares de muito trabalho. Contudo, se as circunstâncias negarem companhia 
humana durante a maior parte do dia, é preferível ter dois gatos do que apenas um, já que 
estes animais apreciam a companhia dos seus semelhantes. 
Os machos têm com frequência problemas urinários, sendo a formação de cálculos renais uma 
das situações mais frequentes pelo que é necessário uma dieta adequada. Restos não são uma 
alimentação correcta. 

Exercício 2 
A Bandeira Nacional de Portugal 
A 19 de Junho de 1911, depois de se implantar a República, a Bandeira Nacional substituiu a 
Bandeira da Monarquia Constitucional.  
E como é a Bandeira?  
A Bandeira Nacional é dividida na vertical com duas cores fundamentais: verde escuro do 
lado esquerdo (ocupando dois quintos) e encarnado à direita (ocupando três quintos).  
E as suas cores? O que significam? 
- o vermelho é uma cor de força, coragem e alegria, que representa o sangue derramado pelos 
portugueses; 
- o verde, a cor da esperança e do mar, foi escolhida em honra de uma batalha onde esta cor 
deu a vitória aos portugueses.  
Ao centro, sobre as duas cores, tem o Escudo das Armas Nacionais, e a Esfera Armilar 
Manuelina, em amarelo e avivada de negro. 
Simboliza as viagens dos navegadores portugueses pelo Mundo, nos séculos XV e XVI. 
E as restantes cores, significam o quê? 
Parece que houve muitas discussões por causa delas!  
Acabou por se decidir que:  
- o branco representa a paz; 
- o Escudo lembra a defesa do território; 
- os símbolos azuis, representam as primeiras batalhas na conquista do País (diz-se que são os 
cinco reis mouros vencidos na Batalha de Ourique por D. Afonso Henriques). 

Exercício 3 
O avião Concorde 
Com certeza já ouviste falar no Concorde, o avião de passageiros mais rápido do mundo. Mas 
sabias que ele é capaz de atingir a velocidade de Mach 2, ou seja, duas vezes mais rápido do 
que o som? Por isso é supersónico! 
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Sabias que foi construído em conjunto por engenheiros franceses e britânicos e que fez o seu 
primeiro voo em 1969? Há mais de 30 anos! 
Em Dezembro de 1967, saiu da fábrica francesa o protótipo 001 do Concorde. 
Sabias que, apesar de poder alcançar Mach 2, o Concorde não utiliza velocidades 
supersónicas sobre os continentes? 
É para evitar o″estampido sónico″, que pode assustar a população, uma vez que, para além do 
barulho que faz, o estrondo também faz tremer o chão. 
Para atingir as velocidades que atinge, o Concorde tem o desenho das formas totalmente 
diferente dos aviões comerciais de hoje. 
Além de ser um pouco mais comprido do que o habitual, é mais estreito e tem um «nariz» 
pontiagudo que lhe permite cortar melhor a resistência do ar. 
O sonho dos construtores do Concorde era o de tornar as viagens de passageiros à volta do 
mundo cada vez mais curtas, usando velocidade supersónica. 

Site Junior 
 

IV. Íráskészség 
  
 
A javításhoz használandó értékelési szempontok a következő oldalakon találhatóak. 
 
A feladat végén a szürke táblázatban két különböző oszlop található: 
• az elsőbe előre beírtuk az egyes értékelési szempontok alapján elérhető maximális pont-
számokat; 
• a másikba kérjük, írja be a diák által elért pontszámokat, majd a feladatra adott 
összpontszámot. 

 
Például: 

  

Max. Elért 

5  3 

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

egyes feladatok eredményeit) és az elért összpontszámot. 
 
Értékelési szempontok az 1. feladathoz 
 

Az 1. feladat értékelése Maximum 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése  4 pont 
Érthetőség, nyelvi megformálás 5 pont 
Íráskép 1 pont 

 Összesen 10 pont 
 

Amennyiben a dolgozat a „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 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. 

Javítási jelrendszer: 
A tartalmi szempontok teljesítését a lap jobb oldalán kell jelölni a szempont sorszámá-
nak megadásával: 

 = teljesített tartalmi szempont, 
√2 = nem tárgyalt tartalmi szempont, 
3– = nem megfelelően kifejtett, vagy nyelvi okok miatt nem érthető, de érintett 
tartalmi szempont. 

Amennyiben a vizsgázó egy irányító szempontot a szövegben több helyen tárgyal, a 
szempont teljesítését az utolsó említés helyénél kell jelölni. 

 
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.  

Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a 
megértést. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak újraolva-
sás után érthető, azaz anyanyelvi olvasó csak nehezen vagy egyáltalán nem értené meg a 
mondanivalót. 

