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Horvát nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
I. 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. (A szöveg szerinti megoldások mellett dőlt betűvel szerepelnek a 
tartalmilag még elfogadható 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 útmutatóban található 
pontszámítási táblázat alapján történik. 

Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes kérdéshez 
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 (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
5 3 

 
 
 A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az 
egyes feladatok eredményeit) és az elért összpontszámot és a pontszámítási táblázat 
segítségével megállapított vizsgapontokat. 
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Általános útmutató 
 
1. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 30 pont. 
 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 25 pont. 
 

Átszámítási táblázat  
 

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

 
Részletes útmutató 
 

1. feladat  
1. stalno mjesto za rad 
2. smanjene mogućnosti pada koncentracije (napr. gledati kroz prozor, ne slušati glazbu) 
3. ponavljanje 
4. smisleno učenje 
5. razumijevanje gradiva 
6. uočavanje pravila (rješavanje problema) 
7. samoispitivanje 
8. raspored vremena učenja 
9. odvajanje bitnih informacija od nebitnih 
10. bavljenje fizičkom aktivnošću  
 
2. feladat  
0. U životu Gege i Pipe se mnogo što promijenilo od kada im se rodila djevojčica. 
11. Njihova kćerka je bila živahna, velikih očiju i pahuljastog tjemena. 
12. Djevojčici su dali ime Donata, a zvali su je Dona. 
13. Vrtu je pripadala pasja kuća koja je bila prazna, jer je pas nestao.  
14. Od kada se rodila Dona, Gego dugo vremena nije dao oglas u novine. 
15. Nov oglas u novine dao je njegov prijatelj. 
16. Oglas je objavljen u rubrici „Izgubljeno – nađeno! 
17. Oglas je glasio: sretan pronalazač će dobiti nagradu od 100 tisuća dinara. 
18. Don pripada jednoj od najljepših vrsta pasa on je šarplaninac. 
Illetve minden tartalmilag helyes válasz elfogadható. 
 
3. feladat 
0. F, 19. B, 20. D, 21. I, 22. E, 23. C, 24. H, 25. A 
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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 dőlt betűvel szerepelnek a nyelvhelyességi szempontból még 
elfogadható egyéb megoldások is.) 
 A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási útmutatóban 
található pontszámítási táblázat alapján történik. 
 Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes kérdéshez 
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 (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
5 3 

 
 
 A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az 
egyes feladatok eredményeit), az elért összpontszámot és a pontszámítási táblázat segítségével 
megállapított vizsgapontokat. 
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Általános útmutató 
 
1. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 30 pont. 
 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 35 pont. 
 

 
Átszámítási táblázat 

 
Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 

35 30  18 15 
34 29  17 15 
33 28  16 14 
32 27  15 13 
31 27  14 12 
30 26  13 11 
29 25  12 10 
28 24  11 9 
27 23  10 9 
26 22  9 8 
25 21  8 7 
24 21  7 6 
23 20  6 5 
22 19  5 4 
21 18  4 3 
20 17  3 3 
19 16  2 2 
   1 1 

 
Részletes útmutató 
 
1. feladat 
 
0. a/ za    b/ u   c/ na   d/ od 
1. a /tome   b/ tom   c/ tim   d/ taj 
2. a/ njegove   b/ njene  c/ njegov  d/ njegova 
3. a/ njoj   b/ joj   c/ ju   d/ njega 
4. a/ kojeg   b/ koga  c/ koji   d/ koja 
5. a/ im   b/ ima   c/ njima  d/ njime 
6. a/ iskon   b/ iskonski  c/ iskonskom  d/ iskonske 
7. a/ je     b/ su   c/ smo   d/ sam 
8. a/ bi    b/ bih   c/ bismo  d/ su 
9. a/ od   b/ zbog  c/ na   d/ uz 
10. a/ od   b/ s   c/ sa   d/ iz 
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2. feladat 
11. a   
12.  nego  
13. pa  
14. i 
15. te 
16. ili 
17. ali 
18. ni 
 
3. feladat 
0. vranom kosom 
19. bijelim zubima 
20. tamnim licem 
21. modra oka 
22. bogatoj župi 
23. župni list 
24. crkveni zbor 
25. ambulantnim kolima 
26. vražju spravicu 
27. vozačevu dahu 
 
