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ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 
1. Nyitott kérdések esetén a javítási és értékelési útmutatóban megadott megoldások 

mellett elfogadhatók azok a megoldások is, melyek az útmutatóban ugyan nem 
szerepelnek, 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. Fél pont, többletpont nem adható. 
4. A feladatpontokat az adott vizsgarészhez megadott átváltási táblázat alapján kell 

vizsgapontokra átszámítani. 
 
 

I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
A vizsgarészben elérhető maximális pontszám 30, így átszámításra nincs szükség. 
 
1. feladat 
 

1. D 

2. E 

3. G 

4. J 

5. C 

6. A 

7. I 

8. B 

9. H 
 

2. feladat 
 

 igaz hamis nincs 
információ

10.  X  
11.   X 
12.  X  
13.   X 
14.  X  
15. X   
16.  X  
17. X   
18.   X 
19.  X  
20.  X  
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3. feladat 
 

21. C 
22. E 
23. A 
24. D 
25. B 
26. D 
27. C 
28. A 
29. E 
30. B 

 
 
 
 

NYELVHELYESSÉG 
 

A vizsgarészben elérhető maximális pontszám 40. A vizsgapontokká történő átszámítást az 
alábbi táblázat alapján kell elvégezni: 
 
 
 

Dolgozatpont Vizsgapont 
40 30 
39 29 
38 29 
37 28 
36 27 
35 26 
34 26 
33 25 
32 24 
31 23 
30 23 
29 22 
28 21 
27 20 
26 20 
25 19 
24 18 
23 17 
22 17 
21 16 
20 15 

 

Dolgozatpont Vizsgapont 
19 14 
18 14 
17 13 
16 12 
15 11 
14 11 
13 10 
12 9 
11 8 
10 8 
9 7 
8 6 
7 5 
6 5 
5 4 
4 3 
3 2 
2 2 
1 1 
0 0 
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1. feladat 
A megadottakon kívül más kötőszó nem fogadható el. 
 1. mint 
 2. amelyeket 
 3. valamint 
 4. hogy 
 5. illetve 
 6. annál 
 7. akikből 
 8. amelyek 
 9. melyekkel 
 10. mint 
 11. hanem 
 
 
 
2. feladat 
 

12. hívott 
13. feleségül 
14. nélkülöző 
15. ajándékba / ajándékul 
16. találták meg 
17.  
18. vegye át 
19.  

 
 
3. feladat 
Az alábbi megoldásokon kívül elfogadható a megadott igékből képzett bármely nyelvtanilag 
helyes, helyesírásilag kifogástalan, a mondatba illő jelen idejű igealak. 
 
 20. futnak át / fut át 
 21. adunk ki 
 22. jelöljük meg / meg kell jelölnünk 
 23. feltüntetjük 
 24. mutassuk be 
 25. feledjünk el / felejtsünk el 
 26. tartalmazzon / tartalmazhat 
 27. kitérhetünk / térjünk ki 
 28. legyünk 
 29. kér 
 30. készíttessünk 
 31. teszünk 
 32. vagy / lennél 
 33. szeretnéd 
 34. használd 
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4. feladat 
 

35. B 
36. A 
37. C 
38. C 
39. D 
40. B 

 
 
 

 
 
 
 

HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 
A vizsgarészben elérhető maximális pontszám 30, így átszámításra nincs szükség. 
 
1. feladat 
 

 igaz hamis 
1.  X 
2. X  
3.  X 
4. X  
5. X  
6. X  
7.  X 
8. X  
9.  X 
10.  X 
11.  X 
12. X  

 
 
2. feladat 
A 15., 17. és 19. itemnél csak akkor adható meg a pont, ha a megoldás – sorrendtől 
függetlenül – mindkét elemet tartalmazza. 
 
 13.  1924-ben 
 14.  11 
 15.  hóhiány és enyhe idő 
 16.  egyszer 
 17.  az Alpok és a Sziklás-hegység (hóbiztos területei) 
 18.  háború 
 19.  Svédország és Finnország 
 20.  (egyre nagyobb) üzleti lehetőséget / (világhír, presztizs) 
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3. feladat 
A 22., 24. és 27. itemnél csak akkor adható meg a pont, ha a megoldás – sorrendtől 
függetlenül – mindkét elemet tartalmazza. A szálláshelyek nevének egyértelműen 
azonosítható rövidítése elfogadható. 
 
