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Általános útmutató 
 

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

2. Minden jó megoldás egy pontot ér, a rossz megoldás 0 pont. 
3. Fél pont és többletpont nem adható. 
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I. Olvasott szöveg értése 

 
Ha többféle válasz is elfogadható, a javítási kulcs tartalmazza a szövegből adódó lehet-

séges válaszokat, illetve azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a jó válasznak tartalmaznia 
kell. (A szöveg szerinti megoldások mellett szerepelnek a tartalmilag még elfogadható egyéb 
megoldások is. A zárójelben szereplő szavak, kifejezések nem feltételei a válasz elfogadható-
ságának.) 

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

helyesírási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét akadályoz-
zák. 

Amennyiben több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha tartal-
mazza a helyes megoldást. 

Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes kérdés-
hez tartozó egy-egy szürke négyzetbe, 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. 

1 0 1  

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

elfogadható, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

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

 
Például: 
 

Max. Elért 

5  3 

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

egyes feladatok eredményeit), és az elért összpontszámot. 
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Részletes útmutató 
 
 
Exercício 1   

Segurança 
 
(0) 1 2 3 4 5 
F D A C E B 
 
 

Exercício 2   

Lenda do chocolate 

 

(0) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
J B D F K H C A L E O G N M 
 

 

Execício 3   

Sacos de compras  

 

(0) Voltam de sacos de plástico. 
19) São deitados para o lixo  
20) Podem ser lavados e reutilizados/e usados novamente. 
21) (São chamados) (produtos) biodegradáveis. 
22) É um material não renovável. 
23) Podem matar os animais (marinhos). 
24) (Contém) um metal (pesado) tóxico. 
25) (Os sacos) libertam gases perigosos (que poluem a 
atmosfera). 

 
Exercício 4   

Por quê é que há dias feriados? 
 

(0) 26 27 28 29 30 31 32 33 

F F V V F F V V V 
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II. Nyelvhelyesség 

 
 

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

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

 
Javítás közben 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 elfogadható válasz 
• Amennyiben nincs válasz, a négyzetet hagyja üresen! 

 
Például: 
 

1. 2. 3. 4. 

1 0 1  

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

elfogadható, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

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

 
Például: 
 

Max. Elért 

5  3 

 
 

A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az 
egyes feladatok eredményeit), és az elért összpontszámot. 
 



 

írásbeli vizsga 0802  6 / 15 2009. október 26. 

Portugál nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

Részletes útmutató 
 

 
 
Exercício 1   

Recordações 
 

0 1 2 3 4 5 6 

a c d c b d a 

 
 
 
Exercício 2   

Boa Viagem! 
 

0)........ possam.............................................. 
7) aproveitamos............................................. 
8) consultem.................................................. 
9) haja............................................................ 

 10) lamentamos................................................ 
 11) ouçam......................................................... 
 12) deixem....................................................... 

 
 
 
 
Exercício 3   

O vento 
 

0 13 14 15 16 17 18 
A E H F B D G 
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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 szöveg szerinti megoldások mellett szerepelnek a tartalmilag még elfo-
gadható egyéb megoldások is. A zárójelben szereplő szavak, kifejezések nem feltételei a 
válasz elfogadhatóságának.) 

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

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

A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási kulcs után 
található pontszámítási táblázat alapján történik. 

Javítás közben 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 elfogadható válasz 
• Amennyiben nincs válasz, a négyzetet hagyja üresen! 

 
Például: 
 

1. 2. 3. 4. 

1 0 1  

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

elfogadható, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetsor végén) két 
külön rubrika található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a 
másikba, kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot és a pontszámítási 
táblázat segítségével megállapított vizsgapontokat. 

