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Általános útmutató 
 

1. Jó megoldásként csak a javítási-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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Olvasott szöveg értése 
Ha többféle válasz is elfogadható, a javítási kulcs tartalmazza a szövegből adódó 

lehetséges válaszokat, illetve azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a jó válasznak 
tartalmaznia kell. Minden olyan megoldás elfogadható, amely ugyan nem tartalmazza a 
zárójelben szereplő szavakat és kifejezéseket, de azoknak tartalmilag megfelel, és kielégítő 
megoldásnak tekinthető. (A zárójelben szereplő szavak, kifejezések tehát 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 egyértelműségét 
akadályozzák. 

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

Az összetőben/vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása az útmutató 
alapján történik. 

Kérjük, javítás közben minden egyes feladat végén (a lap alján) írja be a következő 
kódokat egy-egy szürke négyzetbe, a feladatban szereplő összes kérdésnek megfelelően: 

• 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 fogadható 

el, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (szintén 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 

4  2 

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

egyes feladatok eredményeit) és az elért összpontszámot, illetve a mellékelt táblázat 
segítségével megállapított vizsgapontokat. 
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Részletes útmutató 
 
Exercício 1 
As caixas são depósitos com histórias 

 
(0) 1 2 3 4 5 6 
A C F E G B H 

 
Exercício 2 
Sem-abrigo pagam seis euros por noite 

A cél az eredeti szöveg teljes rekonstruálása, mégsem a mondatoknak, mondatrészeknek 
a szövegben elfoglalt helyét, hanem a közöttük lévő kapcsolatok megtalálását pontozzuk. Jó 
megoldásként tehát csak az fogadható el, ha a jelölt az adott mondatot, mondatrészt az előtte 
álló vagy az őt követő szövegrészhez helyesen rendelte hozzá. 

Ennek megfelelően: 1-1 pontot érnek a következő kapcsolatok:  

A-H B-C D-G 
H-F C-I G-J      (ill. J az utolsó helyen) 
F-B I-D  

A teljesen helyes megoldás: 
(0) 7 8 9 10 11 12 13 14 
A H F B C I D G J 

 
Exercício 3 
Entre a culinária e a medicina 
(0) Além de serem complementos culinários, como têm servido os citrinos? 
Têm servido como um eficaz meio de combater muitas doenças. 
15) Por que características se consideram os citrinos os reis dos frutos? 
Pelas suas características curativas/por conterem vitamina C. 
16)  Para que foram utilizados os citrinos pelos brasileiros? 
Os brasileiros utilizaram-nos para combater a gripe espanhola, contra o escorbuto. 
17)  Onde e quando foram plantados os citrinos pela primeira vez? 
Nos Açores no século XV.  
18)  Os citrinos fazem parte integrante da cozinha de qual região?  
Na região mediterrânica. 
19) Na Europa, a que é que os citrinos sempre foram associados?  
À saúde, prosperidade e prazeres.  
20) Onde é que os citrinos apareceram pela primeira vez? 
Na Pérsia. 
21) De onde é que Alexandre, o Grande, os trouxe para o Mediterrâneo? 
Do Iraque. 
22) O que fez conhecer ainda melhor os citrinos na Europa? 
A conquista da Península Ibérica pelos árabes. 
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23) De que modo favoreceram os Descobrimentos os citrinos? 
(Levando-os para o continente americano,) os citrinos encontraram um excelente clima para 
se reproduzirem. 
24) Em que áreas explica Pierre Laszlo a grande importância destes frutos?  
Na agricultura, na indústria, na religião, na pintura e na comida. 
 
Exercício 4 
Viagens no Inverno  
 

(0) 25 26 27 28 29 30 
A F G / B H B / G D C 

 
 
 
 
 

Táblázat a feladatpontok vizsgapontra való átszámításához 
 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 
1 1  16 18 
2 2  17 19 
3 3  18 20 
4 4  19 21 
5 6  20 22 
6 7  21 23 
7 8  22 24 
8 9  23 25 
9 10  24 26 
10 11  25 28 
11 12  26 29 
12 13  27 30 
13 14  28 31 
14 15  29 32 
15 17  30 33 
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Nyelvhelyesség 

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

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

Az összetőben/vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása az útmutató 
alapján történik. 

