
Orosz nyelv  középszint 
  Javítási-értékelési útmutató 0803 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OROSZ NYELV 
 
 
 
 
 

 
KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI 

ÉRETTSÉGI VIZSGA 
 
 
 
 
 

 
JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI 

ÚTMUTATÓ 
 
 
 
 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 
MINISZTÉRIUM 

 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

  
●

  
2

0
0

9
. 

o
k

tó
b

er
 2

6
. 



 

írásbeli vizsga 0803 2 / 15 2009. október 26. 

Orosz nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
Általános útmutató 
 
 Kedves Javító Tanárok! 
 

Javasoljuk, hogy az Olvasott szöveg értése, a Nyelvhelyesség és a Hallott szöveg 
értése vizsgaösszetevők vizsgázók részére készült feladatai után található számozott szürke 
mezőkben a helyes megoldást     jellel jelöljék. 

A feladatpontokat és a vizsgapontokat a feladatlapok utolsó oldalán található 
táblázatba értelemszerűen írják be. 

Az Íráskészség vizsgaösszetevő feladatlapján a jobb oldalon található margón jelöljék 
a vizsgázók hibáit. 

 
I. Olvasott szöveg értése 

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

A szöveges beírást igénylő feladatoknál a javító tanár dönti el, hogy a megoldás 
tartalmazza-e a javítási útmutatóban megadott tartalmi elemeket. 

2. Minden jó megoldás 1 pontot ér. Félpont és többletpont nem adható. 
3. Helyesírási és nyelvhelyességi hibáért nem vonunk le pontot. 
4. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 33. 

 
A feladatpontok átszámítása vizsgapontokra: 

 
feladatpont vizsgapont  feladatpont vizsgapont 

25 33  12 16 
24 32  11 15 
23 31  10 14 
22 30  9 12 
21 28  8 11 
20 27  7 10 
19 26  6 8 
18 24  5 7 
17 23  4 6 
16 22  3 4 
15 20  2 3 
14 19  1 2 
13 18  0 0 

Részletes útmutató 
 
1. feladat 

 
1. 2. 3. 4. 5. 
В. Е. Ж. А. Г. 
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2. feladat 
              Правда   Неправда 

6. Он собирается стать журналистом. Х  

7. Музыка играет очень важную роль в жизни Антона. Х  

8. В школе он вообще не слушает музыку.  Х 

9. Больше всего он любит рок-музыку. Х  

10. По мнению Антона, друзья должны быть похожими друг на 
      друга. 

 Х 

11. Он думает, что настоящим другом может стать только 
      человек, которого мы давно знаем.  Х 

12. Своих лучших друзей Антон знает с первого класса школы.  Х 

13. Он считает, что дружба между мальчиком и девушкой не 
      всегда превращается в любовь. 

 Х 

14. Для Антона, любовь и музыка – важнее всего в жизни. Х  

15. В жизни человека может быть только одна настоящая 
      любовь.  Х 

 
 

 
3. feladat 
 

16. 16 лет 
17. в феврале 
18. путают день и ночь / в это время и днём темно, как ночью /они часто просыпают 
19. русский 
20. всё время приезжают и уезжают 
21. очень редко  
22. полгода ночь и полгода день / и днём темно / большая изоляция 
23. кататься на санках / снегоходе 
24. всё меньше 
25. придумали программу для привлечения новых учеников 
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II. Nyelvhelyesség 

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

el. 
2. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. 
3. A helyesírási hibával leírt szavak nem fogadhatók el. 
4. Minden jó megoldás 1 pontot ér. Félpont és többletpont nem adható. 
5. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 18. 
 

