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I. Olvasott szöveg értése 
 

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. 

 Az összetevő/vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása az olvasott 
szöveg értése javítási  útmutató utolsó oldalán található táblázat alapján történik. 

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

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

 
Például: 
 

1. 2. 3. 4. 

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

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

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

 
Például: 
 

Max. 

4 
Elért 

3 
 
 

A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az egyes 
feladatok eredményeit), az elért összpontszámot, illetve a mellékelt táblázat segítségével 
megállapított vizsgapontokat! 
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Általános útmutató 
 

1. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 33 pont. 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 28 pont 
 

Részletes útmutató 
 
1. Feladat 
 

れい 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Ａ Ｃ Ｄ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ Ｄ Ａ 

 
 
2. Feladat 
 

れい 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
☓ ☓ ○ ☓ ○ ☓ ○ ○ ☓ ☓ ☓ 

 
 
3. Feladat 
 

れい 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 
Ｂ Ｆ Ｅ Ｊ Ｇ Ｄ Ａ Ｃ Ｈ 

 
 

A feladatpontok átszámítása vizsgapontokra: 
 
Feladatpont 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Vizsgapont 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 14 15 16 
 
Feladatpont 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
Vizsgapont 17 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 
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II. Nyelvhelyesség 
 

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

vizsgázó, a válasz akkor sem fogadható el, ha tartalmazza a helyes megoldást. 
Az összetevő/vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a 

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

tartozó egy-egy szürke négyzetbe, kérjük, írja be a következő kódokat: 
 

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

 
Például: 
 

1. 2. 3. 4. 

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

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

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

 
Például: 
 

Мax. 

4 
Elért 

3 
 
 

A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az egyes 
feladatok eredményeit), az elért összpontszámot, illetve a mellékelt táblázat segítségével 
megállapított vizsgapontokat! 
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Általános útmutató 
 

1. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 18 pont. 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 25 pont. 
 

Részletes útmutató 
 
1. Feladat 
A válaszok hiraganával és kandzsival is elfogadhatók. 

 
（れい）来た     （4）しなければ   
 
（1）見る      （5）使い    
 
（2）会え      （6）話した・話す   
 
（3）なく      （7）聞いて   

 
 

2. Feladat 
 

 
れい 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 

A A B D C B A D C A B 
 
 
3. Feladat 
 

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

 
 

 
 A feladatpontok átszámítása vizsgapontokra: 

 
Feladatpont25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Vizsgapont 18 17 17 16 15 14 14 13 12 12 11 10 9 9 8 7 6 6 5 4 4 3 2 1 1
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III. Hallott szöveg értése 

 
. 
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. 

Az összetevő/vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a hallott 
szöveg értése javítási útmutató utolsó oldalán található útmutató alapján történik. 

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

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

 
Például: 

 

1. 2. 3. 4. 

1 0 1  

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

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

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

 
Például: 

 
Max. 
4 

Elért 
3 

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

egyes feladatok eredményeit), az elért összpontszámot, illetve a mellékelt táblázat 
segítségével megállapított vizsgapontokat! 
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A feladatok megoldása és a hanghordozón elhangzó szövegek: 

 
 
Általános útmutató 
 

1. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 33 pont. 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 23 pont. 
  

Részletes útmutató 
 
 
1. Feladat 
 

れい 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
○ ○ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ○ 

 
 
2. Feladat 
 

れい 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 
G E K H A D C B I L J 

 
 
3. Feladat 
 

れい 18. 19. 20. 21. 22. 23. 
C A C C A A C 

 
 

A feladatpontok átszámítása vizsgapontokra: 
 
 
Feladatpont 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Vizsgapont 1 2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 
 
Feladatpont 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Vizsgapont 17 19 20 22 23 24 26 27 28 30 31 33 
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A hanghordozón elhangzó szöveg 

 
1. feladat 
 
たかしさんは、まつい小学校のとしょかんに電話をしました。まつい小学校はとこ

ろざわ市にあります。 
 
A：はい、まつい小学校図書館です。 
B：すみません、図書館について教えてください。 
A：はい。どうぞ。 
B：だれが図書館に入れますか。 
A：ところざわ市に住んでいる小学生と、小学生より小さい子供が入ることができま