Kérjük, javítás közben minden egyes feladat végén (a lap alján) írja be a következő 
kódokat egy-egy szürke négyzetbe, a feladatban szereplő összes kérdésnek megfelelően:  

 
• 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 fogadható 

el, 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 

4 2 

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

egyes feladatok eredményeit) és az elért összpontszámot, illetve a mellékelt táblázat 
segítségével megállapított vizsgapontokat. 
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Részletes útmutató 
 
Exercício 1 
Curiosidades sobre os Países Europeus 
 

(0) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A I E D L B H C G F J 

 
Exercício 2 
"Turistas voluntários" 
 

(0) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

a) c b c d a d c c b c 

 
 
Exercício 3  
Livro (0)de Psiquiatria 
 

(0) 21 22 23 24 25 
A E D F G B 

 
 

 
Táblázat a feladatpontok vizsgapontra való átszámításához 

 
Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 

1 1  14 18 
2 3  15 20 
3 4  16 21 
4 5  17 22 
5 7  18 24 
6 8  19 25 
7 9  20 26 
8 11  21 28 
9 12  22 29 
10 13  23 30 
11 15  24 32 
12 16  25 33 
13 17    
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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. Minden olyan megoldás elfogadható, amely ugyan nem tartalmazza a 
zárójelben szereplő szavakat és kifejezéseket, de azoknak tartalmilag megfelel, és kielégítő 
megoldásnak tekinthető. (A zárójelben szereplő szavak, kifejezések tehát 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 egyértelműségét 
akadályozzák. 

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

Az összetőben/vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása az útmutató 
alapján történik. 

Kérjük, javítás közben minden egyes feladat végén (a lap alján) írja be a következő 
kódokat egy-egy szürke négyzetbe, a feladatban szereplő összes kérdésnek megfelelően: 

• 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 

4 2 

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

egyes feladatok eredményeit) és az elért összpontszámot, illetve a mellékelt táblázat 
segítségével megállapított vizsgapontokat. 
 



 

írásbeli vizsga 0811  9 / 18 2009. május 21. 

Portugál nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

Részletes útmutató 
 
Exercício 1 
Os símbolos do Natal 
 

(0) 1 2 3 4 5 6 7 
A B A B A B B B 

 
Exercício 2 
Chocolate a comida preferida dos Deuses 
 
(0) chocolate  
 8) tratamentos 
 9) universal  
10) 3000/ três mil/ 3 mil 
11) História 
12) viagem 
13) especiarias 
14) mel 
 
Exercício 3 
Cantar é como fazer teatro 
 
15) (Depois de) cinco (anos.) 
16) (Queria ser) actriz. 
17) Cabo-Verde/(É) cabo-verdiana. 
18) Navega (é o nome do álbum de estreia). 
19) (Sente-se) melhor do que nunca./Muito bem. 
20) (É um disco de) música tradicional de Cabo Verde (com novas influências) 

 
 

Táblázat a feladatpontok vizsgapontra való átszámításához 
 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 
1 2  11 18 
2 3  12 20 
3 5  13 22 
4 7  14 23 
5 8  15 25 
6 10  16 27 
7 12  17 28 
8 13  18 30 
9 15  19 32 
10 17  20 33 
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A CD-n hallható szövegek: 

 
Exercício 1 
Os símbolos do Natal 
 
A história do Pai-Natal é baseada num facto verdadeiro. No século IV, um bispo chamado 
Nicolau tinha o costume de distribuir discretamente presentes aos pobres. Mesmo depois da 
sua morte, espalhou-se na Holanda o costume das crianças colocarem os sapatos à porta de 
suas casas, esperando a visita de São Nicolau. Faziam-no na noite de 5 para 6 de Dezembro, 
que era o dia da festa do Santo. Mais tarde, este costume mudou para a noite de Natal e 
passou-se a chamar Pai-Natal àquele que ia levar os presentes. 
A tradição da árvore de Natal é de origem germânica. 
 S. Bonifácio (século VIII) adoptou-a para substituir os sacrifícios do carvalho sagrado ao 
Deus pagão Odin. O Santo impôs o costume de se oferecer uma árvore ao Deus Menino. 
Utiliza-se o pinheiro e o abeto. A escolha destas árvores tem uma explicação. Sendo árvores 
de folha perene, simbolizam a vida eterna que é um dom de Jesus ressuscitado. A cor verde 
das suas folhas são um sinal de esperança. Utiliza-se também o azevinho. Esta planta era para 
os romanos um símbolo de paz e felicidade. 
O uso de se acenderem velas na noite de Natal começou com um sapateiro alemão. Embora 
pobre, tinha por hábito colocar durante a noite, na janela da sua cabana, uma vela acesa para 
guiar os viajantes durante as noites de Inverno. Outros começaram a imitá-lo no tempo de 
Natal. As luzes natalícias simbolizam Cristo, que um dia disse: «Eu sou a luz do 
mundo».Quando gostamos de uma pessoa, damos-lhe presentes. No Natal damos presentes às 
pessoas para manifestar o nosso amor por elas, pois Jesus veio anunciar a fraternidade. A 
data da oferta dos presentes não é a mesma em todos os países. Na Espanha, por exemplo, 
são entregues a 6 de Janeiro, simbolizando sobretudo as prendas que os Reis Magos deram ao 
Menino. Nalguns países a entrega das prendas continua a fazer-se no dia de São Nicolau, a 6 
de Dezembro. 
 
