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írásbeli vizsga 0911 2 / 13 2010. október 22. 

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

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

A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása az olvasott szöveg értése  
javítási útmutató utolsó oldalán található táblázat alapján történik. 

Javításkor 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 fogadható el a válasz 
• Ha 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 válasz, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetben) 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  3 

 
A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az egyes 
feladatok eredményeit), az elért összpontszámot, illetve a mellékelt táblázat segítségével 
megállapított vizsgapontokat! 
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Általános útmutató 

1.  Az elérhető maximális vizsgapontszám: 30 pont. 
2.  Az elérhető maximális feladatpontszám: 27 pont. 

 
Részletes útmutató 
 
1. Feladat 
 

例 1. 2. 3. 4. 5. 
○ ☓ ○ ☓ ○ ○ 

 
 
2. Feladat 
 

例 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 
A C B D B A A C B C D A 

 
 
3. Feladat 
 

例 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 
H C D L J I G M F E B K 

 
 

A feladatpontok átszámítása vizsgapontokra: 
 
 

Feladatpont 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Vizsgapont 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

 
Feladatpont 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
Vizsgapont 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 
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II. Nyelvhelyesség 
 

A javítási útmutató tartalmazza az összes elfogadható választ.  
Ha a válasz helyesírási hibát tartalmaz, nem fogadható el. Ha több választ írt be a 

vizsgázó, a válasz akkor sem fogadható el, ha tartalmazza a helyes megoldást. 
A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása az olvasott szöveg értése  

javítási útmutató utolsó oldalán található táblázat alapján történik. 
Javításkor 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 fogadható el a válasz 
• Ha 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 válasz, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetben) 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  3 

 
A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az egyes 
feladatok eredményeit), az elért összpontszámot, illetve a mellékelt táblázat segítségével 
megállapított vizsgapontokat! 
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Általános útmutató 
 

1.  Az elérhető maximális vizsgapontszám: 30 pont. 
2.  Az elérhető maximális feladatpontszám: 35 pont. 
 

Részletes útmutató 
 
1. Feladat 
 

（例）かなし   

 

（1） して      （6） ない/ありません  

 

（2） ねて      （7） しずかに   

 

（3） かき      （8） たいせつ   

 

（4） かえって     （9） つつんだ   

 

（5） うれし     （10）たべ    
 
2. Feladat 
 

例 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 
A L M I G F E H D O J C K B 

 
3. Feladat 
 

例 24. 25. 26. 27. 28. 29. 
Ｂ A C C B A A 

 
4. Feladat 
 

例 30. 31. 32. 33. 34. 35. 
A D F C B H E 

 
 
Feladatpont 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19
Vizsgapont 30 29 28 27 27 26 25 24 23 22 21 21 20 19 18 17 16
 

Feladatpont 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Vizsgapont 15 15 14 13 12 11 10 9 9 8 7 6 5 4 3 3 2 1
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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 feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a 
helyesírási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét 
akadályozzák. 

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

 A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a hallott szöveg értése 
javítási útmutató utolsó oldalán található táblázat alapján történik. 

Javításkor 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 fogadható el a válasz 
• Ha 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 válasz, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetben) 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  3 

 
 

A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az egyes 
feladatok eredményeit), az elért összpontszámot, illetve a mellékelt táblázat segítségével 
megállapított vizsgapontokat! 
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A feladatok megoldása és a hanghordozón elhangzó szövegek: 
 
Általános útmutató 
 

1.  Az elérhető maximális vizsgapontszám: 30 pont. 
2.  Az elérhető maximális feladatpontszám: 24 pont. 

 
Részletes útmutató 

1. Feladat 

 
例 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
A E C F B D H J I G 

 
2. Feladat 

 

例 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 
○ ☓ ☓ ○ ☓ ○ ○ ☓ ☓ 

 

3. Feladat 

 
例 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
C C A B C B B B 

 
 

A feladatpontok átszámítása vizsgapontokra: 
 

Feladatpont 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Vizsgapont 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 15 

 
 

Feladatpont 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Vizsgapont 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 30 
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A hanghordozón elhangzó szöveg 