 
Például: 

 

Max. Elért 

5  3 

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

egyes feladatok eredményeit), az elért összpontszámot, és a pontszámítási táblázat segítségé-
vel megállapított vizsgapontokat. 
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Részletes útmutató 

 
 
 
Exercício 1   

O Dia da Árvore 
 
(0) 1 2 3 4 5 6 7 
A A B B A B A A 
 
 
 
Exercício 2   

Do Telejornal 
 
 

 
 (0) europeus  
  8) habitantes  
  9) temperatura  
10) neve  
11) continente  
12) ilhas 
13) nublado  
14) estradas 
15) norte 

 
 
 

Exercício 3   
D. Afonso Henriques 

 
 
(0) D. Afonso Henriques foi o primeiro rei de Portugal. 
16) (D. Afonso Henriques) era muito forte e alto. 
17) (Ele foi recompensado) com um grande território: o Condado Portucalense./ (Foi 
recompensado) com o Condado Portucalense. 
18) (D. Afonso Henriques) quis tornar o Condado Portucalense independente./ Quis 
torná-lo independente. 
19) (Era) grande admirador do seu pai. 
20) (Deixou-nos Portugal como) reino independente./ (Deixou) um reino 
perfeitamente definido e independente/ (Deixou) um verdadeiro reino. 
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Feladatpontok átszámítása vizsgapontra 
 

Feladatpont Vizsgapont

1 2 

2 3 

3 5 

4 7 

5 8 

6 10 

7 12 

8 13 

9 15 

10 17 

11 18 

12 20 

13 22 

14 23 

15 25 

16 27 

17 28 

18 30 

19 32 

20 33 
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A HANGZÓ ANYAGOK SZÖVEGEI: 

 
Excercício 1   

Dia da Árvore 
 
A comemoração oficial do Dia da Árvore teve lugar, pela primeira vez, no estado norte-
americano do Nebraska, em 1872. Tudo porque Jonh Stirling Morton, para resolver o 
problema de escassez de madeira, conseguiu induzir toda a população a consagrar um dia no 
ano à plantação ordenada de diversas árvores. A festa da árvore rapidamente se expandiu a 
quase todos os países do mundo, tendo-se realizado em Portugal, pela primeira vez, em 9 de 
Março de 1913. 
Em fins de 1971 foi estabelecido o Dia Florestal Mundial, com o objectivo de sensibilizar as 
populações para a importância da floresta na manutenção da vida na Terra, de modo a que o 
homem possa retirar cada vez maiores benefícios deste recurso natural e suster o ritmo 
acelerado de destruição, provocado pela ânsia de lucro fácil e individualista que não se 
preocupa com as necessidades das gerações futuras. 
Em 21 de Março de 1972 – início da Primavera no Hemisfério Norte– foi comemorado o 
Primeiro Dia Mundial da Floresta em vários países, entre os quais Portugal. 
Por todo o país, escolas e outras entidades comemoram este dia, plantando simbolicamente 
uma árvore. Curiosamente, esta não é a época indicada para a plantação de um grande número 
de espécies arbóreas... Vale a intenção. 

 
(www. google.pt) 

Excercicio 2   
Do Telejornal 

 
No fim-de-semana que agora termina, os europeus estiveram de uma maneira geral de 
parabéns pelas condições climatéricas que se fizeram sentir por todo o lado. 
Os habitantes das cidades europeias tiveram boas razões para sair e aproveitar a excelente 
temperatura junto das praias ou no campo onde não choveu e a neve esteve ausente. 
Só no centro do continente o céu esteve um pouco nublado e o vento soprou forte. Nas ilhas 
Britânicas e só no fim da tarde de domingo caiu neve nas terras mais altas, mas o céu esteve 
de uma maneira geral nublado pelo que os britânicos foram os que menos viajaram este fim-
de-semana. 
Também foram os que sofreram menos nas estradas, já que há notícias de grandes 
engarrafamentos e até de acidentes graves em todo o norte e sul de Europa... 

