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Magyar mint idegen nyelv — középszint 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, és értelmes megoldást kínálnak 
az adott feladatra. 

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

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

ill. 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.  Legfeljebb 25 pont érhető el. Az elért pontokat az alábbi táblázat segítségével kell 
vizsgapontokra átszámítani: 

Elért pont Vizsgapont  Elért pont Vizsgapont 
25 33  13 17 
24 32  12 16 
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 
   1 1 

Megoldások 

1. feladat 

Itemszám Megoldás 
1. 4 éve / amióta egyetemre jár 
2. kell(ett neki) egy kis (zseb)pénz / jók a feltételek 
3. több ismerőse is használja 
4. pl. bérletet, könyveket 
5. mozira, koncertre 
6. jogot 
7. hogy rendesen tudjon tanulni, készülni 
8. csak a fizetéséből / amikor már dolgozik 
9. igen (ma is így döntene) 
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2. feladat 

 I H 
10. Az idén nyáron – a rossz idő ellenére – már nyaraltak a Balatonnál. X  
11. Dorottya Horvátországba csak Gáborral szeretne menni.  X 
12. Dorottya rábeszélte a lányát, Laurát, hogy járjon különórákra.  X 
13. Szeretné, ha lánya szépségversenyen indulna.  X 
14. A gyerekmodellkedés nehéz munka, ezért nem foglalkozik Dorottya egé-

szen kis gyerekekkel. X  

15. Dorottya nemrég elvégzett egy műsorvezető-iskolát.  X 
16. Dorottya egy önvédelmi sportot kezdett el űzni. X  
17. Dorottya 10 éve nem eszik semmiféle húst.  X 

3. feladat 

Itemszám 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 

Alcím d h f g a e c b 

II. NYELVHELYESSÉG 

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

2. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. 

3. Legfeljebb 30 pont érhető el. Az elért pontokat az alábbi táblázat segítségével kell 
vizsgapontokra átszámítani: 

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

1. feladat 

Itemszám Megoldás Itemszám Megoldás 
1. beállsz 7. megcsavarják 
2. bekötik 8. szeretik 
3. látod 9. játszhatsz 
4. eldobják 10. alakítotok/alakíthattok 
5. megpróbálja 11. elkezditek/elkezdhetitek 
6. teszik 12. vagytok 

2. feladat 

Itemszám Megoldás 
13. vizsgákon 
14. egymástól 
15. válaszra 
16. forgalomban 
17. vizsga végén 
18. válaszaira 
19. magyarázatot 
20. forinttal 

3. feladat 

Itemszám Megoldás 
21. több 
22. jobban 
23. leghasznosabb 
24. fontosabb 
25. legszívesebben 
26. legnépszerűbb 
27. nehezebb 
28. hosszabb 
29. legkönnyebb 
30. legegyszerűbb 
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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. Legfeljebb 25 pont érhető el. Az elért pontokat az alábbi táblázat segítségével kell 
vizsgapontokra átszámítani: 

Elért pont Vizsgapont  Elért pont Vizsgapont 
25 33  13 17 
24 32  12 16 
23 31  11 15 
22 29  10 13 
21 28  9 12 
20 27  8 11 
19 25  7 9 
18 24  6 8 
17 23  5 7 
16 21  4 5 
15 20  3 4 
14 19  2 2 
   1 1 

Megoldások 

1. feladat 
A táblázatba soronként csak egy X-et szabad beírni. Egy sorra csak akkor adható pont, 
ha a vizsgázó bejelöli a helyes megoldást, és másikat nem jelöl be. 