Exercício 2 
Chocolate a comida preferida dos Deuses 
 
É um prazer culinário. Mas além disso, é utilizado como antidepressivo, para tratamentos de 
beleza ou banhos relaxantes e até como afrodisíaco. 
A paixão pelo chocolate é universal. As suas múltiplas utilizações têm mais de 3000 anos, 
uma vez que até os reis maias o usavam nos seus rituais de magia. 
Descubra na terça-feira,dia 18, às 16 horas com o Canal da História, na televisão portuguesa 
uma viagem pela história deste doce; desde a antiga América indígena até aos nossos dias. O 
chocolate foi descoberto pelos mexicanos e depois introduzido na Europa pelos espanhóis. Os 
aztecas preparavam uma bebida com especiarias chamada xocoatl, com grãos de cacau 
torrados, especiarias e mel. 
O cacau também era servido como pasta enriquecida com farinha de milho. 

Cabovisão Magazine 
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Exercício 3 
Cantar é como fazer teatro 
Depois de cinco anos a pisar os palcos, a cabo-verdiana Mayra Andrade estreia-se em disco. 
Não existiam grandes dúvidas. Quando crescesse, a pequena Mayra iria com certeza ser 
actriz. Bastava ver como fazia teatrinhos em casa ou falava sozinha, fingindo contracenar com 
alguém, como dançava entusiasmada ou chorava de uma forma dramática. Mas, afinal, foi a 
música que lhe ganhou os talentos. No fim de contas, as duas artes não diferem assim tanto. „ 
Cantar é como fazer teatro”.  
 
″Interpretar uma música é vivê-la e provocar sensações fortes nas pessoas, ″ descreve Mayra 
Andrade, hoje com 21 anos. 
   O nome desta cabo-verdiana anda nas bocas do mundo há, pelo menos, cinco anos, altura 
em que ganhou a Medalha de Ouro nos Jogos da Francofonia, no Canadá. Desde então, tem 
actuado por todo o mundo e coleccionado admiradores. Mas só agora decidiu gravar um 
disco. 
Navega é o nome do álbum de estreia, que chegou recentemente às lojas portuguesas. 
 
   Mayra-menina, adolescente, cantava por esses palcos fora e descobria os caminhos da sua 
voz. Agora, Mayra-mulher está confiante no passo que deu, sente-se melhor do que nunca na 
pele de cantora e vai ganhando à vontade na de compositora (três das músicas do CD são da 
sua autoria).  
″ Não quis gravar antes porque pensava não estar preparada. Navega é um disco de música 
tradicional de Cabo Verde mas um pouco diferente do que as pessoas estão habituadas a 
ouvir. Aos ritmos africanos como a morna, a coladeira, mas também o batuco, a tabanca, o 
funaná juntam-se outros de que gosto, como o jazz e os brasileiros. Neste disco tomei todas 
as liberdades que quis. ″  
 

Gabriela Lourenço, 17 de Agosto 2006 Visão 
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Íráskészség 
 
1. feladat 

Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 

Értékelési szempontok Pontszám 

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 5 pont 

Érthetőség, nyelvi megformálás 5 pont 

Íráskép 1 pont 

Összesen 11 pont 

 
Amennyiben a dolgozat  „A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága” szempont alapján 0 
pontos, akkor az összpontszám is 0 pont. 