4. feladat 
 
28. donijelo 
29. namijenjen 
30. nevjerojatnih 
31. vječna 
32. cjelinu 
33. dijela 
34. povijest 
35. prijevozu 
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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 dőlt betűvel szerepelnek a 
tartalmilag még elfogadható 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 útmutatóban 
található pontszámítási táblázat alapján történik. 
Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes kérdéshez 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 (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
5 3 

 
 
 A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az 
egyes feladatok eredményeit) és az elért összpontszámot és a pontszámítási táblázat 
segítségével megállapított vizsgapontokat. 
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Általános útmutató 
 
1. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 30 pont. 
 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 20 pont. 
 

 
Átszámítási táblázat 

 
 

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

 
Részletes útmutató 
 

A feladatok megoldása és a hanghordozón elhangzó szövegek 
 
1. feladat 
 
1. 2860 km 
2. Danubius 
3. Schwarzwaldu 
4. Crno more 
5. 80 
6. 2415 km 
7. 4200 km2 

8. florom i faunom 
9. svjetsku baštinu 
10. Kopački rit 
 
2. feladat 
11. Posjeta radnog mjesta urara. 12. Promatranje rada urara. 13. Baratanje satovima, 
dijelovima satova. Ići u kupovinu satova. itd.  
Illetve minden tartalmilag megfelelő válasz elfogadható. 
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3. feladat 
 

  Točno Netočno 
0. Portugalci su u 15. stoljeću imali velike trgovačke 

uspjehe u Indiji i Africi, zbog toga nisu bili 
zainteresirani da pođu u otkriće južnog dijela 
Zemlje. 

x  

14. Portugalci su u 16. stoljeću bili zainteresirani za 
otkriće južnog dijela Tihog oceana. 

 x 

15. Španjolci su imali velike uspjehe u istraživanju 
južnog dijela Tihog oceana. 

 x 

16. 17. stoljeće je za Nizozemce bio velik uspjeh u 
istraživanju tog dijela svijeta. 

x  

17. 1606.godine otkriven je prolaz između australskog 
kopna i Nove Gvineje. 

x  

18. Otoke Tasmaniju i Novi Zeland je otkrio Nizozemac 
Abel Tasman. 

x  

19. James Cook, engleski kapetan je istočnu obalu 
Australije nazvao Novi Južni Weles.  

x  

20. Doseljavanje Hrvata u Australiju je počelo već u 17. 
stoljeću. 

 x 

 
1. szöveg  
Lijepi, plavi Dunav  
Dunav je, s dužinom od 2860 km, druga po redu rijeka u Europi, a najduža je u Europskoj 
uniji. Sve inačice njegovog imena na razinim, europskim jezicima potječu od latinskog imena 
Danubius, koji je bio rimski riječni bog. Izvire u Schwarzwaldu, šumovitom planinskom kraju 
na jugozapadu Njemačke, spajanjem rječica Brigach i Breg, u mjestu Donaueschingen. Dunav 
dalje teče prema istoku, kroz nekoliko glavnih gradova u Srednjoj i Istočnoj Europi (Beč, 
Bratislava, Budimpešta i Beograd), te na obali Crnog mora tvori deltu u Rumunjskoj i 
Ukrajini. Na svom putu do mora Dunav protječe kroz deset zemalja: Njemačku, Austriju, 
Slovačku, Mađarsku, Hrvatsku, Srbiju, Rumunjsku, Bugarsku, Ukrajinu i Moldaviju. U 
riječni sustav Dunava ulazi još devet drugih država: Italija, Poljska, Švicarska, Češka, 
Slovenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija i Albanija. Tako, obuhaćajući 19 
europskih zemalja, njegov riječni sustav je najinternacionalniji na svijetu, više od 80 milijuna 
ljudi živi u njegovom porječju. Dunav je plovan gotovo u cijelom svom toku, odnosno na 
2415 km, a preko kanala Majna-Dunav-Majna povezuje Sjeverno i Crno more. Površina 
njegovog slivnog područja iznosi 805 000 km2, a površina njegove delte na Crnom moru 4200 
km2. Ta delta je pravo carstvo rijeka, rječica, bara, močvara, jezera, laguna i zaljeva, s izrazito 
bogatom florom i faunom. Ona je u ornitološkom smislu najvažnije područje na Dunavu, jer 
je glavno raskrižje migracijskih putova u Europi. U tom području dodiruju se europski i 
azijski životinjski svijet. Ovdje živi više od 300 vrsta prica, između ostalih i pelikani, 
ždralovi, žličarke, ptice grabljivice i rijetka crvenovrata guska. Uslijed vrlo velike biološke 
raznolikosti i samim tim ekološkog značenja, delta je zaštićena, a njezina važnost prepoznata i 
na svjetskoj razini te ju je UNESCO 1991. godine označio kao svjetsku baštinu. Još jedno od 
ekološki bogatih područja uz Dunav je i Kopačku rit, koji je također zaštićeno područje i 
važno zimovalište za brojne ptice selice. Područje Parka prirode Kopački rit nalazi se na 
krajnjem sjeveroistočnom dijelu Republike Hrvatske, u ravničarskom dijelu Baranje. Kopački 
rit je jedna od najvećih riječno-močvarnih nizina u Europi. To područje tijekom godine 
značajno mijenja svoj izgled, ovisno o intenzitetu plavljenja, pretežno iz Dunava te mnogo 
manje i Drave.         (Drvo znanja 128.) 