 21. Múzsa Vendégház 
 22. Vörös Kastély, Múzsa Vendégház 
 23. Hétkút Hotel 
 24. Hétkút Hotel, Panoráma Pihenő 
 25. Pataky Vendégház 
 26. Vörös Kastély 
 27. Pataky Vendégház, Panoráma Pihenő 
 28. Vörös Kastély 
 29. Pataky Vendégház 
 30. Hétkút Hotel 
 
 
A hanghordozón elhangzó szövegek: 
 Emelt szintű érettségi vizsga magyar mint idegen nyelvből.  
 Harmadik vizsgarész: hallott szöveg értése. 

 Figyeljen a következőkre! 
• A vizsgán semmilyen segédeszközt nem használhat! 
• Olvassa el figyelmesen a feladatokat! A feladatokban (0) kód alatt egy 

példát talál, amely segíti Önt a feladat megoldásában. 
• Tollal dolgozzon! 
• Ha javítani akar, egy vonallal húzza át a hibás megoldást, és írja fölé/mellé a 

helyeset! Csak egyértelmű javítást fogadunk el. 
A vizsgának ebben a részében 3 feladatot kell megoldania. 
A feladatokat a füzetben találja meg. 
Minden szöveget kétszer fog hallani. 
A feladatokon a szöveg hallgatása közben és utána is dolgozhat.  
Mindig lesz egy kis ideje arra, hogy a szöveg elhangzása előtt megismerkedjen a 
feladattal. 
Először meghallgatja a szöveget egyszer. Utána van idő a feladat megoldására. 
Ezután elhangzik a szöveg másodszor. Ekkor ismét van idő a feladaton dolgozni. 
Mindhárom szöveget így fogja meghallgatni. 
A feladatokat zene választja el. 
30 percig dolgozhat. Jó munkát! 

 
1. feladat 
Egy interjút fog hallani Kondor Tamással, a Debreceni Nyári Egyetem magyartanárával. A 
hallottak alapján döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak. Tegyen X jelet a 
megfelelő oszlopba. Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 
Most olvassa át a feladatot! 
Most hallgassa meg a szöveget! 
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Kondor Tamás 1998 óta tanít a Debreceni Nyári Egyetemen. Tapasztalatairól és tanári ars 
poétikájáról kérdeztük. 
Milyen előzmények után kerültél a Nyári Egyetem tanári gárdájába? 
A Debreceni Egyetemen végeztem magyar és filozófia szakon, és sosem gondoltam, hogy a magyart 
mint idegen nyelvet fogom tanítani külföldieknek. A Nyári Egyetemmel úgy kerültem kapcsolatba, 
hogy egy itt tanító rutinos tanárnő egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni az egyik tavaszi 
kurzuson, és engem javasolt maga helyett az akkori tanulmányi igazgatónak. A munka is tetszett, a 
hallgatók is nagyon szimpatikusak voltak, és a kollégákkal is sikerült megtalálni a közös hullámhosszt, 
hát itt ragadtam. 
 
Mesélnél az első tapasztalataidról? 
A tanítás nem okozott nehézséget, hiszen már volt tanári tapasztalatom: korábban felnőtteket 
tanítottam egy esti gimnáziumban, és doktoranduszként az egyetemen is oktattam. Inkább a szituáció 
volt furcsa, hogy az anyanyelvemet tanítom külföldi anyáknak, asszonyoknak, nőknek, lányoknak, 
ugyanis a csoportban egyetlen férfi sem volt. Látták rajtam, hogy kezdő vagyok, de a lelkesedésemmel 
igyekeztem ellensúlyozni a nyelvtanári gyakorlatlanságomat. A legnagyobb gondot az okozta, hogy 
tegezhetem-e a csoport legidősebb résztvevőjét, egy hetvenéves nénit. Ugyanis számomra fontos a 
közvetlen, baráti légkör, sosem szerettem a távolságtartó, protokolláris tanárszerepet, de tiszteletlen 
sem szeretek lenni. 
Érdekes, amit a tanárszerepről mondasz. Kifejtenéd bővebben? 
Szerintem a tanítás soha nem működhet hierarchikus módon, a Nyári Egyetemen pedig különösen 
nem. Persze a tanár az adott tárgyból (jelen esetben a magyar nyelvből) többet tud, mint a diákok, 
különben nem lenne ott. De itt nem szerepek állnak szemben szerepekkel, hanem emberek találnak 
közösséget egymással. Vagyis a tanár ugyanúgy tanul egy órán, mint egy diák, csak mást. S hogy mit? 
Mindig mást: ember- és önismeretet, különböző tájak szokásait, értékrendjét, és amit külön 
hangsúlyoznék: a saját nyelvét. 
 