 I H 

1. Alig két hét kellett ahhoz, hogy befogadják.  X 

2. Kata nagyobb társaságban mindig félénk volt. X  

3. Eleinte kinevették, ha valamit rosszul mondott.  X 

4. Keveset kellett az órákra készülnie. X  

5. Kata nem tartja jónak, hogy Németországban az órán nincs feleltetés. X  

6. Ha az ember eltölt egy évet külföldön, már nem tud elég jól magyarul. X  

7. Szerinte elképzelhetetlen, hogy valaki egy év alatt ne tanulja meg a nyelvet.  X 

8. Kata a nyáron meg szeretné látogatni német barátait.  X 

9. Három családnál lakott, de a feleség sehol sem dolgozott.  X 

10. A német férfiaknak a sok munka miatt nem marad idejük a családjukra.  X 
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2. feladat 
Itemszám Megoldás 

11. 10 óra 30 perckor 
12. sajtos-tejfölös 
13. a pénztár mellett 
14. kölcsönözni 
15. FGD 442 

3. feladat 
Minden jó párosítás 1 pontot ér. 

Itemszám Esemény Információ 

16. Baleset a külső Váci úton g 

17. Rendezvény miatt útlezárás a Templom téren h 

18. Ballagás a III. kerületi Főtéren e 

19. Felborult teherautó a Szentendrei úton k 

20. Futóverseny a Duna-parton b 

21. Dugó a Rákóczi úton j 

22. Kidőlt fa a Múzeum körúton c 

23. A gödöllői HÉV villanyvezetéke leszakadt i 

24. Építkezés az Iskola utcában d 

25. Teherautó szorult a Margit-híd alá f 
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A hanghordozón elhangzó szövegek: 

1. feladat 

Egy középiskolai év külföldön biztosan nem könnyű, viszont hasznos és érdekes. Kovács 
Kata most németországi tapasztalatait osztja meg velünk. 
– A legtöbben bébiszitternek mennek ki külföldre. Te miért nem ezt választottad? 
– Szerettem volna közösségben tanulni a németet. 
– Hozzá vannak ott szokva, hogy cseregyerekek jönnek? 
– Már volt egy-két cserediákjuk, de egy kisvárosba nagyon kevés külföldi megy. 
– Voltak olyan gondok, amelyek idővel megoldódtak? 
– Két hónap kellett ahhoz, hogy elfogadjanak. (Persze ebben az is benne van, hogy 

mindig is félénk voltam nagyobb társaságban.) Ekkor egy programra engem is 
meghívtak, és aztán már vittek magukkal mindenhova. 

– És értetted, amit beszéltek? 
– Én mindig megértettem mindent. Csak kezdetben attól féltem, hogy kinevetik a hibá-

imat. Amikor ezt elmondtam, jót nevettek ezen a butaságon. 
– Sokat készültél az órákra? 
– Nem, mert itthon, általános iskolában már a nagy részét megismertem. És kint sokkal 

alacsonyabb szinten tanultunk. 
– Viszont németül kellett visszaadnod ezeket.  
– Ez az elején nehéz volt, de lassan hozzászoktam. Rossz volt viszont, hogy nem vol-

tak órai feleltetések, hanem negyedévente írtunk egy nagydolgozatot, és akkor kap-
tunk szóbeli jegyet is. Igazából csak ezekre kellett tanulni. 

– Említetted, hogy egy év után az ember már nem is tud igazán magyarul. 
– Igen, az ember sokat felejt. 
– Látom, büszke vagy arra, hogy az eltöltött év sikeres volt. Szerinted milyen hibákat le-

hetett volna elkövetni? 
– Hát például azt, hogy az ember bezárkózik. Olyan lányról is hallottam, aki végül 

nem is tanulta meg az ország nyelvét. 
– Kötöttél ott olyan barátságokat, amelyek azóta is tartanak?  
– A cserecsaládaimmal tartom a kapcsolatot, és lett 3-4 olyan barátnőm is, akikhez ra-

gaszkodom. E-mailezünk, sms-ezünk, és a nyáron meg fognak látogatni.  
– Volt olyan, ami jó lenne, ha nálunk is így lenne?  
– Az iskolai önállóság. Aki elmúlt tizennyolc éves, az már mindent önállóan intéz, még 

az igazolásait is. Persze több a pénzük is. Egy kisvárost nem lehet ugyan összehason-
lítani Budapesttel, de ott nem volt annyi stressz. 