 

írásbeli vizsga 1011 10 / 15 2010. október 22. 

Horvát nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

2. szöveg 
Vrijeme je za vrijeme 
Kroz povijest čovječanstva ljudi su pokušavali odgonetnuti što je vrijeme i kako ga izmjeriti. 
Prije nekoliko tisuća godina ljudi nisu mjerili vrijeme jako precizno. Brojili su samo dane i 
noći te usjeve sadili promatrajući godišnja doba. Danas se vrijeme mjeri precizno i dijeli na 
sate, minute i sekunde. Mene i djecu je zainteresiralo možemo li i kako uhvatiti to vrijeme i 
zaustaviti ga. „Imam ideju. Teta, izvadi bateriju iz sata pa će vrijeme stati!“ – veselo je 
predložio Luka. Bio je to početak rada naše grupe na upoznavanju pojma vrijeme i kako ga 
mjeriti. Cilj projekta bio upoznati djecu s mjerenjem vremena i satom. Postavljene su sljedeće 
zadaće: 
 - upoznati djecu sa zanimanjem urara i razviti pozitivan stav prema tom zanimanju 
 - posjetiti radno mjesto urara, uvažavajući njegov rad, stjecati nova iskustva o njegovu 
radu, promatrati njegov rad 
 - potaknuti kreativne, stvaralačke aktivnosti izrade satova, dajući neoblikovani 
materijal, baratati, istraživati, aktivno sudjelovati 
 - surađivati s roditeljima u vezi s nabavom satova 

(Zrno, broj 78.) 
 
