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Holland nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

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. 

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

Az összetevőben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási kulcs után található 
átszámítási táblázat alapján történik. 

Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő kérdésekhez tartozó 
szürke négyzetekbe, kérjük, írja be a következő kódokat: 

 
• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 
• Amennyiben nincs válasz, a négyzetet hagyja üresen! 

 
Például: 
 

1 2 3 4 5 

1 0 1  1 

 
A példában az első, a harmadik és az ötödik 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 

5 3 

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

feladatok eredményeit), az elért összpontszámot és az átszámítási táblázat segítségével megállapított 
vizsgapontokat. 
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Holland nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

Javítási kulcs az olvasott szöveg értése feladatsorhoz 

 
 

1. feladat 
 

1 de hele (zon)dag 5 een half uurtje 

2 twee keer per jaar 6 elke maand / één keer per maand 

3 zoon 7 kleindochter 

4 met de auto 8 met de racefiets / met de auto / met de trein /             
met het vliegtuig 

 
 

2. feladat 
 
                          Waar     Onwaar                      Waar     Onwaar                      Waar     Onwaar 

9 X    11 X   13 X   

           

10   X  12   X 14   X 

 
 

3. feladat 
 

15 (in) Engeland en Duitsland 20 40 

16 in het geval van / voor parttime-/deeltijdbanen 21 3 

17 aan het einde van de maand 22 2 uur 

18 2 keer per jaar 23 18:00 uur / 17:00 uur 

19 met Kerstmis en in de zomer (juni/juli)   
 
 

4. feladat 
 

24 25 26 27 28 29 30 

C B H F A G E 
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Holland nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

Általános útmutató 
 
Az elérhető maximális vizsgapontszám: 33 pont. 
Az elérhető maximális feladatpontszám: 30 pont. 

  
Részletes útmutató 
 
Pontszámítási táblázat az olvasott szöveg értése feladatsor vizsgapontjainak kiszámításához 
 
 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 

1 1  16 18 

2 2  17 19 

3 3  18 20 

4 4  19 21 

5 6  20 22 

6 7  21 23 

7 8  22 24 

8 9  23 25 

9 10  24 26 

10 11  25 28 

11 12  26 29 

12 13  27 30 

13 14  28 31 

14 15  29 32 

15 17  30 33 
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Holland nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

II. Nyelvhelyesség 
 

A javítási útmutató tartalmazza az összes elfogadható választ.  
Nem elfogadható a helyesírási hibát tartalmazó válasz. Amennyiben több választ írt be a 

vizsgázó, a válasz akkor sem fogadható el, ha tartalmazza a helyes megoldást. 
Az összetevőben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási kulcs után található 

átszámítási táblázat alapján történik. 
Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő kérdésekhez tartozó 

szürke négyzetekbe, kérjük, írja be a következő kódokat: 
 

• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 
• Amennyiben nincs válasz, a négyzetet hagyja üresen! 

 
Például: 
 

1 2 3 4 5 

1 0 1  1 

 
A példában az első, a harmadik és az ötödik 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: 

 

Мax. Elért 

5 3 

 
 

A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az egyes 
feladatok eredményeit), az elért összpontszámot és az átszámítási táblázat segítségével megállapított 
vizsgapontokat. 
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 Javítási kulcs a nyelvhelyesség feladatsorhoz 

 
 

1. feladat 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

D L H B K J I F E 

 
 
2. feladat 
 

10 dat komt misschien ook nog wel / dat komt ook nog wel misschien 
11 ik vind ze hartstikke leuk 
12 zingen hele leuke liedjes 
13 zet ik het volume op 10 
14 ken al hun liedjes uit mijn hoofd 
15 Hepsi een meidengroep is 
16 ze leuk vinden 
17 ik ben er naartoe gegaan  
18 ze live te zien en te horen / ze live te horen en te zien 

 
 
3. feladat 
 

19 reisde 23 vond 

20 ging 24 schreef 

21 werd 25 schilderde 

22 huurde 26 had 
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Holland nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

Általános útmutató 
 
Az elérhető maximális vizsgapontszám: 18 pont. 
Az elérhető maximális feladatpontszám: 26 pont. 