A feladatpontok átszámítása vizsgapontokra: 
 

feladatpont vizsgapont  feladatpont vizsgapont 
25 18  12 9 
24 18  11 8 
23 17  10 8 
22 16  9 7 
21 16  8 6 
20 15  7 6 
19 14  6 5 
18 13  5 4 
17 13  4 3 
16 12  3 3 
15 11  2 2 
14 11  1 1 
13 10  0 0 

 
Részletes útmutató 
 
1. feladat    2. feladat 

 
1. Мне  6. дирижёром 
2. этой  7. произведения 
3. её  8. лауреатом 
4. него  9. году 
5. ему  10. последнее 
   11. время 

 
3. feladat    4. feladat 

 
12. в  19. наше 
13. до  20. семьдесят лет назад 
14. о  21. больше 20 минут  
15. За  22. до места назначения 
16. по  23. из 4 вагонов  
17. в  24. подземка в Париже 
18. над  25. на станции «Маяковская» 

 



 

írásbeli vizsga 0803 5 / 15 2009. október 26. 

Orosz nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
III. Hallott szöveg értése 

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

el. A szöveges beírást igénylő feladatoknál a javító tanár dönti el, hogy a megoldás 
tartalmazza-e a javítási útmutatóban megadott tartalmi elemeket. 

2. Helyesírási és nyelvhelyességi hibáért nem vonunk le pontot. 
3. Minden jó megoldás 1 pontot ér. Félpont és többletpont nem adható. 
4. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 33. 

 
 
A feladatpontok átszámítása vizsgapontokra: 

 
feladatpont vizsgapont  feladatpont vizsgapont 

18 33  8 15 
17 32  7 13 
16 30  6 11 
15 28  5 10 
14 26  4 8 
13 24  3 6 
12 22  2 4 
11 21  1 2 
10 19  0 0 
9 17    
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Részletes útmutató 
 
1. feladat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. feladat 
 
Конференция, о которой идёт речь в тексте, проходила в Иркутске / в Москве. (7) 
Учителя / родители  жалуются на то, что школьники занимаются слишком много. (8) 
Исследование социологов показало, что старшеклассники в последние годы стали 
заниматься больше / меньше. (9) 
30% из них регулярно выполняет / не выполняет  домашние задания. (10) 
Поколение их родителей тратило на приготовление уроков больше / меньше времени. 
(11) 
Учителя правы / не правы, когда говорят, что современные дети ленивы. (12) 
Для современных старшеклассников не существует неважных предметов / 
некоторые предметы не важны (13). 
Социологи / учителя считают, что современные дети стали практичными и 
прагматичными. (14) 
Современные родители больше / меньше работают, чем при социализме. (15) 
Родители с удовольствием / неохотно покупают детям мобильные телефоны. (16) 
Отношение современных родителей к детям стало более / менее строгим. (17) 
Подростки ведут себя одинаково все времена / сегодня ведут себя по-другому .(18) 
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A kazettán elhangzó szövegek: 
 
1. 
- Алло! 
- Алло! Здравствуйте! Я звоню по объявлению. Вы сдаёте квартиру? 
- Да, сдаём. Что вас интересует? 
- Я хотел бы посмотреть её. 
- Пожалуйста. Давайте договоримся о времени, и я вам всё покажу. 
- Я бы смог подъехать к вам после работы. Например, часов в 5. 
- Пожалуйста. 
- Я правильно понял, это недалеко от метро «Университетская»? 
- Да, минут 7 от метро. Улица Строителей. 
- Я плохо знаю этот район. Объясните, пожалуйста, подробнее, как идти от метро. 
- Пожалуйста. Из метро два выхода. Вам нужен выход к проспекту Вернадского. 
Запомнили? Не к Университетскому проспекту, а к проспекту Вернадского. 
- Да, да. Я записываю. 
- Записываете? Очень хорошо. Значит, так. Выходите из метро и сразу поворачиваете 
направо. Идёте по проспекту Вернадского. Вы знаете, где цирк? 
- Цирк!? Так он ведь в центре! 
- О! Я вижу, вы не москвич. В Москве два цирка. Один в центре, а другой на Юго-
западе. Но это не важно. Я только хотела сказать, что вам надо идти не в сторону 
цирка, это первый дом от метро, если пойти налево, а как раз наоборот. 
- Понятно. Иду по проспекту Вернадского направо. А дальше? Сколько надо идти? 
- Идёте по проспекту Вернадского до школы, это третий дом от метро. Около школы 
будет переход на другую сторону. 
- Мне надо будет перейти на другую сторону? 
- Да. Только осторожно. Там недавно несчастный случай был. Женщина думала, что 
машин нет и перешла на красный свет. 
- Конечно, конечно. Я всегда осторожен. А дальше? 
- Перейдёте и сразу увидите магазин «Гуливер», там мужская одежда продаётся для 
мужчин, у которых очень большой размер одежды. Записали? 
- Записал. 
- Отлично. Идёте направо. Дойдёте до угла, на углу будет кафе «Арлекин». Уже тепло, 
они столики на улице поставили, там всегда народу много, ребята из школы бегают -
мороженое есть. 
- Мне надо завернуть за угол? 
- Да. Завернёте и идите дальше. Это уже улица Строителей. Наш дом - четвёртый от 
угла: улица Строителей 13. 
- Понятно. Найду. Это, кажется, нетрудно. 
- Конечно, не трудно. Район у нас прекрасный. Вам понравится. Улица тихая, зелёная, 
движения почти нет. Всё рядом. Следующий дом – Строителей 15 – магазин 
«Продукты». Всё под боком: и почта, и милиция, и поликлиника. 
- Хорошо. Спасибо. В пять буду у вас. До свидания! 
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2. 
Сегодня мы отвечаем на письмо Марии Прокофьевны Малышевой из Иркутска. 