Az értékelési szempontok kifejtése 

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága  
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó megvalósította-e a 

kommunikációs szándékot, azaz megfelelően dolgozta-e ki a témát; megfelelő hosszúságú 
szöveget hozott-e létre. Nem kell pontot levonni, ha a szöveg hosszabb 80 szónál.  

Javítási jelrendszer 
A tartalmi szempontok teljesítését a lap jobb oldalán kell jelölni a szempont 
sorszámának megadásával: 

 = teljesített tartalmi szempont, 
√2 = nem tárgyalt tartalmi szempont, 
3– = 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. 

 
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.   

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

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

Javítási jelrendszer  
A levélírás formai jegyeit a lap jobb oldalán kell jelölni a következő betűkkel: 
Dátum = D 
Megszólítás = M 
Köszönés = K 
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Aláírás = A 
A teljesítés minőségét mutató jelek: 
D = az adott formai jegy teljesítése helyes, 
√A = hiányzik vagy nem elfogadható az adott formai jegy, 
A = elfogadható, bár hibás az adott formai jegy. 
 
A nyelvi hibákat a lap jobb oldalán kell jelölni a következő betűkkel: 
L = lexikai hiba, 
É = értelemzavaró hiba, amely következtében egy-egy mondatrész vagy mondat 
mondanivalója válik érthetetlenné, és amelynél a hiba komplexitása miatt nem lehet 
eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, 
ÉL = értelemzavaró lexikai hiba, 
G = nyelvtani (grammatikai) hiba, 
ÉG = értelemzavaró nyelvtani hiba, 
H = helyesírási hiba. 
A szövegben használt jelek: 
___________(aláhúzás) = lexikai, nyelvtani vagy helyesírási hiba, 
√ (hiányjel) = hiányzik egy szó, 
→(nyíl) = szórendi hiba, 
__________i (aláhúzás és i) = ismétlődő lexikai hiba. 
Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 

 
 
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 feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó 
tökéletesen 
megvalósította a 
kommunikációs 
célt; megfelelően 
dolgozta ki a 
feladat minden 
részletét, és elérte 
a minimális szö-
vegmennyiséget  
(50 szó). 

A vizsgázó nagyrészt 
megvalósította a 
kommunikációs 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 rövidebb. 

A vizsgázó nem 
valósította meg a 
kommunikációs célt; 
félreértette, illetve 
nem megfelelően 
dolgozta ki a 
feladatot, a szöveg 
25 szónál rövidebb. 

 

Érthetőség; nyelvi megformálás 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A szöveg, egy-két 
kisebb pontatlan-
ság ellenére, az 
olvasó számára 
tökéletesen ért-
hető és követhető. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alak-
tani, helyesírási) 
hibák ellenére az 
olvasó számára 
nagyjából érthető és 
követhető. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alak-
tani, helyesírási) 
hibák következtében 
nehezen érthető és 
követhető, illetve 
félreérthető. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, 
alaktani, helyesírási) 
hibák miatt nem 
érthető és nem 
követhető. 

 

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

Olvashatatlan kézírás. 

 
 



 

írásbeli vizsga 0811  15 / 18 2009. május 21. 

Portugál nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
2. feladat (a 2/A és 2/B variáció közül választott feladat) 
 

Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 
  

Értékelési szempontok Pontszám 

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 pontos, 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. 

Javítási jelrendszer: 
A tartalmi szempontok teljesítését a lap jobb oldalán kell jelölni a szempont 
sorszámának megadásával: 

 = teljesített tartalmi szempont, 
√2 = nem tárgyalt tartalmi szempont, 
3– = 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. 

 

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 
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bevezetés és befejezés; a vizsgázó hogyan alkalmazza a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi 
elemeit (előre- és visszautalás eszközei, névmások, kötőszók stb.). 

 
Szókincs, kifejezésmód  

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által használt szókincs 
megfelel-e a témának, a szituációnak és a közlési szándéknak;  a szóhasználat megfelel-e a 
középszintű követelményeknek. 

Javítási jelrendszer: 
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 
mondanivalója válik érthetetlenné, és amelynél a hiba komplexitása miatt nem lehet 
eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, 
ÉL = megértést zavaró lexikai hiba. 
A szövegben használt jelek: 
__________ (aláhúzás) = lexikai hiba, 
_________i (aláhúzás és i) = ismétlődő lexikai hiba. 
Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 

 

Nyelvhelyesség, helyesírás  
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg 

megfelel-e a mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak; az esetlegesen előforduló 
nyelvi (mondattani, alaktani, helyesírási) hibák mennyiben akadályozzák az olvasót abban, 
hogy a szöveget teljes egészében megértse.  