Az ismétlődő nyelvi hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a 
szövegben jelölni kell előfordulásukat. 

Javítási jelrendszer  
A levélírás formai jegyeit a lap jobb oldalán kell jelölni a következő betűkkel: 

Dátum = D 
Megszólítás = M 
Köszönés = K 
Aláírás = A 

A teljesítés minőségét mutató jelek: 
D = az adott formai jegy teljesítése helyes, 
√A = hiányzik vagy nem elfogadható az adott formai jegy, 
A = elfogadható, bár hibás az adott formai jegy. 

A nyelvi hibákat a lap jobb oldalán kell jelölni a következő betűkkel: 
L = lexikai hiba, 
É = értelemzavaró hiba, amely következtében egy-egy mondatrész vagy mondat 
mondanivalója válik érthetetlenné, és amelynél a hiba komplexitása miatt nem 
lehet eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, 
ÉL = értelemzavaró lexikai hiba, 
G = nyelvtani (grammatikai) hiba, 
ÉG = értelemzavaró nyelvtani hiba, 
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H = helyesírási hiba. 
A szövegben használt jelek: 

___________(aláhúzás) = lexikai, nyelvtani vagy helyesírási hiba, 
√ (hiányjel) = hiányzik egy szó, 
→(nyíl) = szórendi hiba, 
__________i (aláhúzás és i) = ismétlődő lexikai hiba. 

Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 
 

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 az 1. feladathoz 
 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése  

4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökéle-
tesen megvalósította 
a kommunikációs 
célokat; valamennyi 
irányító szempontot 
megfelelően dol-
gozta ki és elérte a 
minimális szöveg-
hosszúságot. 

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a 
kommunikációs cé-
lokat. 
Egy-két részlettől 
eltekintve általában 
megfelelően dolgozta 
ki a feladatot, és leg-
alább 120 szó hosz-
szúságú szöveget 
hozott létre.  

A vizsgázó részben 
valósította meg a 
kommunikációs cé-
lokat. 
Félreértette, illetve 
nem megfelelően 
dolgozta ki a feladat 
bizonyos részeit, a 
létrehozott szöveg 
120 szónál rövidebb. 

A vizsgázó nem való-
sította meg a kommu-
nikációs célokat. 
Félreértette, illetve 
nem megfelelően dol-
gozta ki a feladatot, a 
szöveg 60 szónál rö-
videbb. 

 

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 
ellenére az olvasó 
számára nagyjából 
érthető és követhető. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alakta-
ni, helyesírási) hibák 
következtében nehe-
zen érthető és követ-
hető, illetve félreért-
hető. 

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

 

Íráskép 
1 pont 0 pont 

Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és 
javítások. 

Olvashatatlan kézírás és/vagy áttekinthetetlen 
törlések és javítások. 
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Értékelési szempontok 2. feladathoz (2. A és 2. B variáció közül választott feladat) 
 

A 2. feladat értékelése Maximum 
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 
 

Amennyiben a dolgozat a „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. 

Javítási jelrendszer: 
A tartalmi szempontok teljesítését a lap jobb oldalán kell jelölni a szempont sorszámá-
nak megadásával: 

 = teljesített tartalmi szempont, 
√2 = nem tárgyalt tartalmi szempont, 
3– = nem megfelelően kifejtett, vagy nyelvi okok miatt nem érthető, de érintett 
tartalmi szempont. 

Amennyiben a vizsgázó egy irányító szempontot a szövegben több helyen tárgyal, a 
szempont teljesítését az utolsó említés helyénél kell jelölni. 

 
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 visszautalás eszközei, névmások, kötőszók stb.). 
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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. 

Javítási jelrendszer: 
A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 
L = lexikai hiba, 
É = értelemzavaró hiba, amely következtében egy-egy mondatrész vagy mondat mon-
danivalója válik érthetetlenné, és amelynél a hiba komplexitása miatt nem lehet eldön-
teni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, 
ÉL = megértést zavaró lexikai hiba. 
A szövegben használt jelek: 
__________ (aláhúzás) = lexikai hiba, 
_________i (aláhúzás és i) = ismétlődő lexikai hiba. 
Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 

 
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.  

Javítási jelrendszer: 
A hibákat a lap jobb oldalán kell jelölni a következő betűkkel: 
É = értelemzavaró hiba, amely következtében egy-egy mondatrész vagy mondat mon-
danivalója válik érthetetlenné, és amelynél a hiba komplexitása miatt nem lehet eldön-
teni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, 
G = nyelvtani (grammatikai) hiba, 
ÉG = megértést zavaró nyelvtani hiba, 
H = helyesírási hiba. 
A szövegben használt jelek: 
___________(aláhúzás) = lexikai, nyelvtani vagy helyesírási hiba, 
√ (hiányjel) = hiányzik egy szó, 
→(nyíl) = szórendi hiba, 
__________i (aláhúzás és i) = ismétlődő lexikai hiba. 
Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 

 
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 a 2. feladathoz 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökéletesen 
megvalósította a kom-
munikációs célokat.  
Valamennyi irányító 
szempontot megfelelő-
en dolgozta ki. A szö-
veg megadott hosszú-
ságú (15% eltérés le-
hetséges).  