Она пишет нам, что её внук, который учится в десятом классе, целыми вечерами 
просиживает за уроками. «Мне жаль современных подростков! Разве можно столько 
заниматься? Куда смотрят врачи!? Надо срочно менять школьные программы!» - 
считает она. Мы попросили нашего корреспондента разобраться в этом вопросе. Вот, 
что он узнал. 

Недавно в Москве, в Институте социологии образования прошла интересная 
конференция. Проблема, которая на ней обсуждалась, на первый взгляд кажется 
простой и далёкой от науки. Сколько времени занимаются наши старшеклассники? 

Дело в том, что родители постоянно жалуются на то, что их дети страшно 
перегружены, что они сидят за книжками до позднего вечера и у них совсем нет 
времени на отдых, спорт и развлечения. Учителя с ними категорически не согласны. По 
их мнению, современные дети занимаются не достаточно, они нелюбопытны и ленивы. 

Кто же прав? Ответ на этот вопрос дали социологи. Их исследование показало, 
что школьники действительно стали меньше заниматься и у них изменилось отношение 
к учёбе. Только 30% из них регулярно и старательно выполняет домашние задания по 
всем предметам. А большинство старшеклассников тратит на уроки примерно полтора 
часа в день. Это, конечно, немного. У поколения их родителей уходило на 
приготовление уроков намного больше времени: почти три часа. Значит, в этом учителя 
правы. 

Однако они ошибаются, когда говорят о том, что современные дети ленивы и не 
любопытны. Ленивыми их назвать никак нельзя. Ведь многие из них и в самом деле 
занимаются с утра до вечера: они ходят к частным преподавателям, на различные 
факультативы и курсы. Выбрав вуз, они начинают основательно готовиться к 
поступлению и решают, какие предметы им нужны и важны, а к каким можно 
относиться несерьёзно. На неважные для них предметы ребята почти не обращают 
внимания. Тем, кто решил стать экономистом,  не нужна история и литература, а 
будущие историки стараются поменьше времени тратить на математику, физику и 
химию. Но ленивыми и нелюбопытными их назвать нельзя, просто они стали другими: 
практичными и прагматичными. 

Однако изменились не только школьники, изменились и их родители. Они 
намного больше работают, чем во времена социализма. Естественно, у них теперь 
меньше времени контролировать детей, помогать им в учёбе и проверять у них 
домашние задания. Родители не всегда знают, когда их ребёнок пришёл домой из 
школы, обедал ли он, сколько отдыхал и когда сел за уроки. Конечно, мобильные 
телефоны, которые они так охотно покупают детям, немного помогают им в этом 
контроле, но, с другой стороны, по телефону они узнают только то, что говорит им сам 
ребёнок, и нет никакой гарантии в том, что он говорит правду. 