Jól értem, valaki magyar nyelvet tanít, és közben ő is tanulja, amit tanít? 
Pontosan. Tudod, az én óráimon főleg irodalmi szövegeket olvasunk, mivel általában közvetítő nyelv 
nélküli, felső szintű csoportokban tanítok. Ennélfogva számtalanszor előfordul, hogy olyan szavakra 
kérdeznek rá a hallgatók, amiket én is mindig reflektálatlanul használtam, sosem vettem észre a 
finomabb árnyalatait és más szavakkal való összefüggéseit. Úgyhogy újra és újra rá kell csodálkoznom 
a nyelvben rejlő ősi bölcsességre, s így saját nyelvi világom is egyre tudatosabbá válik. 
 
Nem válik fárasztóvá mindez egy idő után? Nem merít ki például, amikor nyári kurzuson 
minimum napi hat órát tanítasz négy héten keresztül? 
Biztosan fárasztó lenne kevesebb is, ha nem szívesen csinálnám. Ám ebben a munkában az a jó, hogy 
mindenki szabad. Senki nem kényszerből van itt: a nyelvet tanulók sem, és azok sem, akik tanítanak. 
Sőt, a magam részéről elmondhatom, még csak nem is a sok pénzért (bár az is jó, ha van). Ha teljesen 
jelen vagyok a tanításban, akkor mellékes az idő, teljesen mindegy, hogy hat, nyolc vagy tíz órám van 
egy nap. 
 
Mit jelent az, hogy „jelen vagyok a tanításban”? 
Ilyenkor nincs más, csak az „itt és most”. Hagyom, hogy az óra olyan irányt vegyen, amilyet ott és 
akkor akar, és igyekszem együtt mozdulni vele. Ha mégsem sikerül, mert máshol járnak a gondolatok, 
akkor az óra nélkülem megy tovább. És ez olyan, mintha egy sofőr kiugrana a buszból, holott éppen 
azért kapott bizalmat, hogy biztonságban végigmenjen utasaival egy adott útvonalon. 
 
Sokszor van ilyen „kiugrásod”? 
Hát… Ha igen, igyekszem gyorsan visszaugrani. 
Forrás: Magyarul – A Debreceni Nyári Egyetem lapja 
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Most oldja meg a feladatot! 
Most hallgassa meg másodszor is a szöveget! (A feladat szövege változatlan formában) 
Ellenőrizze a megoldását! 
Vége az 1. feladatnak. 
 
 
 
2. feladat 
A téli olimpiák történetéről fog hallani egy ismeretterjesztő szöveget. Írja a kérdések után a kért 
információt! (Figyelem! Néhány információ két elemből áll!) Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 
Most olvassa át a feladatot! 
Most hallgassa meg a szöveget! 
 