– A feleségek nem dolgoznak?  
– Legfeljebb csak félállásban. Az első csereanyukám napközis tanárnő volt, a má-

sodik egy iskolában volt valamilyen felügyelő, a harmadik pedig egyáltalán nem 
dolgozott. 

– Szeretnéd, ha ez nálunk is így lehetne? 
– Igen, mert így az anyukák sokkal többet tudtak lenni a gyerekeikkel. Az apukák pedig 

tudtak annyit keresni, hogy el tudjanak tartani egy nagyobb családot velem együtt is, 
noha nem dolgoztak éjjel-nappal. 

 (Kossuth Rádió, 2005. február 2.) 
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2. feladat 

Kedves Vendégeink! 

Önök a Strandhíradót hallják. 

Egy 5 éves eltévedt kisfiú, Kovács Zolika várja szüleit a hangosbemondónál. 

A nagymedencében félóránként lehet hullámfürdőzni. A legközelebbi hullám 10 óra 30 
perckor kezdődik. 

11 órakor kinyitott a lángossütő a főépület mellett. Finom ízekkel, baráti árakkal várja a 
vendégeket. A mai akciós ajánlat: sajtos-tejfölös lángos 150 forintért. 

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a pénztár mellett értékmegőrző működik. 

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a férfi öltöző előtti ajándékboltban sportszerek köl-
csönözhetők. 

Kérjük az FGD 442 rendszámú piros Opel személygépkocsi tulajdonosát, hogy fáradjon 
az autójához. 

A Strandhíradó számára a főbejárat melletti stúdióban lehet közleményeket leadni. További 
kellemes időtöltést kívánunk! 

(Csillaghegyi Strandfürdő, Budapest, 2005. július 12.) 

3. feladat 

Közlekedési híreink következnek: 

Útfelbontás miatt nehéz a közlekedés a Kossuth Lajos utcában. Kérjük, lassítsanak. 

Baleset történt a Váci út külső szakaszán a kifele vezető oldalon. A forgalom csak egy 
sávban halad. 

Rendezvény miatt lezárták az autóforgalom elől a Templom teret. A környező utcák-
ban hosszú a kocsisor. 

A III. kerületben ballagás miatt a Főteret lezárták. A parkoló autók nehezítik a hala-
dást. 

Felborult egy teherautó a Szentendrei úton. A rakománya, 2 tonna alma, az úttestre bo-
rult. Óvatosan haladjanak! 

Futóverseny miatt egész délelőttre lezárták Budán a Duna alsó rakpartját. 

Dugó nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton az Erzsébet-híd irányában. Ha tehetik, ve-
gyenek igénybe más útvonalakat! 

Kidőlt fa akadályozza az autóbuszforgalmat a Múzeum körúton. Inkább a villamos já-
ratokat vegyék igénybe! 

Leszakadt a villanyvezeték a gödöllői HÉV vonalán. A javítás ideje alatt HÉV-pótló 
autóbuszok közlekednek. 

Építkezés miatt ma nem lehet behajtani az első kerületi Iskola utcába. Javasoljuk, 
hogy parkoljanak a Corvin téren. 

Beszorult egy teherautó Pesten a Margit-híd alá. A helyszínen tűzoltók dolgoznak. 
(Útinform, Budapest, 2005. május) 
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IV. ÍRÁSKÉSZSÉG 
1. feladat 

A javítás alapelvei 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

értékelési szempont maximális pont-
szám 

Tartalom és szöveghossz 6 pont 
Nyelvhelyesség 5 pont 
Összesen 11 pont 

2. Amennyiben valamelyik értékelési szempont alapján a feladat megoldása 0 pontot kapott, 
akkor nem értékelhető a másik szempont alapján, azaz a teljes feladatra 0 pontot kell adni. 