Социологи заметили ещё одну интересную деталь. Отношения в современной 
семье стали более демократическими. Школьники уже не так боятся родителей. Теперь 
не принято наказывать детей за плохие отметки. Шестнадцатилетние молодые люди 
считают себя взрослыми и самостоятельными. Естественно, что и ведут они себя не 
так, как подростки семидесятых-восьмидесятых годов. 
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IV. Íráskészség 

 
Az írásfeladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével törté-

nik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szem-
pontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Mindegyik írásbeli munkát e szempontok segítségé-
vel kell értékelni oly módon, hogy a dolgozatot minden egyes értékelési szempontnál újra 
kell olvasni.  

Ezen értékelési eljárás további sajátossága, hogy a szintleírások a nyelvi teljesítményt 
értékelő szempontoknál nem tartalmaznak hibaszámokra vonatkozó utalásokat, valamint nem 
osztályozzák előre az egyes hibatípusokat a hibák súlyossága alapján. Ennek oka az, hogy az 
egyes nyelvi hibák súlyosságát (értelemzavaró vagy nem értelemzavaró hiba) csak az adott 
szövegkörnyezet figyelembevételével lehet megállapítani. 

Első feladat 

A javítás alapelvei 
 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

Értékelési szempontok Pontszám 
Tartalom és szöveghossz 5 pont 
Nyelvhelyesség 5 pont 
Összesen 10 pont 

 
2. Amennyiben a feladat valamelyik szempont alapján 0 pontos, akkor az összpontszám is 0 

pont. 
3. A feladatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó kevesebbet vagy többet ír a megadott 

szöveghossznál. 
4. Fél pontok és jutalompontok nem adhatók. 
 
Az értékelési szempontok részletes kifejtése 

Tartalom és szöveghossz 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 
• megfelelően dolgozta-e ki a témát, 
• megfelelő hosszúságú szöveget hozott-e létre. 
 

A tartalmi teljesség megítélésénél az a döntő, hogy a vizsgázó közli-e az adott 
szituációban lényeges információkat. Egyes vizsgafeladatoknál a tartalom értékelésénél a 
segédanyag tartalmi információi is irányadóak lehetnek. Ekkor azt is figyelembe kell venni, 
hogy a vizsgázó írásműve nem tartalmaz-e sokkal kevesebb információt, mint a segédanyag. 
Amennyiben azonban a feladat nem tartalmaz erre vonatkozó utasítást, akkor nem kérhető 
számon a vizsgázón az összes segédanyagban megjelenő információ. 

A dolgozat tartalmi szempontból megfelelő abban az esetben is, ha a vizsgázó a 
megadott témáról nem személyes vonatkozásban, hanem általánosan, de a kommunikációs 
cél(ok)nak megfelelően ír. 
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A nyelvi okokból érthetetlen szövegrészeket a Tartalom szempontnál nem lehet értékel-

ni. Ez vonatkozik a megadott szövegből értelem nélkül lemásolt és rossz nyelvi környezetben 
használt szövegrészekre is. Az ilyen típusú hibákat figyelembe kell venni a nyelvi teljesít-
mény értékelésekor is. El kell fogadni azonban az olyan szövegrészeket, amelyeket a vizsgázó 
a segédanyagból vett át és jó nyelvi környezetben használ. 

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) 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
• megfelel-e a vizsgázó által használt szókincs a témának, a szituációnak, a szerepnek és a 

közlési szándéknak,  
• megfelel-e a szóhasználat a középszintű érettségi vizsga követelményeinek, 
• megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a mondattan, az alaktan és a helyesírás nor-

máinak. 
 

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

Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni. 
Az adott szinten bizonyos nyelvtani struktúrák produktív használata nem várható el a 

vizsgázótól. Az ilyen típusú hibákat az értékelésnél nem kell figyelembe venni. 
 
Javítási jelrendszer 
 
A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 

Ny = nyelvhelyességi hiba (lexikai vagy nyelvtani hiba), 
H = helyesírási hiba, 
É = értelemzavaró nyelvi hiba. 