Prvi europski doseljenici u Australiji  
 

Tek tijekom velikih zemljopisnih otkrića u 15. stoljeću Portugalci su počeli pokazivati 
zanimanje za legendarnu južnu zemlju. Međutim, veliki trgovački uspjesi u Indiji i Africi 
zaustavili su njihova daljnja putovanja prema jugoistoku. U 16. stoljeću na istraživanje južnog 
dijela Tihog oceana dali su se Španjolci, ali nisu imali uspjeha. Razlog tomu bio je položaj 
Australije, te snažne morske struje i vjetrovi. U 17. stoljeću uspješna istraživanja u tom dijelu 
svijeta preuzeli su Nizozemci. Na putovanjima prema svojim kolonijama na Javi, nizozemski 
su pomorci često nailazili na sjeverne i zapadne obale Australije. Godine 1606. otkriven je 
prolaz između australskog kopna i Nove Gvineje. Nizozemska istočnoindijska kompanija 
poslala je 1642. godine Abela Tasmana da ispita mora oko novoga kopna. Tasman je uspio 
promašiti cijeli kontinent, ali je zato u vodama južno od Australije otkrio otoke Tasmaniju i 
Novi Zeland. Od daljnjih istraživanja Nizozemci su ipak odustali, držeći da ondje nema ničeg 
zanimljivog za europsku trgovinu. Pojava prosvjetiteljskih ideja u 18. stoljeću i jačanje 
pomorske moći Velike Britanije potaknuli su daljnja istraživanja „južne zemlje“. Godine 
1768. legendarni engleski kapetan James Cook isplovio je iz domovine na trogodišnju 
pomorsku ekspediciju. Doplovio je do zaljeva Botany na istočnoj obali Australije. Otkrivenu 
zemlju označio je na pomorskim kartama i nazvao je Novi Južni Weles. Dvije naredne 
Cookove ekspedicije donijele su više vijesti o Australiji. Za to je bio posebno zaslužan 
botaničar Joseph Banks. Zanimanje za istraživanje obale Australije pokazivali su i Francuzi, 
koji su plovili duž južne obale kontinenta. Prvi je Australiju oplovio i označio njezine obale 
na zemljovidima Matthew Flinders početkom 19. stoljeća, a unutrašnjost kontinenta istražena 
je 50 godina kasnije. (…) 
 Hrvatsko iseljeništvo u Australiji 
Pisani dokumenti ukazuju da su prvi Hrvati stigli u Australiju već oko 1800. godine. Prvi 
zabilježeni doseljenici bili su John Lovrović, Aleksandar Severin, Fran Seguele, George 
Huslovich i John Unich. Skupno doseljavanje Hrvata u Australiju započelo je nakon 1890. 
godine. Većina doseljenika, pretežno iz makarskog primorja te srednjodalmatinskih otoka, 
naselila se u Zapadnoj Australiji, sjevernom Queenslandu i Novom Južnom Welesu. Pretežno 
su radili u rudnicima zlata i na sječi šuma, a u gradiću Fremantlu Hrvati su postali pioniri 
ribarstva.  

(Drvo znanja, broj 118.) 
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IV. ÍRÁSKÉSZSÉG 
 
 

 A javításhoz használandó értékelési szempontok a következő oldalakon találhatók. 
 

A munkalap végén a táblázatban két különböző oszlop található: 
 

• az elsőbe előre beírtuk az egyes értékelési szempontok alapján elérhető maxi-
mális 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. 
 

Értékelési szempontok az I. feladathoz 
 

Értékelési szempontok Maximális 
pontszám 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 4  
Érthetőség, nyelvi megformálás 5  
Íráskép 1  

Összesen 10  
 
Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” szempont 
alapján 0 pont, akkor az összpontszám is 0 pont. 
 
Az értékelési szempontok részletes kifejtése 
 

• A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
 

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 azért, ha a szöveg 
hosszabb 150 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. 
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Értékelési skála az I. feladathoz 
 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
4 pont 3 pont 2-1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökélete-
sen megvalósította a 
kommunikációs 
célokat. 
Valamennyi irányító 
szempontot megfele-
lően dolgozta ki és 
elérte a minimális 
szövegmennyiséget 
(120 szó). 

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a 
kommunikációs 
célokat. 
Egy-két részlettől 
eltekintve általában 
megfelelően dolgozta 
ki a feladatot, és 
legalább 120 szó 
hosszúságú szöveget 
hozott létre. 
 

A vizsgázó részben 
valósította meg a 
kommunikációs 
célokat. 
Félreértette, illetve 
nem megfelelően 
dolgozta ki a feladat 
bizonyos részeit, a 
létrehozott szöveg 
120 szónál 
rövidebb. 
 

A vizsgázó nem 
valósította meg a 
kommunikációs 
célokat. 
Félreértette, illetve 
nem megfelelően 
dolgozta ki a 
feladatot, a szöveg 
60 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 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 
több helyen 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 és/vagy áttekinthetet-
len törlések és javítások. 
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Értékelési szempontok a II. feladathoz (az A és a B variáció közül választott feladat) 
 

Értékelési szempontok Maximális 
pontszám 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 5  
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2  
Szövegalkotás 4  
Szókincs, kifejezésmód 4  
Nyelvhelyesség, helyesírás 4  
Íráskép 1  

Összesen 20  
 
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 250 szónál. 
 

• Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 
 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg hang-
neme és stílusa megfelel-e a közlési szándéknak, valamint az írásmű szerzője és olva-
sója közötti viszonynak; az olvasóban a szerző szándékának megfelelő benyomást 
kelti-e. 
 

• Szövegalkotás 
 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy logikus-e az irányító szempontok elren-
dezése és a szöveg gondolatmenete, megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e beve-
zetés 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 meg-
felel-e a témának, a szituációnak és a közlési szándéknak; a szóhasználat az emelt 
szintnek megfelelő változatosságot mutat-e. 
 