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

Tartalom és szöveghossz 
Ezen az értékelési szemponton belül azt kell megfigyelnünk, hogy a vizsgázó  
• megfelelően dolgozta-e ki a témát,  
• megfelelő hosszúságú szöveget hozott-e létre. 

A nyelvi okokból érthetetlen szövegrészeket ennél a szempontnál nem lehet értékelni. 
Ez vonatkozik a feladatmeghatározásból értelem nélkül lemásolt és rossz nyelvi környezetben 
használt szövegrészekre is. Az ilyen típusú hibákat figyelembe kell venni a nyelvi teljesít-
mény értékelésekor is. 

Amennyiben a vizsgázó olyan információt közöl, ami a szöveg egészében nem értel-
mezhető, az adott rész kifejtése nem tekinthető teljesen megfelelőnek. 

A szöveghossz megadásánál a szószám csak a vizsgázó által létrehozott szövegrészre 
vonatkozik, azaz nem tartalmazza a központilag megadott részek szavainak számát. 

Nyelvhelyesség (szókincs, mondattan, alaktan, helyesírás) 

Ezen az értékelési szemponton belül azt kell megfigyelnünk, hogy megfelel-e 
• a vizsgázó által használt szókincs a témának, a szituációnak, a szerepnek és a közlési 

szándéknak,  
• a vizsgázó szóhasználata a középszintű érettségi vizsga követelményeinek, 
• a vizsgázó által létrehozott szöveg a mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak. 

Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a 
megértést. Szövegértést zavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak ne-
hezen vagy egyáltalán nem érthető. 

Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a szöveg-
ben jelölni kell előfordulásukat. 

Az adott szinten bizonyos nyelvtani struktúrák produktív használata nem várható el a 
vizsgázótól. Az ilyen típusú hibákat a szövegben jelölni kell, de az értékelésnél nem kell fi-
gyelembe venni. 
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Értékelési skála 

Tartalom és szöveghossz 
6-5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 

A vizsgázó megfelelően 
dolgozta ki a témát, 
és: 
 elérte a megadott szöveg-
mennyiséget (50–60 szó). 

A vizsgázó általában megfe-
lelően tárgyalta a témát, 
és: 
legalább 40–50 szó hosszú-
ságú szöveget hozott létre. 

A vizsgázó csak részben 
megfelelően tárgyalta a 
témát,  
vagy: 
a létrehozott szöveg 40 szó-
nál rövidebb. 

A vizsgázó nem megfelelően 
tárgyalta a témát, valamint a 
létrehozott szöveg nagyon 
rövid. 
vagy: 
A vizsgázó más témáról ír. 

Nyelvhelyesség (szókincs, mondattan, alaktan, helyesírás) 
5 pont 4-3 pont  2-1 pont 0 pont 

A szöveg hibátlan vagy csak 
kevés, a megértést nem zava-
ró hibát tartalmaz. 

A szövegben több hiba fordul 
elő, a hibák néhány ponton 
nehezítik a megértést. 

A szövegben sok hiba fordul 
elő, a hibák több ponton 
nehezítik a megértést. 

A szöveg a nyelvi hibák miatt 
nem érthető. 
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2. feladat 

A javítás alapelvei 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

Értékelési szempont Maximális pontszám 
Tartalom  5 pont 
Formai jegyek és hangnem  2 pont  
Szövegalkotás 3 pont 
Szókincs, kifejezésmód 6 pont 
Nyelvtan, helyesírás 6 pont 
Összesen 22 pont   

2. Amennyiben Tartalom 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.  
Tartalom 
Ezen az értékelési szemponton belül azt kell megfigyelnünk, hogy a vizsgázó 
• hány irányító szempontra tért ki és milyen mélységben tárgyalta azokat,  
• hogyan valósította meg a kommunikációs célt/célokat. 