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a kommu-
nikációs célokat. 
Az irányító szempontok 
közül egyet vagy kettőt 
megfelelően dolgozott ki, 
a többit csak részben, il-
letve egy irányító szem-
pontot megfelelően, az 
összes többit csak rész-
ben.  

A vizsgázó részben 
valósította meg a 
kommunikációs célo-
kat. 
Az irányító szem-
pontok közül egyet 
megfelelően dolgo-
zott ki, ezen kívül 
még egyet részben, a 
többit egyáltalán 
nem, illetve valam-
ennyi irányító szem-
pontot csak részben. 

A vizsgázó nem 
valósította meg a 
kommunikációs 
célokat. 
Az irányító szem-
pontok közül 
egyet sem dolgo-
zott ki megfelelő-
en, csak néhányat 
részben, és van 
olyan is, amelyet 
egyáltalán nem. 

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

A szöveg hangneme következet-
lenséget mutat, az olvasóban 
nem mindig a szerző szándéká-
nak megfelelő be-nyomást kelt. 

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

Szövegalkotás 
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, az 
irányító szempontok 
elrendezése logikus. 
A gondolati tagolás 
megfelelő, elkülönül a 
bevezetés és a befeje-
zés. 
A szöveg a gondolati 
tagolást követő bekez-
désekből áll. 
A mondatok szervesen 
kapcsolódnak egymás-
hoz. 

A szöveg felépítése, az 
irányító szempontok el-
rendezése többnyire logi-
kus. 
A vizsgázó törekszik a 
gondolati tagolásra, elkü-
löníti legalább a beveze-
tést vagy a befejezést  
(2 pont), bekezdéseket 
alkalmaz (3 pont). 
A mondatok általában 
szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A mondanivaló nem 
mindenütt logikus 
elrendezésű. 
A vizsgázó nem tö-
rekszik a gondolati 
tagolásra, hiányzik a 
bevezetés és a befeje-
zés. 
A mondatok több 
helyen nem kapcso-
lódnak egymáshoz. 

A szöveg tagolat-
lan és átte-
kinthetetlen, ösz-
szefüggéstelen 
mondatokból áll. 
A szöveg annyira 
rövid, hogy szö-
vegként nem érté-
kelhető. 
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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 
szándéknak megfelelő 
nyelvhasználat jellem-
zi. 

A szöveget a témának és 
a közlési szándéknak 
megfelelő szókincs jel-
lemzi. A szókincs korlátai 
miatt előfordul ismétlés. 
Néhol nem megfelelő a 
szóhasználat, ez azonban 
nem vagy csak kis mér-
tékben nehezíti a megér-
tést. 

A szöveget kevésbé 
változatos, helyen-
ként egyszerű, de 
még a téma és a köz-
lési szándék szem-
pontjából elfogadható 
szókincs jellemzi. 
Sok a szóismétlés. 
Többször nem meg-
felelő a szóhasználat, 
ami néhány helyen 
jelentősen megnehe-
zíti a mondanivaló 
megértését. 

A szövegben fel-
használt szókincs 
nagyon egyszerű, 
nem a témának és a 
közlési szándéknak 
megfelelő.  
A nem megfelelő 
szóhasználat több 
helyen jelentősen 
megnehezíti a szö-
veg megértését. 

Nyelvhelyesség, helyesírás 
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget igényes 
nyelvhasználat jellem-
zi, a vizsgázó válto-
zatos és igényes nyelv-
tani szerkezeteket 
használ, mondatszer-
kesztése is igényes. A 
szöveg hibátlan, vagy 
csak kevés, a szöveg 
megértését nem nehezí-
tő nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) 
hiba található benne. 

A szöveg több nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát tartal-
maz, amelyek azonban a 
megértést nem befolyá-
solják,  
VAGY 
csak néhány nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát tartal-
maz, amelyek azonban 
nehezítik a megértést.  

A szövegben sok 
olyan nyelvi (mon-
dattani, alaktani, he-
lyesírási) hiba van, 
amelyek a megértést 
jelentősen megnehe-
zítik, valamint sok, a 
megértést nem befo-
lyásoló nyelvi (mon-
dattani, alaktani, he-
lyesírási) hiba is elő-
fordul benne. 

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

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

Olvashatatlan kézírás és/vagy áttekinthetetlen 
törlések és javítások. 
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