 
(www. google.pt) 

 
Excercicio 3   

D. Afonso Henriques 
 

D. Afonso Henriques foi o primeiro rei de Portugal. Fundou o reino de Portugal em 1143, 
quando o tornou independente dos reinos de Leão e Castela ( ainda não existia a Espanha, na 
altura), fundando a primeira dinastia, a de Borgonha, que durou 244 anos. 
Diz-se que D. Afonso Henriques era muito forte e alto, um facto pouco vulgar na época. 
Sabias que a sua espada é tão pesada ( com cerca de 15 quilos) que são precisos dois ou três 
homens para a levantar sem esforço e usá-la em combate? 
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O primeiro rei era filho de D. Henrique de Borgonha, que conquistou muito território aos 
muçulmanos. Pela sua bravura, ele tinha sido recompensado com um grande território: o 
Condado Portucalense. 
 
Como governava sozinho o Condado e tinha sido muito importante na reconquista aos 
mouros, D. Henrique quis tornar o Condado Portucalense independente. 
Depois da sua morte, a sua mulher começou por seguir as suas ideias, mas começou a ser 
influenciada por um nobre castelhano. 
Quem não gostou muito da ideia foi o D. Afonso Henriques, órfão desde muito novo, mas um 
grande admirador do seu pai. Esta admiração foi-lhe transmitida pelo seu aio, o célebre Egas 
Moniz, que ficou encarregue da sua educação. 
É então que decide lutar contra a mãe e contra os exércitos de Castela, na Batalha de S. 
Mamede, para tomar conta do Condado Portucalense e transformá-lo num reino. E conseguiu! 
 
Sabias que o jovem D. Afonso Henriques se armou a si próprio cavaleiro em 1122, quando 
tinha apenas 14 anos de idade? A partir da batalha de Ourique, em 1139, a autonomia de 
Portugal tornou-se cada vez mais fortalecida e reconhecida por todos. 
Conta-se que aconteceu um milagre durante essa Batalha, que levou os portugueses a 
vencerem um exército muito maior do que o seu. 
Um documento do Papa (a bula), muitos anos depois, confirmou finalmente Portugal como 
reino independente. 
O Papa Alexandre III deu-lhe ainda o direito de conquistar territórios aos mouros para alargar 
o território nacional. 
D. Afonso Henriques morreu em 1185, deixando ao filho, D. Sancho I, um território 
perfeitamente definido e independente: não apenas um Condado, mas já um verdadeiro Reino. 
 

(www. google.pt) 
 

IV. Íráskészség 
 

A javításhoz használandó értékelési szempontok a következő oldalakon találhatóak. 
 

A feladatok végén a szürke táblázatban két különböző oszlop található: 
 

• az elsőbe előre beírtuk az egyes értékelési szempontok alapján elérhető maximá-
lis pontszámokat; 

• a másikba, kérjük, írja be a vizsgázó által elért pontszámokat, majd a feladatra 
adott összpontszámot. 

 
Például: 

  

Max. Elért 

5  3 

 
 

A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az 
egyes feladatok eredményeit) és az elért összpontszámot. 
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Értékelési szempontok az 1. feladathoz 
 

Az 1. feladat értékelése Maximum 
A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 5 pont 
Érthetőség, nyelvi megformálás 5 pont 
Íráskép 1 pont 

 Összesen 11 pont 
 

Amennyiben a dolgozat a „A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága” szempont alapján  
0 pont, 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. 

Értékelési skála az 1. feladathoz 
A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökéle-
tesen megvalósítot-
ta a kommunikációs 
célt; megfelelően 
dolgozta ki a feladat 
minden részletét, és 
elérte a minimális 
szöveghosszúságot. 
(50 szó). 

A vizsgázó nagyrészt 
megvalósította a kom-
munikációs célt; egy-
két részlettől eltekintve 
általában megfelelően 
dolgozta ki a feladatot, 
és legalább 50 szó 
hosszúságú 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 rö-
videbb. 