Egy megadott irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető a szintnek megfelelőnek, 
ha a vizsgázó kitér az adott irányító szempontra, mondatai minden lényeges információt tar-
talmaznak, ill. minden lényeges információra rákérdeznek és ismétlésektől mentesek. Ameny-
nyiben egy irányító szemponthoz több alpont tartozik, a szempont kifejtése akkor tekinthető 
megfelelőnek, ha a vizsgázó az összes alpontot tárgyalja. Ha a vizsgázó egy irányító szem-
pontra kitér, de mondatai nem tartalmaznak minden lényeges információt, ill. nem kérdeznek 
rá minden lényeges információra, az adott irányító szempont tárgyalása csak részben megfele-
lő. Az adott irányító szempont tárgyalása abban az esetben is csak részben megfelelő, ha a 
vizsgázó értelmezhetetlen információt ad meg (pl. az életkor helyett a vizsgázó azt adja meg, 
hogy negyedikes). 

Ha egy irányító szempont tárgyalása nyelvi okokból nem érthető, azt ennél az értékelési 
szempontnál úgy kell tekinteni, mintha a vizsgázó nem tért volna ki rá, azaz az adott irányító 
szempont kifejtése nem megfelelő. Ezt a hibát figyelembe kell venni a nyelvi teljesítmény 
értékelésekor is, azaz a hiba jellegétől függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, he-
lyesírás értékelési szempontoknál. 

Amennyiben a vizsgázó szó szerint lemásol egy irányító szempontot, de teljesen rossz 
nyelvi környezetben használja azt, az adott irányító szempont kifejtése nem fogadható el. A jó 
nyelvi környezetben használt, szó szerint lemásolt irányító szempontot teljesítettnek kell te-
kinteni. 

Új, azaz nem megadott szempontok értékelésére nincs lehetőség. A feladatot akkor is a 
megadott irányító szempontok alapján kell értékelni, ha a vizsgázó a megadott témáról nem 
személyes vonatkozásban, hanem általánosan, de a kommunikációs cél(ok)nak megfelelően 
ír.  
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Magyar mint idegen nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

Formai jegyek és hangnem 
Ezen az értékelési szemponton belül azt kell megfigyelnünk, hogy a vizsgázó által létrehozott 
szöveg megfelel-e 
• a levéllel mint szövegfajtával szemben állított formai követelményeknek, azaz helyesen 

(vagy elfogadhatóan) tartalmazza-e a dátumot, a megszólítást, az elköszönést és aláírást,  
• hangnemében a címzetthez való viszonynak és a közlési szándéknak.  

Amennyiben a vizsgázó törekedett a megfelelő forma betartására, azaz kísérletet tett a 
formai jegyek minimális megtartására (pl. van elfogadható megszólítás és aláírás), a szöveg-
alkotás nem értékelhető 0 ponttal. 0 pont akkor jár, ha hiányzik vagy nem elfogadható a meg-
szólítás és/vagy az aláírás, illetve ha a vizsgázó a megadott műfaj helyett más szövegfajtát írt. 
Elfogadhatónak tekinthető minden olyan megszólítás és elköszönés, amely „emlékeztet” a 
helyes formákra.  

A csak nyelvtani vagy helyesírási hibát tartalmazó variációk e szempont értékelésénél 
helyesnek számítanak. Amennyiben a megszólítás és az elköszönés külön-külön helyes 
ugyan, de nem illenek egymáshoz, akkor mindkettő csak elfogadhatónak tekinthető. 