 
A szövegben használt jelek: 

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

 
Az ismétlődő hibákat, valamint az olyan hibákat, amelyeknél az adott nyelvtani 

struktúra ismerete nem várható el a vizsgázótól, csak a szövegben kell jelölni, a javító 
sávban nem. 
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Értékelési skála (1. feladat) 

Tartalom és szöveghossz 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A vizsgázó megfelelően 
dolgozta ki a témát, és 
elérte a megadott 
szövegmennyiséget (40–50 
szó). 

A vizsgázó általában megfe-
lelően tárgyalta a témát, és 
legalább 30–40 szóból álló 
szöveget hozott létre. 

A vizsgázó csak részben 
megfelelően tárgyalta a té-
mát, és/vagy a létrehozott 
szöveg 30 szónál rövidebb. 

A vizsgázó nem 
megfelelően tárgyalta a 
témát, és/vagy 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 zavaró hibát tartalmaz. 

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

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

A szöveg a nyelvi hibák 
miatt nem érthető. 

Második feladat 

A javítás alapelvei 
 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

Értékelési szempontok Pontszám 
Tartalom  5 pont 
Formai jegyek és hangnem  3 pont  
Szövegalkotás 5 pont 
Szókincs, kifejezésmód 5 pont 
Nyelvtan, helyesírás 5 pont 
Összesen 23 pont   

 
2. Amennyiben a feladat a Tartalom szempont alapján 0 pontos, akkor nem értékelhető a többi 

szempont alapján, azaz az összpontszám is 0 pont. 
3. A feladatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól.  
4. Fél pontok és jutalompontok nem adhatók. 
 
Az értékelési szempontok részletes kifejtése 

Tartalom 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 
• hány irányító szempontra tért ki, és megfelelően tárgyalta-e azokat,  
• hogyan valósította meg a kommunikációs célt/célokat. 
 

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

Érdeklődő típusú levél esetén előfordul, hogy a vizsgázónak bizonyos információkra kell 
rákérdeznie. Ebben az esetben a megfelelő kérdés feltevése azt jelenti, hogy a vizsgázó 
megfelelően fejtette ki az adott szempontot. 

Ha egy irányító szempont tárgyalása nyelvi okokból nem érthető, azt a Tartalom 
szempontnál úgy kell értékelni, 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, 
helyesírás szempontoknál. 

Amennyiben a vizsgázó szó szerint lemásol egy irányító szempontot, és jó nyelvi környe-
zetben használja azt, az adott irányító szempontot teljesítettnek kell tekinteni. A rossz nyelvi 
környezetben használt, szó szerint lemásolt irányító szempont kifejtése nem fogadható el. 

Új, azaz nem megadott szempontok értékelésére nincs lehetőség. A dolgozatot akkor 
is a megadott szempontok alapján kell értékelni, ha a vizsgázó a megadott témáról nem sze-
mélyes vonatkozásban, hanem általánosan, de a kommunikációs cél(ok)nak megfelelően ír, 
vagy önmagáról ír, amikor általánosan kellene fogalmaznia. 

Amennyiben a feladat a Tartalom szempont alapján 0 pontos, akkor nem értékelhető a 
többi szempont alapján, azaz az összpontszám is 0 pont. 

Formai jegyek és hangnem 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg  
• megfelel-e a feladat szövegfajtával szemben állított formai követelményeknek (pl. a levél 

helyesen tartalmazza-e a dátumot, a megszólítást, az elköszönést és aláírást),  
• hangneme megfelel-e a címzetthez való viszonynak és a közlési szándéknak.  
 

Amennyiben a vizsgázó törekedett a feladat szövegformájának minimális megtartására 
(van elfogadható megszólítás és aláírás), a feladat nem értékelhető 0 ponttal. A csak nyelvtani 
vagy helyesírási hibát tartalmazó variációk e szempont értékelésénél helyesnek számítanak. 

Szövegalkotás 

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

kötőszók, névmások). 
 

A Szövegalkotás szempontnál a Tartalom szemponttól függetlenül kell eljárni, és csak a 
tárgyalt szempontok 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 
szöveget hozzon létre. Amennyiben a vizsgázó minden mondatát azonos módon kezdi, nem 
mondható el az általa létrehozott levélről, hogy abban a mondatok szervesen kapcsolódnak 
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egymáshoz. Amennyiben a vizsgázó csak azonos szerkezetű egyszerű mondatokat ír, nem 
kaphatja meg a maximális pontszámot. 