 
A téli olimpiák története nem nyúlik vissza olyan messzire, mint a nyári olimpiáké. Az első 
téli olimpiát 1924-ben rendezték a franciaországi Chamonix-ban. Ahogyan a nyári olimpiák 
története során, a téli olimpiák statisztikájában is felfedezhető, hogy az évek múlásával 
folyamatosan nőtt a versenyszámok, a résztvevő országok, a versenyzők és a nézők száma. A 
versenyzők nem szerinti megoszlása is jóval kiegyenlítettebb napjainkban, mint a kezdeti 
olimpiákon. Az első olimpián 11 nő, és 247 férfi vett részt, míg a 2002-es rendezvényen 886 
nő és 1513 férfi versenyző. További jellegzetessége a téli olimpiai játékoknak, hogy a 
rendezvények sikeres lebonyolítása sokkal inkább függ az időjárási és földrajzi tényezőktől, 
mint a nyári olimpiák esetében. Például 1964-ben Innsbruckban a hóhiány és az enyhe idő, 
1984-ben, Szarajevóban pedig a hirtelen leesett hatalmas hómennyiség okozott gondot. A 
rendező városok is eltérnek a nyári olimpiákon megszokottaktól. Míg a nyári olimpiákat pár 
kivétellel mindig fővárosok rendezték (főként a fejlett infrastruktúra miatt), addig téli olimpia 
mindössze egyszer került megrendezésre valamely ország fővárosában (Norvégia - Oslo), a 
többi alkalommal akár kis lélekszámú hegyvidéki üdülőfalvak is elnyerték a rendezés jogát. A 
jövőbeli kilátások is sok érdekességet ígérnek a rendező helyszínek tekintetében. Először 
kaphatnak rendezési jogot eddig gazdasági helyzetük vagy politikai rendszerük miatt háttérbe 
szorult országok. Az eddig rendezői jogot kapott helységek földrajzi helyzetét tekintve 
továbbra is dominálnak az Alpok és a Sziklás-hegység hóbiztos területei, de a pályázók között 
akadnak érdekes helyszínek: például a sikeres rendezés, majd egy szörnyű háború után ismét 
pályázó Szarajevó. A jövőben nagy valószínűséggel rendez majd téli olimpiát a már sokszor 
pályázó Svédország és Finnország. Ahogyan a nyári olimpiai játékoknál, úgy a télieknél is 
egyre nagyobb üzleti lehetőséget rejt magában a rendezési jog megszerzése, a rendező ország 
jelentős támogatásokhoz juttathatja a helyszínül szolgáló várost, amely sikeres szervezés 
esetén világhírre és presztizsre tesz szert a télisport központok között.               
Forrás: SportLap.hu 
 
Most oldja meg a feladatot! 
Most hallgassa meg másodszor is a szöveget! (A feladat szövege változatlan formában) 
Ellenőrizze a megoldását! 
 
Vége a 2. feladatnak. 
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3. feladat 
Öt különböző magyarországi szálláshely ajánlja szolgáltatásait és szabadidős programjait. 
Válassza ki, hogy melyik szálláshely biztosítja az alább felsorolt szabadidős programokat! Írja a 
megfelelő szálláshely nevét a program mellé! (Figyelem! Egy programhoz több szálláshely is 
tartozhat!) Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 
Most olvassa át a feladatot! 
Most hallgassa meg a szöveget! 
 
Pataky Vendégház 
 Tokaj-hegyalján, a Kopasz-hegy lábánál fekvő tarcali pincesoron két vendégházunkba várjuk 
szeretettel kedves vendégeinket. A kertben sátorozásra is van elegendő hely.  
Borospincénk legfeljebb 40 fő fogadására alkalmas. Igény szerint kínálunk hagyományos 
tokaji fajtákból álló borkóstolót pogácsával vagy melegvacsorával.  
Autós és kerékpáros vendégeink a történelmi borvidék valamennyi települését egynapos 
túrával elérhetik. A szomszédos Tokajból indulva a Bodrogon és a Tiszán vízitúrák tehetők.  
A Pataky Vendégház ajánlatát hallották.  
 
Hotel Hétkút 
Az aktív pihenést kedvelők figyelmébe ajánljuk a négycsillagos Hétkúti Wellness Hotel által 
kínált sportolási lehetőségeket. Tükörtermünkben különféle tornákkal várjuk kedves 
vendégeinket; modern gépekkel felszerelt fitnessztermünkben edzőnk személyre szabott 
edzéstervet készít, az Ön fittségi és felkészültségi állapotának megfelelően.  
Inkább a szabadtéri sportokat kedveli? Keresse fel foci-, strandröplabda- és 
tollaslabdapályánkat, pingpongasztalunkat. A teljes ellazulást és kikapcsolódást az Önök 
számára Wellness részlegünk biztosítja, ahol nyáron masszázskád, különböző típusú 
masszázsok, testkezelések, iszap- és sópakolások, valamint aromakabinunk segíti elő a testi és 
lelki felfrissülést.  
A Hotel Hétkút ajánlatát hallották. 
 