Szövegalkotás 
Ezen az értékelési szemponton belül azt kell megfigyelnünk, hogy  
• logikus-e az irányító szempontok elrendezése és ezáltal a szöveg gondolatmenete,  
• megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés, tárgyalás és befejezés, 
• a vizsgázó hogyan használja a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit (pl. egyszerű 

kötőszók, névmások). 
A Szövegalkotás szempont értékelésénél a Tartalom szempontjától függetlenül kell el-

járni, és csak a fentiek alapján lehet megítélni a dolgozat felépítését és gondolatmenetét. 
A szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit akkor használja helyesen a vizsgázó, ha 

törekszik arra, hogy egyszerű kötőszók, névmások, határozószók stb. segítségével valódi szö-
veget hozzon létre. Amennyiben a vizsgázó minden mondatát azonos módon (pl. az én szemé-
lyes névmással) kezdi, nem mondható el az általa létrehozott levélről, hogy abban a mondatok 
szervesen kapcsolódnak egymáshoz. 

Szókincs, kifejezésmód 
Ezen az értékelési szemponton belül azt kell megfigyelnünk, hogy megfelel-e 
• a vizsgázó által használt szókincs a témának, a szituációnak, a szerepnek és a közlési 

szándéknak,  
• a szóhasználat az élő idegen nyelv középszintű érettségi vizsga követelményeinek. 

Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a 
megértést. Szövegértést zavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak ne-
hezen vagy egyáltalán nem érthető. 

A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni, azaz a hiba 
jellegétől függően vagy a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szempontnál. 
Amennyiben például a vizsgázó egy szót nem megfelelően használ (pl. a „nézni“ ige helyett a 
„látni“ igét), ezt a hibát csak a Szókincs, kifejezésmód szempontnál lehet értékelni. 

Azoknál az értelemzavaró hibáknál, amelyek következtében egy-egy mondatrész vagy 
mondat mondanivalója válik érthetetlenné, és amelyeknél a hiba komplexitása miatt nem lehet 
eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, az egyszeri értékelés elve nem érvé-
nyes. Az ilyen típusú hibákat tehát mindkét szempontnál értékelni kell.  

Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a szöveg-
ben jelölni kell előfordulásukat. 

Ennél az értékelési szempontnál kell figyelembe venni a megszólítás és az elköszönés 
lexikai hibáit is. 
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Nyelvtan, helyesírás 
Ezen az értékelési szemponton belül azt kell megfigyelnünk, hogy megfelel-e a vizsgá-

zó által létrehozott szöveg a mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak. 
A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni, azaz a hiba 

jellegétől függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szempontnál. Ameny-
nyiben például a vizsgázó helytelen vonzatot használ (pl. rendelkezik valamihez), ezt a hibát 
csak a Nyelvtan, helyesírás szempontnál lehet értékelni. 

Azoknál az értelemzavaró hibáknál, amelyek következtében egy-egy mondatrész vagy 
mondat mondanivalója válik érthetetlenné, és amelyeknél a hiba komplexitása miatt nem lehet 
eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, az egyszeri értékelés elve nem érvé-
nyesül. Az ilyen típusú hibákat tehát mindkét szempontnál értékelni kell. 

Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a szöveg-
ben jelölni kell előfordulásukat. 

Ennél az értékelési szempontnál kell figyelembe venni a megszólítás és az elköszönés 
nyelvtani és helyesírási hibáit is. 
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Értékelési skála 

Tartalom 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 

A megadott irányító szem-
pontok megfelelően vannak 
kidolgozva.  
 

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat megfelelően valósítot-
ta meg. 

A megadott irányító szem-
pontok egy kivételével megfe-
lelően vannak kidolgozva. A 
hiányzó csak részben vagy 
egyáltalán nincs kifejtve 
vagy: 
A megadott irányító szem-
pontok kettő kivételével meg-
felelően vannak kidolgozva. A 
hiányzók csak részben vannak 
kifejtve. 
A vizsgázó a kommunikációs 
célokat többnyire megfelelően 
valósította meg. 

A megadott irányító szem-
pontok legalább 40%-a meg-
felelően van kidolgozva. A 
hiányzók csak részben vagy 
egyáltalán nincsenek kifejtve. 
vagy: 
A vizsgázó mindegyik irányí-
tó szempontot csak részben 
fejtette ki. 
 