Szókincs, kifejezésmód 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
• megfelel-e a vizsgázó által használt szókincs a témának, a szituációnak, a szerepnek és a 

közlési szándéknak,  
• megfelel-e a szóhasználat a középszintű érettségi vizsga követelményeinek. 
 

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

A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni. 
Amennyiben például a vizsgázó egy szót nem megfelelően használ, azt a hibát csak a 
Szókincs, kifejezésmód szempontnál lehet értékelni. 

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

E szempont értékelésénél a megszólítás és az elköszönés hibáit is figyelembe kell venni. 

Nyelvtan, helyesírás 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy megfelel-e 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. 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 mon-
danivalót.  

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

E szempont értékelésénél a megszólítás és az elköszönés nyelvtani és helyesírási hibáit 
is figyelembe kell venni. 
 
Javítási jelrendszer 

Tartalom 

A tartalmi szempontok teljesítését a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a 
szempont sorszámának megadásával: 

4 (bekarikázott szám) = teljesített tartalmi szempont, 
√3 (hiányjel + szám) = nem tárgyalt tartalmi szempont, 
2– (szám + mínuszjel) = 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. 
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Formai jegyek és hangnem 

A formai jegyeket levél esetében a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a 
következő betűkkel: 

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

A teljesítés minőségét mutató jelek: 

K (betű)  =  az adott formai jegy teljesítése helyes,  
√K (hiányjel + betű)  =  hiányzik vagy nem elfogadható az adott formai jegy,  
K (aláhúzott betű)  =  elfogadható, bár hibás az adott formai jegy.  

Szövegalkotás 

A Tartalom szempontnál használt számozás segít e szempont megítélésénél is.  

Szókincs, kifejezésmód 

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 
eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó. 

 
A szövegben használt jelek: 

 aláhúzás  = lexikai hiba, 
 aláhúzás + i = ismétlődő lexikai hiba. 

                     i 
 
Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 

Nyelvtan, helyesírás 

A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 
G = nyelvtani (grammatikai) hiba, 
É = értelemzavaró hiba, amely következtében egy-egy mondatrész vagy mondat mon-

danivalója válik érthetetlenné, és amelynél a hiba komplexitása miatt nem lehet 
eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, 

H = helyesírási hiba. 
 

A szövegben használt jelek: 
aláhúzás  = nyelvtani vagy helyesírási hiba, 
√ (hiányjel) = hiányzik egy szó, 
(nyíl) = szórendi hiba, 
 

aláhúzás + i = ismétlődő hiba. 
                    i 

 
Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 
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Értékelési skála (2. feladat) 
Tartalom 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó öt irányító 
szempontot dolgozott ki 
megfelelően.  
 

A vizsgázó a kommuniká-
ciós célokat megfelelően 
valósította meg. 

A vizsgázó négy vagy három 
irányító szempontot dolgozott 
ki megfelelően, a többit pedig 
csak részben vagy egyáltalán 
nem.  
 

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat többnyire meg-
felelően valósította meg. 

A vizsgázó két irányító szem-
pontot dolgozott ki megfelelő-
en, a többit pedig csak részben 
vagy egyáltalán nem.  
vagy: 
A vizsgázó egy irányító szem-
pontot dolgozott ki 
megfelelően, és van még 
olyan irányító szempont, 
amelyet részben tárgyalt. 
vagy:  
A vizsgázó legalább négy irá-
nyító szempontot tárgyalt 
részben. 
A kommunikációs célokat 
részben valósította meg.

A vizsgázó csak egy irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően és nem tárgyalta a 
többi szempontot. 
vagy: 
A vizsgázó három vagy annál 
kevesebb irányító szempontot 
tárgyalt részben. 
 

Alapvető kommunikációs 
célját nem éri el. 
vagy: 
A vizsgázó más témáról írt. 

Formai jegyek és hangnem 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg formai jegyei 
teljesen megfelelnek a 
szövegfajtának, hangneme a 
közlési szándéknak és/vagy 
a címzetthez való 
viszonynak. 
Helyes a megszólítás, az 
aláírás, a dátum és az 
elköszönés. 