 
Részletes útmutató 
 
Pontszámítási táblázat a nyelvhelyesség feladatsor vizsgapontjainak kiszámításához 
 

Feladatpont Vizsgapont 

1 1 

2 2 

3 3 

4 3 

5 4 

6 5 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7 

11 8 

12 9 

13 9 

14 10 

15 11 

16 11 

17 12 

18 13 

19 13 

20 14 

21 15 

22 15 

23 16 

24 17 

25 17 

26 18 
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Holland nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

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. 

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

Az összetevőben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási kulcs után található 
átszámítási táblázat alapján történik. 

Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő kérdésekhez tartozó 
szürke négyzetekbe, kérjük, írja be a következő kódokat: 

 
• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 
• Amennyiben nincs válasz, a négyzetet hagyja üresen! 

 
Például: 
 

1 2 3 4 5 

1 0 1  1 

 
A példában az első, a harmadik és az ötödik 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 

5 3 

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

feladatok eredményeit), az elért összpontszámot és az átszámítási táblázat segítségével megállapított 
vizsgapontokat. 
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Holland nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

Az 1. elhangzott szöveg 

 
Hé, hallo! Hoe gaat het? 
Ja, goed. Met jou ook? 
Ja hoor! Prima. Waar ga je naar toe? En waarom heb je zoveel tassen bij je? 
Ik ga naar de Tesco om boodschappen te doen. Mijn zoontje is morgen jarig en hij geeft een feestje. 
We krijgen een heleboel kinderen op bezoek.  
O ja? Hoe oud wordt hij? 
9. 
En hoeveel vriendjes heeft hij uitgenodigd? 
12. Ze hebben al allemaal gebeld om te zeggen dat ze komen. 
Eigenlijk heb ik ook een paar boodschappen nodig. Weet je wat? Ik loop even met je mee. Dan kan ik 
je meteen even helpen met het dragen van de tassen. 
Nou, dat is prima. Wat aardig van je. Bedankt. 
 
 
Javítási kulcs a hallott szöveg értése 1. feladathoz 

1 zoveel 
2 boodschappen 
3 bezoek 
4 9 / negen 
5 12 / twaalf 
6 nodig 
7 aardig 

 
 
 
A 2. elhangzott szöveg 

OMSZ, het Hongaarse meteorologisch instituut, heeft bekend gemaakt dat afgelopen zondag de 
warmste 7e september was die ooit in Hongarije is gemeten. In de zuid-Hongaarse stad Szeged stond 
37,6 graden Celcius op de thermometers. Dit was een verbetering van het vorige record uit 1946 met 
0,9 graden. 
 
In meer dan twintig Nederlandse steden was het autovrije zondag. Onder meer in Amsterdam, 
Maastricht, Eindhoven en Goes mochten auto's de stad niet in. In Amsterdam waren er veel 
activiteiten. De autovrije zondag is een initiatief van Milieudefensie en werd voor de tiende keer 
gehouden. 
 
Artis heeft deze zomer een recordaantal bezoekers getrokken. In juni, juli en augustus kwamen bijna 
450.000 mensen naar de Amsterdamse dierentuin. Een van de verklaringen voor de succesvolle zomer 
is de opening van het nieuwe verblijf voor de half-apen. Ook het vlinderpaviljoen en het 125 jaar oude 
aquarium doen het goed bij het publiek. 
 
De oudste Nederlander is vrijdag 111 jaar geworden. Grietje Jansen-Anker uit Middelburg vierde haar 
verjaardag met familieleden en verzorgers van het zorgcentrum Roggeveen. Grietje Anker werd op 12 
september 1897 geboren in Vlissingen. 
 
Schiphol is volgens Britse zakenreizigers de beste luchthaven van Europa. Groot-Brittannië is na 
Nederland de grootste markt voor Schiphol. In de eerste helft van dit jaar kwamen ruim 1,8 miljoen 
passagiers uit Groot-Brittannië op Schiphol aan; de helft van hen stapte er over op een andere vlucht. 
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Holland nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

Vanavond en vannacht kans op mist. De temperatuur daalt tot een graad of 13 in de Ardennen en 
ongeveer 17 graden in de rest van het land. 
 