Panoráma Pihenő 
Kempingünk 3 km-re fekszik a hévízi tótól, Magyarország legismertebb gyógy- és  
idegenforgalmi központjától. Nyugodt, stresszoldó környezetben található; különlegessége: a 
szálláshelyek teraszos kialakítása. Sátor- és lakókocsi-helyek bérelhetők, színvonalas közös 
fürdési lehetőséggel. Szolgáltatások: étterem, fodrászat, masszázs, úszómedence, játszótér.  
A Panoráma Pihenő ajánlatát hallották. 
 
Vörös Kastély 
A nagycenki Vörös Kastély Budapesttől 210, Bécstől 75 km-re található, szépen helyreállított 
klasszicista épületben. Fakultatív programlehetőségek: kirándulás a környék történelmi és 
kulturális értékekben gazdag városaiba (Sopron, Kőszeg, Sárvár) idegenvezetéssel; 
autóbuszos kirándulások a szomszédos Ausztriába; kerékpártúrák; lovaglás, lovasprogramok 
szervezése; múzeumlátogatás; utazás a nosztalgia kisvasúttal Fertőbozra. 
A Vörös Kastély ajánlatát hallották. 
 
Múzsa Vendégház 
A Bakony csendes, zsákutcás falujában most felújított 200 éves parasztház lovaglási, 
bográcsozási és privát tóban horgászási lehetőséggel, 7 férőhellyel reális áron kiadó. 
Hozzánk csak a jókedvet kell hozni! A házat egy időben csak egy társaságnak adjuk ki, így a 
pihenés garantált. 
A Múzsa Vendégház ajánlatát hallották. 
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Most oldja meg a feladatot! 
Most hallgassa meg másodszor is a szöveget! (A feladat szövege változatlan formában) 
Ellenőrizze a megoldását! 
 
 
Vége a 3. feladatnak. 
 
Vége a 3. vizsgarésznek. 
 
 

 
 
 
 

ÍRÁSKÉSZSÉG 
 
ELSŐ FELADAT 

A javítás alapelvei 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 

Értékelési szempontok Pontszám 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 3 pont 
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás  2 pont 
Szövegalkotás 3 pont 
Szókincs, kifejezésmód 3 pont 
Nyelvhelyesség, helyesírás 3 pont 
Íráskép 1 pont 
Összesen 15 pont 

2. Amennyiben a feladat megoldása A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
szempont alapján 0 pontot kapott, akkor a teljes feladatra 0 pontot kell adni. 

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

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 őket. A 
szöveg nem lépi túl a megadott terjedelmet. (10% eltérés lehetséges). 

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; hogy az olvasóban a szerző szándékának megfelelő 
benyomást kelt-e. 
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Szövegalkotás 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy logikus-e az irányító szempontok valamint 
az ezekhez kapcsolódó gondolatok és a vizsgázó véleményét alátámasztó érvek 
elrendezése; megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés és befejezés; hogy a 
vizsgázó hogyan alkalmazza a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit – különös 
tekintettel a névmásítás speciális szabályaira. 

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 az emelt 
szintnek megfelelő igényességet és változatosságot mutatja-e. Fontos, hogy ezen a szinten 
a vizsgázó helyesen válassza meg a regisztert (kerülje a szleng kifejezéseket). 

Nyelvhelyesség, helyesírás 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg megfelel-
e a mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak; hogy a mondatszerkezetek és a 
nyelvtani struktúrák tekintetében mennyire igényes a szöveg nyelvhasználata. A magyar 
mint idegen nyelv helyességének értékelésekor az értékelő fokozottan figyeljen a 
következő jelenségekre: 

- a szórend szabályainak következetes alkalmazása; a hangsúlyos és a 
hangsúlytalan elemek megkülönböztetése mindig az adott szituációtól 
függően; 

-  a névmások felesleges kitételének elkerülése (vö. szövegalkotás) 
- A felsorolt okokból elkövetett tévesztések alapvetően a kommunikációt 

zavarják. Ilyen esetekben nem grammatikai, hanem szituációs hibák 
keletkeznek, amelyek a közlésfunkciót nagymértékben zavarják, bizonyos 
esetekben jobban, mint egy-egy ragozási, igekötő-választási, netán helyesírási 
hiba. 