A szöveg formai jegyei nagy-
jából megfelelnek a szöveg-
fajtának, hangneme a közlési 
szándéknak és/vagy a 
címzetthez való viszonynak. 
 

A szöveg formai jegyei még 
megfelelnek a szövegfajtának, 
hangneme a közlési 
szándéknak és/vagy a címzett-
hez való viszonynak. 
 

A szöveg formai jegyei nem 
felelnek meg a szövegfajtá-
nak, hangneme a közlési 
szándéknak és/vagy a cím-
zetthez való viszonynak.  

Szövegalkotás 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A szöveg felépítése, az 
irányító szempontok 
elrendezése logikus. 
A gondolati tagolás megfele-
lő: van bevezetés, tárgyalás 
és befejezés. 
A vizsgázó megfelelő nyelvi 
eszközök használatával 
valódi szöveget hoz létre. 
A mondatok szervesen 
kapcsolódnak egymáshoz. 

A szöveg felépítése, az 
irányító szempontok 
elrendezése többnyire logikus. 
A vizsgázó törekszik a 
gondolati tagolásra: van 
bevezetés vagy befejezés. 
A vizsgázó törekszik arra, 
hogy valódi szöveget hozzon 
létre. 
A mondatok többnyire szerve-
sen kapcsolódnak egymáshoz.

A mondanivaló nem 
mindenütt logikus 
elrendezésű. 
A vizsgázó nem törekszik a 
gondolati tagolásra: hiányzik a 
bevezetés és a befejezés. 
A szövegszerűség csak 
nyomokban fedezhető fel. 
A mondatok több helyen nem 
kapcsolódnak egymáshoz. 
 

A szöveg tagolatlan és 
áttekinthetetlen. 
Az írásmű izolált mondatok 
halmazából áll. 
A levél annyira rövid, hogy 
szövegként nem értékelhető. 

Szókincs, kifejezésmód  
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak 
megfelelő szókincs jellemzi. 
Néhol nem megfelelő a szó-
használat, ez azonban csak 
kis mértékben nehezíti a 
mondanivaló megértését. 
 

A szöveget nagyrészt a témá-
nak és a közlési szándéknak 
megfelelő szókincs jellemzi.  
Többször nem megfelelő a 
szóhasználat, ami néha nehe-
zíti a mondanivaló megértését.
A szókincs korlátai miatt 
többször előfordulhat szóis-
métlés. 

A szöveget egyszerű szókincs 
jellemzi.  
Sokszor nem megfelelő a 
szóhasználat, ami helyenként 
jelentősen nehezíti és/vagy 
akadályozza a mondanivaló 
megértését. 
Sok a szóismétlés. 

A szövegben felhasznált szó-
kincs szegényes. 
A nem megfelelő szóhasz-
nálat több helyen akadá-
lyozza a szöveg megértését. 

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

A vizsgázó általában helyesen 
használja az egyszerű nyelv-
tani struktúrákat. 
A szöveg kevés nyelvi (mon-
dattan, alaktan, helyesírás) 
hibát tartalmaz, amelyek 
azonban a megértést nem be-
folyásolják. 

A vizsgázó több hibával hasz-
nálja az egyszerű nyelvtani 
struktúrákat. 
A szöveg több nyelvi (mon-
dattan, alaktan, helyesírás) hi-
bát tartalmaz, amelyek azon-
ban a megértést nem befolyá-
solják, és/vagy kevés, a meg-
értést nehezítő hiba jellemzi a 
dolgozatot. 

A vizsgázó csak a legegysze-
rűbb nyelvtani struktúrákat 
használja. 
A szöveg sok olyan nyelvi 
(mondattan, alaktan, helyes-
írás) hibát tartalmaz, amelyek a 
megértést nem befolyásolják, 
valamint több, a megértést 
jelentősen nehezítő nyelvi hiba 
fordul elő benne. 

A szöveg a nyelvi (mondattan, 
alaktan, helyesírás) hibák 
miatt nem érthető. 
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