 
Javítási kulcs a hallott szöveg értése 2. feladathoz 

8 B 

9 B 

10 A 

11 A 

12 B 
 
 
 
A 3. elhangzott szöveg  

Mevrouw Smet, u werkt zelf voor de televisie. Maar kijkt u ook wel ’ns televisie? 
Ik ben eigenlijk geen televisiekijker, ik ben meer een boekenlezer. Ik hou niet zo van televisie. Maar 
voor mijn beroep moet ik wel eens kijken. Ik werk voor de nieuwsdienst en dus kijk ik minstens één 
keer per week naar het nieuws, maar dat is dus voor mijn beroep. 
Kijkt u dan nooit voor uw plezier? 
Oh jawel. Waar ik graag naar kijk is Wat een leven. Een programma met levensverhalen. Heel goed en 
zo echt. 
Bij u thuis staat de televisie dus niet zo vaak aan? 
Juist wel. De televisie heeft bij ons thuis een veel te belangrijke plaats. Vreselijk vind ik dat en het 
maakt me soms echt kwaad. 
Kijkt uw man dan zo vaak televisie? 
Mijn man en mijn kinderen. Mijn man kijkt naar alle sportprogramma’s en mijn kinderen houden van 
muziek en film. Ze leren natuurlijk ook heel veel door die televisie. Soms sta ik ervan te kijken wat ze 
allemaal weten. 
En toch …? 
Je kan zo veel andere dingen doen die plezieriger zijn of belangrijker dan televisie kijken. Ik wil graag 
met mijn kinderen praten. ’s Avonds na het eten wil ik niet de hele avond voor dat kastje zitten. 
Staat de televisie wel eens aan tijdens het eten? 
Dat is één van de weinige dingen die bij ons verboden zijn. Want dáár kan ik echt niet tegen. We 
hebben al zo weinig kans om te praten en we eten al zo weinig samen, dus televisie wil ik daar niet bij. 
U bent al de hele dag met de televisie bezig, daarom bent u ’s avonds die televisie moe? 
Nee, zo zit dat niet, denk ik. Ik hou wel van televisie, ik hou alleen niet zo van televisie kijken. Maar 
het een kan niet zonder het ander. Misschien moet ik inderdaad wat vaker kijken maar ik heb er 
gewoon geen zin in. 
U zei al, dat u meer een boekenlezer bent? 
Ja. Terwijl de anderen televisie kijken, zit ik te lezen. Gewoonlijk zit ik ook in de woonkamer, maar 
met mijn rug naar de televisie. Als ik aan het lezen ben, moeten ze soms drie keer roepen voor ik 
antwoord. 
Vindt u televisie een gevaar voor de mensen? 
Ach, televisie is niet slecht. Voor veel mensen is het het enige wat ze hebben, ik denk aan oude 
mensen en zieken en zo. Voor heel veel mensen is de televisie ook het enige waar ze over kunnen 
praten. Want waar wordt in de trein en op het werk over gepraat? Over de programma’s van gisteren. 
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Holland nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

Javítási kulcs a hallott szöveg értése 3. feladathoz 
 
                          Waar     Onwaar                      Waar     Onwaar                      Waar     Onwaar 

13 X    16 X   19   X 

           

14   X  17 X   20   X 

           

15 X    18 X   21   X 
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Holland nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

Általános útmutató 
 
Az elérhető maximális vizsgapontszám: 33 pont. 
Az elérhető maximális feladatpontszám: 21 pont. 

  
Részletes útmutató 
 
Pontszámítási táblázat a hallott szöveg értése feladatsor vizsgapontjainak kiszámításához 
 
 

Feladatpont Vizsgapont 

1 2 

2 3 

3 5 

4 6 

5 8 

6 9 

7 11 

8 13 

9 14 

10 16 

11 17 

12 19 

13 20 

14 22 

15 24 

16 25 

17 27 

18 28 

19 30 

20 31 

21 33 
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Holland nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

IV. Íráskészség 
 
 
Értékelési szempontok az 1. feladathoz 

 
 Értékelési szempont Pontszám 

 A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága       5 pont 

 Érthetőség, nyelvi megformálás       5 pont 

 Íráskép       1 pont 

 Összesen     11 pont 
 
Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága” szempont alapján 0 pontos, 
akkor az összpontszám is 0 pont. 

 

Az értékelési szempontok részletes 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, ha a szöveg hosszabb 80 szónál. 

 
• 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. 

 



 

írásbeli vizsga 0911 14 / 16 2009. október 26. 

Holland nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

Értékelési skála az 1. feladathoz 
 
A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökélete-
sen megvalósította a 
kommunikációs célt; 
megfelelően dolgozta 
ki a feladat minden 
részletét, és elérte a 
minimális szöveg-
hosszúságot (50 szó). 