• Nyelvhelyesség, helyesírás 
 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg meg-
felel-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. 
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• 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 a II. feladathoz 
 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökélete-
sen megvalósította a 
kommunikációs 
célokat. 
Valamennyi irányító 
szempontot megfele-
lően dolgozta ki.  
A szöveg a megadott 
hosszúságú (15% 
eltérés lehetséges). 

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a 
kommunikációs 
célokat. 
Az irányító szem-
pontok közül egyet 
vagy kettőt megfele-
lően dolgozott ki, a 
többit csak részben, 
illetve egy irányító 
szempontot megfele-
lően, az összes többit 
csak részben. 

A vizsgázó részben 
valósította meg a 
kommunikációs 
célokat. 
Az irányító szem-
pontok közül egyet 
megfelelően dolgo-
zott ki, ezen kívül 
még egyet részben,  
a többit egyáltalán 
nem, illetve vala-
mennyi irányító 
szempontot csak 
részben. 

A vizsgázó nem 
valósította meg a 
kommunikációs 
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 meg-
felelő hangnemben íródott, 
az olvasóban a szerző 
szándékának megfelelő 
benyomást kelt. 

A szöveg hangneme követke-
zetlenséget mutat, az olvasó-
ban nem mindig a szerző 
szándékának megfelelő 
benyomást 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 irányító szempon-
tok elrendezése 
logikus. 
A gondolati tagolás 
megfelelő, elkülönül 
a bevezetés és a befe-
jezés. 
A szöveg a gondolati 
tagolást követő be-
kezdésekből áll. 
A mondatok szerve-
sen kapcsolódnak 
egymáshoz. 
 

A szöveg felépítése, 
az irányító szempon-
tok elrendezése több-
nyire logikus. 
A vizsgázó törekszik 
a gondolati tagolásra, 
elkülöníti legalább a 
bevezetést vagy a 
befejezést (2 pont), 
bekezdéseket alkal-
maz (3 pont). 
A mondatok általá-
ban szervesen kap-
csolódnak egymás-
hoz. 

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

A szöveg tagolatlan 
és áttekinthetetlen, 
összefüggéstelen 
mondatokból áll. 
A szöveg annyira 
rövid, hogy szöveg-
ként nem értékelhető. 
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Szókincs, kifejezésmód 
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget a témá-
nak és a közlési szán-
déknak megfelelő 
gazdag és változatos 
szókincs, valamint 
a közlési szándéknak 
megfelelő nyelvhasz-
nálat jellemzi. 
 
 

A szöveget a témá-
nak és a közlési 
szándéknak megfe-
lelő szókincs jel-
lemzi. A szókincs 
korlátai miatt elő-
fordul ismétlés. 
Néhol nem megfelelő 
a szóhasználat, ez 
azonban nem vagy 
csak kis mértékben 
nehezíti a megértést. 
 

A szöveget kevésbé 
változatos, helyenként 
egyszerű, de még a 
téma és a közlési szán-
dék szempontjából 
elfogadható szókincs 
jellemzi. Sok a szóis-
métlés. Többször nem 
megfelelő a szóhaszná-
lat, ami néhány helyen 
jelentősen megnehezíti 
a mondanivaló 
megértését. 

A szövegben fel-
használt szókincs 
nagyon egyszerű, 
nem a témának és 
a közlési szándék-
nak megfelelő. 
A nem megfelelő 
szóhasználat több 
helyen jelentősen 
megnehezíti a 
szöveg megértését. 
 

 
Nyelvhelyesség, helyesírás 
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget igényes 
nyelvhasználat 
jellemzi, a vizsgázó 
változatos és igényes 
nyelvtani szerkeze-
teket használ, mondat-
szerkesztése is igé-
nyes. A szöveg hibát-
lan, vagy csak kevés,  
a szöveg megértését 
nem nehezítő nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hiba 
található benne. 

A szöveg több nyel-
vi (mondattani, 
alaktani, helyes-
írási) hibát tartal-
maz, amelyek 
azonban a megér-
tést nem befolyá-
solják, 
VAGY csak néhány 
nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyes-
írási) hibát tartal-
maz, amelyek azon-
ban 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, helyes-
írási) 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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