A vizsgázó nem valósí-
totta meg a kommuni-
kációs célt; félreértette, 
illetve nem megfelelő-
en dolgozta ki a felada-
tot, 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 követhe-
tő. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibák el-
lenére az olvasó szá-
mára 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, alaktani, 
helyesírási) hibák mi-
att nem érthető és nem 
követhető. 

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

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

A 2. feladat értékelése Maximum 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 5 pont 
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2 pont 
Szövegalkotás 4 pont 
Szókincs, kifejezésmód 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 pont, akkor az összpontszám is 0 pont. 
 
Az értékelési szempontok kifejtése 

• A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése  
        Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó hogyan valósította meg a 
kommunikációs célt; hány irányító szempontra tért ki, és milyen mélységben tárgyalta 
azokat. 
Nem kell levonni pontot, ha a szöveg hosszabb 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; hogy 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 első olvasásra 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.  
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Értékelési skála a 2. feladathoz 
 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökéletesen 
megvalósította a kom-
munikációs célokat.  
Valamennyi irányító 
szempontot megfelelően 
kidolgozta. A szöveg 
megadott hosszúságú 
(15% eltérés lehetsé-
ges).  

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

A vizsgázó részben 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 irányí-
tó szempontot csak rész-
ben. 

A vizsgázó 
nem valósította 
meg a kommu-
nikációs célo-
kat. Az irányító 
szempontok 
közül egyet 
sem dolgozott 
ki megfelelően, 
csak néhányat 
részben, és van 
olyan is, ame-
lyet egyáltalán 
nem. 

 
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 

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

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

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

 
Szövegalkotás 
4 pont 3–2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, 
az irányító szem-
pontok elrendezése 
logikus. 
A gondolati tagolás 
megfelelő, elkülö-
nül a bevezetés és a 
befejezés. 
A szöveg a gondo-
lati tagolást követő 
bekezdésekből áll. 
A mondatok szerve-
sen kapcsolódnak 
egymáshoz. 

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

A mondanivaló nem 
mindenütt logikus el-
rendezésű. 
A vizsgázó nem törek-
szik a gondolati tago-
lásra, hiányzik a beve-
zetés és a befejezés. 
A mondatok több he-
lyen nem kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A szöveg tagolatlan 
és áttekinthetetlen, 
összefüggéstelen 
mondatokból áll. 
A szöveg annyira 
rövid, hogy szöveg-
ként nem értékelhető.
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Szókincs, kifejezésmód 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A szöveget a témá-
nak és a közlési 
szándéknak megfe-
lelő, változatos, 
viszonylag bő szó-
kincs jellemzi. 

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak megfe-
lelő szókincs jellemzi. A 
szókincs korlátai miatt 
előfordul ismétlés. Néhol 
nem megfelelő a szóhasz-
nálat, ez azonban nem, 
vagy csak kis mértékben 
nehezíti a megértést. 

A szöveg kevésbé válto-
zatos, helyenként egysze-
rű, de még a téma és a 
közlési szándék szem-
pontjából elfogadható. 
Sok a szóismétlés. Több-
ször nem megfelelő a 
szóhasználat, ami néhány 
helyen jelentősen meg-
nehezíti a mondanivaló 
megértését. 

A szövegben fel-
használt szókincs 
nagyon egyszerű, 
nem a témának és 
a közlési szán-
déknak megfelelő. 
A nem megfelelő 
szóhasználat több 
helyen jelentősen 
megnehezíti a 
szöveg megér-
tését. 

 
Nyelvhelyesség, helyesírás 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A szöveg kevés nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát tar-
talmaz, amelyek 
azonban nem befolyá-
solják a megértést. 

A szöveg több nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát tar-
talmaz, amelyek azon-
ban a megértést nem 
befolyásolják,  
VAGY 
csak néhány nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát tar-
talmaz, amelyek azon-
ban nehezítik a megér-
tést.  

A szövegben sok olyan 
nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) 
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, alakta-
ni, 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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