Javítási jelrendszer: 
A hibákat a lap jobb oldalán kell jelölni a következő betűkkel: 
É = értelemzavaró hiba, amely következtében egy-egy mondatrész vagy mondat 
mondanivalója válik érthetetlenné, és amelynél a hiba komplexitása miatt nem lehet 
eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, 
G = nyelvtani (grammatikai) hiba, 
ÉG = megértést zavaró nyelvtani hiba, 
H = helyesírási hiba. 
A szövegben használt jelek: 
___________(aláhúzás) = lexikai, nyelvtani vagy helyesírási hiba, 
√ (hiányjel) = hiányzik egy szó, 
→(nyíl) = szórendi hiba, 
__________i (aláhúzás és i) = ismétlődő lexikai hiba. 
Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 

 

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 feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó 
tökéletesen 
megvalósította a 
kommunikációs 
célokat.  
Az irányító 
szempontokat 
megfelelően 
kidolgozta. A szöveg 
megadott hosszúságú 
(15% eltérés 
lehetséges).  

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a 
kommunikációs 
célokat. 
Az irányító 
szempontok közül 
egyet vagy kettőt meg-
felelően dolgozott ki, a 
többit csak részben, il-
letve egy irányító 
szempontot megfele-
lően, az összes többit 
csak részben.  

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 valósítot-
ta meg a kom-
munikációs 
célokat. Az 
irányító szem-
pontok közül 
egyet sem 
dolgozott ki 
megfelelően, 
csak néhányat 
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 szer-
ző szándékának megfelelő be-
nyomást kelt. 

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

 

Szövegalkotás 
4 pont 3–2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg 
felépítése, az irá-
nyító szempontok 
elrendezése 
logikus. 
A gondolati 
tagolás megfelelő, 
elkülönül a 
bevezetés és a 
befejezés. 
A szöveg a 
gondolati tagolást 
követő bekezdé-
sekből áll. 
A mondatok 
szervesen 
kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A szöveg felépítése, az 
irányító szempontok 
elrendezése többnyire 
logikus. 
A vizsgázó törekszik a 
gondolati tagolásra, 
- elkülöníti legalább a 
bevezetést vagy a 
befejezést (2 pont), 
- bekezdéseket 
alkalmaz (3 pont). 
A mondatok általában 
szervesen 
kapcsolódnak 
egymáshoz. 

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

A szöveg 
tagolatlan és átte-
kinthetetlen, össze-
függéstelen monda-
tokból áll. 
A szöveg annyira 
rövid, hogy 
szövegként nem 
értékelhető. 
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Szókincs, kifejezésmód 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A szöveget a 
témának és a 
közlési 
szándéknak 
megfelelő, 
változatos, 
viszonylag bő 
szókincs jellemzi. 

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

A szöveget kevésbé 
változatos, helyenként 
egyszerű, de még a 
téma és a közlési 
szándék szempontjából 
elfogadható szókincs 
jellemzi. Sok a szóis-
métlés. Többször nem 
megfelelő a szóhasz-
nálat, ami néhány he-
lyen jelentősen meg-
nehezíti a mondanivaló 
megértését. 

A szövegben 
felhasznált 
szókincs nagyon 
egyszerű, nem a 
témának és a 
közlési 
szándéknak 
megfelelő. A 
nem megfelelő 
szóhasználat 
több helyen 
jelentősen meg-
nehezíti a 
szöveg megér-
tését. 

 

Nyelvhelyesség, helyesírás 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A szöveg kevés 
nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) 
hibát tartalmaz, 
amelyek azonban 
nem befolyásolják a 
megértést. 

A szöveg több nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát 
tartalmaz, amelyek 
azonban a megértést 
nem befolyásolják,  
VAGY 
csak néhány nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát 
tartalmaz, amelyek 
azonban nehezítik a 
megértést.  

A szövegben sok 
olyan 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, 
alaktani, 
helyesírási) hibák 
miatt több helyen 
nem érthető. 
 

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

Olvashatatlan kézírás. 
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