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat részben valósította 
meg. 

A megadott irányító szem-
pontokból 40%-nál kevesebb 
van megfelelően kidolgozva. 
A hiányzók csak részben vagy 
egyáltalán nincsenek kifejtve. 
vagy: 
A vizsgázó még részben sem 
fejtette ki az összes irányító-
szempontot. 
 

Alapvető kommunikációs 
célját nem éri el. 

Formai jegyek és hangnem 
2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg formai jegyei telje-
sen megfelelnek a szövegfaj-
tának, hangneme pedig a 
közlési szándéknak. 
Levélműfaj esetén van helyes 
megszólítás és aláírás, és van 
helyes vagy elfogadható 
dátum és elköszönés. 

A szöveg formai jegyei nagy-
jából megfelelnek a szöveg-
fajtának, hangneme a közlési 
szándéknak. 
Levélműfaj esetén van helyes 
vagy elfogadható megszólítás 
és aláírás.  
A vizsgázó törekedett a levél-
forma betartására. 

A szöveg formai jegyei nem 
felelnek meg a szövegfajtá-
nak, vagy levélműfaj esetén 
hiányzik vagy nem elfogadha-
tó a megszólítás és/vagy az 
aláírás. 

Szövegalkotás 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok elrendezése 
logikus.  
A gondolati tagolás megfele-
lő: van bevezetés, tárgyalás és 
befejezés.  
A mondatok szervesen kap-
csolódnak egymáshoz.  

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok elrendezése 
többnyire logikus. A vizsgázó 
törekszik a gondolati tagolás-
ra: van bevezetés vagy befeje-
zés. 
A mondatok többnyire szerve-
sen kapcsolódnak egymáshoz. 

A mondanivaló nem minden-
ütt logikus elrendezésű. A 
vizsgázó nem törekszik a 
gondolati tagolásra: hiányzik 
a bevezetés és befejezés. 
A mondatok több helyen nem 
kapcsolódnak szervesen egy-
máshoz. 

A szöveg tagolatlan és átte-
kinthetetlen, izolált mondatok 
halmazából áll. 
Az írott anyag a rövidsége 
miatt nem tekinthető szöveg-
nek. 

Szókincs, kifejezésmód  
6-5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak megfelelő 
változatos és viszonylag nagy 
szókincs jellemzi. 

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak megfelelő 
szókincs jellemzi. A szókincs 
korlátai miatt előfordulhat is-
métlés. Néhol nem megfelelő 
a szóhasználat, ez azonban 
csak kis mértékben nehezíti a 
mondanivaló megértését. 

A szöveget kevésbé változa-
tos, helyenként egyszerű, de 
még elfogadható szókincs 
jellemzi.  
Sok a szóismétlés. Többször 
nem megfelelő a szóhasználat, 
ez néhány helyen jelentősen 
nehezíti a mondanivaló meg-
értését.

A szövegben felhasznált szó-
kincs nagyon egyszerű, a nem 
megfelelő szóhasználat több 
helyen jelentősen megnehezíti 
a szöveg megértését. 

Nyelvtan, helyesírás  
6-5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 

A szöveg grammatikai szem-
pontból igényes. Kevés nyelv-
tani (mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát tartalmaz. 
Ezek a megértést nem befo-
lyásolják. 

A szöveg több nyelvtani 
(mondattani, alaktani, helyes-
írási) hibát tartalmaz. Ezek 
azonban a megértést jelentő-
sen nem befolyásolják. 

A szövegben sok olyan nyelv-
tani (mondattani, alaktani, 
helyesírási) hiba van, amely a 
megértést jelentősen megne-
hezíti.. 

A szöveg a nyelvtani (mon-
dattani, alaktani, helyesírási) 
hibák miatt több helyen nem 
érthető. 
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