す。でも大人と一緒に来なければなりません。 
B：大人の人は図書館に入れますか。 
A：子供と一緒の大人は入れます。 
B：図書館に入った後、何をしますか。 
A：うけつけカウンターで、図書館のノートに名前や住所を書いてください。 
B：はい。 
A：その後で、図書館の人がバッジをくれますから、このバッジをふくにつけてくだ

さい。 
B：本をかりることはできますか。 
A：はい。できます。 
B：何冊かりることができますか。 
A：一人１さつです。でも、大人はかりることができません。 
B：どのぐらい借りられますか。 
A：２しゅうかんです。 
B：何時から何時まで開いていますか。 
A：午前 9 時 30 分から、午後 5 時までです。 
B：お休みはいつですか。 
A：月曜日はお休みです。あと、祝日と、12 月 29 日から 1 月 4 日まではお休みです。

それから、毎月さいごの水曜日もお休みです。 
 
2. feladat 
 
みなさんこんにちは。子供ラジオの時間です。今日は「ぼくの学校、私の学校」と

いうテーマでお話をします。みなさんからたくさんお手紙をもらいましたから、紹

介します。まずは、ペンネーム、ネコさんのお手紙です。 
 
こんにちは、ネコです。私は東京の品川小学校の３年生です。私の学校にはとても

便利なコンピューターがあります。コンピュータの名前は Q ちゃんです。Q ちゃん

にはいろいろなデータがあります。たとえば、遠足の写真や学校のお祭りのビデオ

も見ることができます。わたしたちの作文や絵も見ることができます。勉強がわか

らないときは、去年の３年生が書いたアドバイスやメモを読むこともできます。私
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達もときどき来年の３年生にアドバイスやメモを書きます。すると、先生がそれを

Q ちゃんに入れてくれます。 
 
わあ、Q ちゃんは本当に便利なコンピュータですね。 
では、次はペンネーム、ことりさんのお手紙です。 
 
こんにちは、ことりです。わたしは大阪のさくら小学校の４年生です。さくら小学

校は 2002 年にできました。とても新しい小学校です。学校の庭に 38 本さくらの木

があります。さくら小学校はクラスはぜんぶで 12、生徒は全部で 408 人います。さ

くら小学校では、みんなが朝、学校の玄関で「おはようございます。」と大きい声

であいさつをします。私も毎朝、大きい声であいさつをしています。 
 
へえ、私もさくらの花が大好きです。 
次のお手紙はペンネームにんじゃ君からです。 
 
こんにちは。にんじゃです。ぼくは京都の八幡（はちまん）小学校の５年生です。

ぼくたちの学校では５年生と６年生が毎週２回、小さいコンピューターゲームの機

械で漢字を勉強しています。この機械は学校ので、漢字を勉強するときだけ使いま

す。僕はあまり漢字は上手ではなくて、テストはいつも３０点でした。でも、コン

ピューターゲームで勉強して、漢字のテストが 80 点になりました。今、漢字の勉強

が大好きです。 
 
へえ、私も、今度コンピューターゲームを買おうかな。みんなお手紙ありがとう。

来週もたくさんのお手紙待っています。 
 
3. feladat 
 

今日は、英語の勉強について中学校３年生の山口さんと田中さんにインタビューを

します。 
 
A：山口さんは、いつから英語を勉強していますか。 
B：中学校１年生からです。 
A：田中さんは、いつから英語を勉強していますか。 
C：私は、小学校５年生からです。５年生と６年生の時、１週間に１回英語の授業が

ありました。１ヶ月に１回、アメリカ人の先生が来て、ゲームをしたり歌を歌っ

たりしました。たのしかったです。 
B：私は中学校でも、英語を聞く勉強とか話す勉強をもっとたくさんした方がいいと

思います。私の学校では英語の授業でたくさん文法を勉強しますが、私は英語を

話すことができません。 
C：でも、高校の入学試験があるから、文法は大切です。 
B：私は英語で話をして、たくさん外国人の友達がほしいです。だからもっとたくさ

ん英語で話したいです。 
C：私は、話すより書く方が大切だと思います。たくさん考えて、辞書を見て、たく

さん書くと、英語が上手になると思います。 
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A：書くことも、話すことも、聞くことも、読むこともぜんぶ大切かもしれませんね。

じゃあ英語の先生は日本人がいいと思いますか。それとも外国人がいいと思いま

すか。山口さんはどう思いますか。 
B：私は日本人の先生がいいと思います。私は外国人と会ったことがありません。そ

して英語も話せません。だから、外国人の先生はこわいです。 
A：田中さんはどうですか。 
C：私も日本人の先生がいいですが、英語が上手な先生がいいです。 
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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 kínai (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 5 pont 

Érthetőség, nyelvi megformálás 4 pont 

Íráskép 2 pont 

Összesen 11 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, ha a szöveg hosszabb 120 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.   
 