Íráskép 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy milyen a szöveg írásképe, mennyire 
olvasható; a törlések és a javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekinthetőségét. 
Azoknak a diákoknak, akik elsőként nem a latin betűs írást tanulták, nehezére esik a 
betűalakok összekapcsolása, a kis- és nagybetű megkülönböztetése, számos esetben a 
mondat elejének és végének a jelzése. Az ilyen típusú hibák nem zavarhatják a szöveg 
folyamatos olvasását. 
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Értékelési skála 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 

A vizsgázó tökéletesen 
megvalósította a 
kommunikációs célokat. 
Valamennyi irányító 
szempontot megfelelően 
dolgozta ki. A szöveg a 
megadott hosszúságú 
(10% eltérés lehetséges) 

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a kommunikációs 
célokat. Az irányító szempontok 
közül egyet vagy kettőt 
megfelelően dolgozott ki, a 
többit csak részben. A szöveg 
hossza 10 százaléknál nagyobb 
mértékben tér el a megadott 
szöveghosszúságtól. 

A vizsgázó részben valósította 
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 szempontok 
közül egyet sem dolgozott ki 
megfelelően, csak egyet vagy 
kettőt részben, és van olyan 
is, amelyet 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 
hangnemben íródott, az olvasóban a 
szerző szándékának megfelelő 
benyomást kelt. 

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

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

 

Szövegalkotás 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, az irányító 
szempontok elrendezése 
logikus. A gondolati tagolás 
megfelelő; van bevezetés és 
befejezés. 
A vizsgázó megfelelően 
használja a szövegösszefüggés 
tartalmi és nyelvi elemeit, 
koherens szöveget hoz létre.  

A szöveg felépítése, az irányító 
szempontok elrendezése többnyire 
logikus A vizsgázó törekszik a 
gondolati tagolásra; van bevezetés 
vagy befejezés. A vizsgázó többnyire 
megfelelően használja a 
szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi 
elemeit. A mondatok többnyire 
szervesen kapcsolódnak egymáshoz.  

A mondanivaló nem 
mindenütt logikus 
elrendezésű. A vizsgázó 
nem törekszik a gondolati 
tagolásra; hiányzik a 
bevezetés és a befejezés. A 
mondatok több helyen nem 
kapcsolódnak egymáshoz. 

A mondanivaló nem 
logikus elrendezésű, a 
gondolatok esetlegesen 
követik egymást. A szöveg 
tagolatlan és 
áttekinthetetlen, 
túlnyomórészt 
összefüggéstelen 
mondatokból áll. 

Szókincs, kifejezésmód 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget a 
témának és a 
közlési szándéknak 
megfelelő, 
választékos szó-
kincs, igényes 
nyelvhasználat 
jellemzik. 

A szöveget a témának és a közlési 
szándéknak megfelelő, viszonylag bő 
szókincs jellemzi. A vizsgázó törekszik 
az igényes nyelvhasználatra. A szó-
használat csak néhány helyen nem 
megfelelő, ez azonban nem nehezíti 
jelentősen a megértést. 

A szöveget kevésbé változatos szókincs 
és a szinthez képest egyszerűbb 
nyelvhasználat jellemzi. A vizsgázó 
nem törekszik igényes 
nyelvhasználatra. Sok a szóismétlés, 
több helyen nem megfelelő a 
szóhasználat, ami esetenként nehezíti a 
megértést is.  

A szövegben felhasznált 
szókincs szegényes, a 
nyelvhasználat 
igénytelen. A nem 
megfelelő szóhasználat 
több helyen nehezíti a 
megértést. 

Nyelvhelyesség, helyesírás 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget igényes nyelv-
használat jellemzi, a vizsgázó 
változatos és igényes nyelvtani 
szerkezeteket használ, 
mondatszerkesztése is igényes. A 
szöveg hibátlan, vagy csak kevés, 
a szöveg megértését nem nehezítő 
nyelvi (mondattani, alaktani, 
helyesírási) hiba található benne. 