A vizsgázó nagyrészt 
megvalósította a kommu-
nikációs célt; egy-két 
részlettől eltekintve 
általában megfelelően 
dolgozta ki a feladatot, és 
legalább 50 szó hosszú-
ságú szöveget hozott 
létre.  

A vizsgázó részben 
valósította meg a 
kommunikációs célt; 
félreértette, illetve nem 
megfelelően dolgozta 
ki a feladat bizonyos 
részeit, a létrehozott 
szöveg 50 szónál 
rövidebb. 

A vizsgázó nem 
valósította meg a 
kommunikációs célt; 
félreértette, illetve 
nem megfelelően 
dolgozta ki a 
feladatot, a szöveg 
25 szónál rövidebb. 

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 követhető. 

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, alak-
tani, 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. 

 
 

 
Értékelési szempontok a 2. feladathoz (az A és B) variáció közül választott feladat) 

 
 Értékelési szempont Pontszám 

 A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése       5 pont 

 Hangnem, az olvasóban keltett benyomás       2 pont 

 Szövegalkotás       4 pont 

 Szókincs, kifejezésmód       5 pont 

 Nyelvhelyesség, helyesírás       5 pont 

 Íráskép       1 pont 

 Összesen     22 pont 
 
Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” szempont alapján 0 
pontos, akkor az összpontszám is 0 pont. 
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Holland nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

Az értékelési szempontok részletes 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 120 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 
visszautalás 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 megfelel-e a középszintű 
követelményeknek. 

 
• 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. 

 
  

Értékelési skála a 2. feladathoz 
 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökélete-
sen megvalósította a 
kommunikációs 
célokat.  
Az irányító szem-
pontokat megfele-
lően dolgozta ki. A 
szöveg a megadott 
hosszúságú 
(15% eltérés 
lehetséges).  

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a kom-
munikációs 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 
irányító szempontot csak 
részben. 

A vizsgázó nem 
valósította meg a 
kommunikációs 
célokat. Az irányító 
szempontok közül 
egyet sem dolgozott 
ki megfelelően, 
csak néhányat rész-
ben, és van olyan is, 
amelyet egyáltalán 
nem. 
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Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 
2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg a szövegfajtának, valamint 
a szerző és az olvasó közötti 
viszonynak 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 benyomást kelt. 

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

Szövegalkotás 
4 pont 3–2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg felépítése, az 
irányító szempontok 
elrendezése logikus. 
A gondolati tagolás meg-
felelő, elkülönül a beve-
zetés és a befejezés. 
A szöveg a gondolati 
tagolást követő bekezdé-
sekből áll. A mondatok 
szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. 

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

A mondanivaló 
nem mindenütt 
logikus elrendezé-
sű. A vizsgázó nem 
törekszik a gondo-
lati tagolásra, hi-
ányzik a bevezetés 
és a befejezés. A 
mondatok több 
helyen nem kapcso-
lódnak egymáshoz. 

A szöveg 
tagolatlan és 
áttekinthetetlen, 
összefüggés-
telen monda-
tokból áll. 
A szöveg 
annyira rövid, 
hogy szöveg-
ként nem 
értékelhető. 

Szókincs, kifejezésmód 
5 pont 4–3 pont 2–1 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 
szóismétlés. Néhol nem 
megfelelő a szóhasználat, 
ez azonban nem vagy 
csak kis mértékben 
nehezíti a megértést. 

A szöveget kevésbé válto-
zatos, helyenként egyszerű, 
de még a téma és a közlési 
szándék szempontjából el-
fogadható szókincs jellem-
zi. Sok a szóismétlés. Több-
ször nem megfelelő a szó-
használat, ami néhány he-
lyen jelentősen megnehezíti 
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 szöveg 
megértését. 

Nyelvhelyesség, helyesírás 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A szöveg kevés 
nyelvi (mondat-
tani, alaktani, 
helyesírási) hibát 
tartalmaz, 
amelyek azonban 
nem 
befolyásolják a 
megértést. 

A szöveg több nyelvi (mon-
dattani, 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, helyes-
írási) 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.  

Íráskép 
1 pont 0 pont 

Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és 
javítások. 

Olvashatatlan kézírás és/vagy áttekinthetetlen 
törlések és javítások. 
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