• Íráskép  
       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 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökéletesen 
megvalósította a kom-
munikációs célt; megfe-
lelően dolgozta ki a 
feladat minden részletét, 
és elérte a minimális 
szövegmennyiséget  
(75 írásjegy). 

A vizsgázó nagyrészt 
megvalósította a kom-
munikációs célt; egy-két 
részlettől eltekintve ál-
talában megfelelően dol-
gozta ki a feladatot, és 
legalább 80 írásjegy hosszú-
ságú szöveget hozott létre.  

A vizsgázó részben való-
sította meg a kommuniká-
ciós célt; félreértette, illetve 
nem megfelelően dolgozta 
ki a feladat bizonyos részeit, 
a létrehozott szöveg  
80 írásjegynél rövidebb. 

A vizsgázó nem valósította 
meg a kommunikációs célt; 
félreértette, illetve nem 
megfelelően dolgozta ki a 
feladatot, a szöveg 60 
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 ért-
hető és követhető. 

A szöveg a nyelvi (mon-
dattani, alaktani, 
helyesírási) hibák ellenére 
az olvasó számára nagyjá-
ból érthető és követhető. 

A szöveg a nyelvi (mon-
dattani, alaktani, helyes-
írási) hibák következtében 
nehezen érthető és 
követhető, illetve félreért-
hető. 

A szöveg a nyelvi (mon-
dattani, alaktani, helyes-
írási) hibák miatt nem 
érthető és nem követhető. 

 

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

A vizsgázó nem használ  kandzsit, 
vagy helytelenül írja le. A szövegben 
több hibás írásjegy fordul elő, de a 
hibák alig befolyásolják 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  5 pont 

Nyelvhelyesség, helyesírás  5 pont 

Íráskép  3 pont 

Összesen 22 pont 

 
Ha a dolgozat „A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” szempont alapján  
0 pont, 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 180 írásjegynél. 
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• 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 a középszintnek megfelelő 
változatosságot mutat-e.  
 

• Nyelvhelyesség, helyesírás  
        Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg megfelel-e  
a mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak; az esetlegesen előforduló nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) hibák mennyiben akadályozzák az olvasót abban, hogy a szöveget teljes 
egészében megértse.  
 

• 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 
kommunikációs célokat.  
Az irányító 
szempontokat 
megfelelően kidolgozta. 
A szöveg megadott 
hosszúságú (15% 
eltérés lehetséges).  

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

A vizsgázó részben való-
sította meg a kommunikációs 
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 szem-
pontok közül egyet sem 
dolgozott ki megfelelően, 
csak néhányat részben, és 
van olyan is, amelyet 
egyáltalán nem. 

 

2. 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 befejezés. 
A szöveg a gondolati 
tagolást követő bekezdé-
sekből 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 elrendezé-
sű. 
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, össze-
függéstelen mondatokból 
áll. 
A szöveg annyira rövid, 
hogy szövegként nem 
értékelhető. 
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3. 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 változatos, 
helyenként egyszerű, de még a 
téma és a közlési szándék szem-
pontjából elfogadható szókincs 
jellemzi. Sok a szóismétlés. 
Többször nem megfelelő a szó-
használat, 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 
 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A szöveg kevés nyelvi 
(mondattani, 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 nyel-
vi (mondattani, alaktani, 
helyesírási) hiba van, ame-
lyek 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 2-1 pont 0 pont 
A vizsgázó helyesen használja az 
írásjegyeket és az alapvető 
kandzsikat. A szövegben előforduló 
hibák nem be folyásolják a megértést. 

A vizsgázó vagy nem használ kandzsit, 
vagy helytelenül írja le. A szövegben 
több hibás írásjegy fordul elő, a hibák 
kisebb nagyobb mértékben 
befolyásolják a megértést. 

A szöveg az írásjegyek helytelen 
használata miatt nem érthető. 
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