A vizsgázó törekszik igényes 
nyelvtani szerkezetek 
használatára és az igényes 
mondatszerkesztésre. A 
szövegben több, a szöveg 
megértését nem nehezítő 
nyelvi (mondattani, alaktani, 
helyesírási) hiba vagy egy-két, 
a szöveg megértését nehezítő 
hiba található. 

A vizsgázó egyszerű 
nyelvtani szerkezeteket 
használ, és nem törekszik 
igényes 
mondatszerkesztésre. A 
szövegben sok, a szöveg 
megértését nem befolyásoló 
vagy néhány, a szöveg 
megértését nehezítő hiba 
található. 

A szöveget nem a szintnek 
megfelelő, túlságosan egyszerű 
nyelvtani szerkezetek és 
igénytelen mondatszerkesztés 
jellemzi. A szövegben sok, a 
szöveg megértését nem 
befolyásoló és több, a szöveg 
megértését nehezítő hiba 
található.  

Íráskép 
1 pont 0 pont 
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és javítások Olvashatatlan kézírás és/vagy áttekinthetetlen törlések és javítások. 
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MÁSODIK FELADAT 
A javítás alapelvei 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 

Értékelési szempontok Pontszám 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 3 pont 
Szövegalkotás 5 pont 
Szókincs, kifejezésmód 3 pont 
Nyelvhelyesség, helyesírás 3 pont 
Íráskép 1 pont 
Összesen 15 pont 

2. Amennyiben a feladat megoldása A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
szempont alapján 0 pontot kapott, akkor a teljes feladatra 0 pontot kell adni. 

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

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 
őket, mennyire sikerült a témát tágabb kontextusba helyeznie, és, ha szükséges volt, 
érvekkel alátámasztania véleményét. A szöveg nem lépi túl a megadott terjedelmet. (10% 
eltérés lehetséges). 

Szövegalkotás 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy logikus-e az irányító szempontok valamint 
az ezekhez kapcsolódó gondolatok és a vizsgázó véleményét alátámasztó érvek 
elrendezése; megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés és befejezés; hogy a 
vizsgázó hogyan alkalmazza a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit. 

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 az emelt 
szintnek megfelelő igényességet és változatosságot mutatja-e. Fontos, hogy ezen a szinten 
a vizsgázó helyesen válassza meg a regisztert (kerülje a szleng kifejezéseket). 

Nyelvhelyesség, helyesírás 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg megfelel-
e a mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak; hogy a mondatszerkezetek és a 
nyelvtani struktúrák tekintetében mennyire igényes a szöveg nyelvhasználata. A magyar 
mint idegen nyelv helyességének értékelésekor az értékelő fokozottan figyeljen a 
következő jelenségekre: 

- a szórend szabályainak következetes alkalmazása; a hangsúlyos és a 
hangsúlytalan elemek megkülönböztetése mindig az adott szituációtól 
függően; 

-  a névmások felesleges kitételének elkerülése (vö. szövegalkotás) 
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Íráskép 
 Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy milyen a szöveg írásképe, mennyire 
olvasható; a törlések és a javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekinthetőségét. 
Azoknak a diákoknak, akik elsőként nem a latin betűs írást tanulták, nehezére esik a 
betűalakok összekapcsolása, a kis- és nagybetű megkülönböztetése, számos esetben a 
mondat elejének és végének a jelzése. Az ilyen típusú hibák nem zavarhatják a szöveg 
folyamatos olvasását. 

Értékelési skála 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 

A vizsgázó tökéletesen 
megvalósította a 
kommunikációs 
célokat. Valamennyi 
irányító szempontot 
megfelelően dolgozta 
ki. A szöveg a 
megadott hosszúságú 
(10% eltérés 
lehetséges) 

A vizsgázó többnyire megvalósította a 
kommunikációs célokat. Az irányító 
szempontok közül kettőt vagy hármat 
megfelelően dolgozott ki, a többit csak 
részben, vagy egyáltalán nem, illetve egy 
irányító szempontot megfelelően, az 
összes többit csak részben. A szöveg 
hossza 10 százaléknál nagyobb mértékben 
tér el a megadott szöveghosszúságtól. 

A vizsgázó részben 
valósította 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 szempontok 
közül egyet sem 
dolgozott ki 
megfelelően, csak egyet 
vagy kettőt részben, és 
van olyan is, amelyet 
egyáltalán nem. 

Szövegalkotás 
5 pont 4 - 3 pont 2 - 1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, az irányító 
szempontok és az ezekhez 
kapcsolódó gondolatok és 
érvek elrendezése logikus.  A 
vizsgázó megfelelően 
használja a szövegösszefüggés 
tartalmi és nyelvi elemeit, 
koherens szöveget hoz létre. A 
szöveg formai tagolása 
megfelelő. 

A szöveg felépítése, az irányító 
szempontok és az ezekhez kapcsolódó 
gondolatok és érvek elrendezése többnyire 
logikus. a vizsgázó többnyire megfelelően 
használja a szövegösszefüggés tartalmi és 
nyelvi elemeit. A mondatok többnyire 
szervesen kapcsolódnak egymáshoz. 
Amennyiben a szöveg formailag nem 
megfelelően tagolt, az alacsonyabb 
pontszámot kell adni. 

A mondanivaló nem 
mindenütt logikus 
elrendezésű, sok a gondolati 
ismétlés. A mondatok több 
helyen nem kapcsolódnak 
egymáshoz. Amennyiben a 
szöveg formailag nem 
megfelelően tagolt, az 
alacsonyabb pontszámot 
kell adni. 

A mondanivaló nem 
logikus elrendezésű, a 
gondolatok 
esetlegesen követik 
egymást. A szöveg 
tagolatlan és 
áttekinthetetlen, 
túlnyomórészt 
összefüggéstelen 
mondatokból áll. 

Szókincs, kifejezésmód 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget a témának 
és a közlési 
szándéknak megfelelő, 
gazdag és változatos 
szókincs, valamint a 
közlési szándéknak 
megfelelő 
nyelvhasználat 
jellemzik. 

A szöveget a témának és a közlési 
szándéknak megfelelő, viszonylag 
bő szókincs jellemzi. A vizsgázó 
törekszik az igényes 
nyelvhasználatra. A szóhasználat 
csak néhány helyen nem megfelelő, 
ez azonban nem nehezíti jelentősen a 
megértést. 

A szöveget kevésbé változatos 
szókincs és a szinthez képest 
egyszerűbb nyelvhasználat jellemzi. A 
vizsgázó nem törekszik a közlési 
szándéknak megfelelő 
nyelvhasználatra. Sok a szóismétlés, 
több helyen nem megfelelő a 
szóhasználat, ami esetenként nehezíti a 
megértést is.  

A szövegben felhasznált 
szókincs szegényes, a 
nyelvhasználat nem felel 
meg a közlési 
szándéknak. A nem 
megfelelő szóhasználat 
több helyen nehezíti a 
megértést. 

Nyelvhelyesség, helyesírás 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget igényes nyelv-
használat jellemzi, a vizsgázó 
változatos és igényes nyelvtani 
szerkezeteket használ, 
mondatszerkesztése is igényes. 
A szöveg hibátlan, vagy csak 
kevés, a szöveg megértését nem 
nehezítő nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) hiba 
található benne. 

A vizsgázó törekszik igényes 
nyelvtani szerkezetek 
használatára és az igényes 
mondatszerkesztésre. A 
szövegben több, a szöveg 
megértését nem nehezítő 
nyelvi (mondattani, alaktani, 
helyesírási) hiba vagy egy-két, 
a szöveg megértését nehezítő 
hiba található. 

A vizsgázó egyszerű nyelvtani 
szerkezeteket használ, és nem 
törekszik igényes 
mondatszerkesztésre. A 
szövegben sok, a szöveg 
megértését nem befolyásoló 
vagy néhány, a szöveg 
megértését nehezítő hiba 
található. 

A szöveget nem a szintnek 
megfelelő, túlságosan 
egyszerű nyelvtani 
szerkezetek és igénytelen 
mondatszerkesztés jellemzi. A 
szövegben sok, a szöveg 
megértését nem befolyásoló és 
több, a szöveg megértését 
nehezítő hiba található.  

Íráskép 
1 pont 0 pont 
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és javítások Olvashatatlan kézírás és/vagy áttekinthetetlen törlések és javítások. 
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