 
1. feladat 
 
函館図書館は、北海道で３番目に大きい図書館です。2005 年 11 月にオープンしてから、

毎日たくさんの人が図書館に来て、2007 年 2 月には、その数が 100 万人になりました。函

館図書館の建物はとてもおもしろい形で、天井がとても高くて、いすもたくさんあります。 

図書館には 39 万冊の本があります。このうち、子供の本は５万冊ですが、毎週新しい本

も来ます。月曜日から金曜日まで人々は毎日 3000 冊、土曜日と日曜日は 6000 冊の本をかり

るそうです。 

函館図書館には毎日たくさんの小学生も来て宿題をしています。図書館にはコンピュータ

ーもたくさんあって、みんなコンピューターで読みたい本を探しています。また、図書館に

は、文字がとても大きい本や、ゆびで読む本もあります。これは、目が悪い人が読みます。 

函館図書館には、小さくてとてもかわいい部屋もあります。ここはくつを脱いで入ります。

部屋の中では、図書館の人が小さい子供に本を読んでいます。 

２階では、新聞を読むことができます。ここには 100 年前の古い新聞もあるそうです。50

歳ぐらいの男の人が一生懸命新聞を読んでいたので、「何を読んでいますか。」と質問をし

ました。すると、「私が生まれた日の新聞を読んでいます。どんなニュースがあったのか、

興味があります。」と答えてくれました。 

みなさんも北海道に行ったら、ぜひ函館図書館に行ってみてください。 

         （原作に基づいて） 
2. feladat 

 

今日は北京パラリンピックで金メダルをとった伊藤さんに話しを聞きます。伊藤さんは、

病気で歩くことができません。でも車イスでとても早く走ることができます。北京パラリン

ピックでは、400 メートルと 800 メートルで金メダルをとりました。 

 

Ａ：はじめまして。 

伊：はじめまして。 

Ａ：まずは、北京パラリンピック、金メダルおめでとうございます。 

伊：ありがとうございます。 

Ａ：とても太い腕ですね。私の足ぐらいあります。 

伊：毎日たくさん練習しますからね。これが、パラリンピックで乗った車イスです。 

Ａ：へえ、前に１つ、後ろに２つタイヤがあるんですね。 

伊：ええ、ふつう車イスは 15 キロから 20 キロぐらいなんですが、この車イスは 7 キロしか

ないんです。あと、ここを見てください。椅子がとても小さいでしょう。 

Ａ：すごいですね。ところで、伊藤さんは、いつから車イスで走るようになったんですか。 

伊：私は会社の社長だったんですけど、34 歳の時に病気になって歩けなくなりました。そ

れで車イスを買ったんですけど、スポーツが好きだったので、車イスで走ろうと思いました。

それから、毎日８時間練習しました。そして、いろいろな大会に出て金メダルも 200 以上と

りました。 

Ａ：へえ、すごいですね。伊藤さんは北京パラリンピックで金メダルをとりましたが、これ

からどうしたいですか。 

伊：今、私は 45 歳です。もう若くないですが、もっと早く走れるようになりたいです。実

は、病気は悪くなっているんですが、病気に負けたくないです。 

Ａ：ありがとうございました。 

         （原作に基づいて） 
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3. feladat 
 

Ａ：こちらは子供電話相談室です。今日もたくさん電話がかかってきています。では、最初

の方どうぞ。 

Ｂ：こんにちは。さとうめぐみです。 

Ａ：こんにちは。 

Ｂ：どうして本は「本」と言うのですか？ 

Ａ：むずかしい質問ですね。あのですね。本には、「いちばん大切なこと」という意味があ

るんです。わかりますか。 

Ｂ：はい。 

Ａ：私たちは本をよんでいろいろなことを勉強しますよね。それは、本には大切なことが書

いてあるからです。だから、本は本って言うんですよ。 

Ｂ：はい。わかりました。もう１つ質問があります。なんで大人の人はプレゼントをあげる

時、「つまらない物ですが…」と言うのですか？  

Ａ：だれが言ったんですか。 

Ｂ：友達のお母さんが私のお母さんにプレゼントをくれた時に言ってたの…。でもプレゼン

トは食べ物でとてもおいしかったんです。 

Ａ：そうか。それはね。おいしいとかおもしろいは、人によって違うよね。 

Ｂ：はい。 

Ａ：だから友達に「とてもおいしいですよ。」って食べ物をもらっても、めぐみさんにはお

いしくないかもしれないよね。 

Ｂ：はい。 

Ａ：だから、問題がないようにおいしいと思っても、最初に「つまらない」って言うんです

よ。 

Ａ：わかりましたか。 

Ｂ：はい。ありがとうございました。 

 

Ａ：じゃあ、次の方どうぞ。 

Ｃ：こんにちは。田中けんじです。｢いっぱい｣と｢たくさん｣ってどっちが多いんですか？ 

Ａ：面白い質問ですね。どちらも同じ意味ですが、例えばたくさんスパゲティーを食べると

き、口の中いっぱいスパゲティーを入れても、まだお皿にスパゲティーが残るでしょ。 

Ｃ：はい。 

Ａ：だから「たくさん」の方が「いっぱい」より多いと思うよ。 

Ｃ：わかりました。もう１つ質問があります。 

Ａ：どうぞ。 

Ｃ：どうしてクリスマスにはクリスマスケーキを食べるんですか。 

Ａ：けんじ君の誕生日はいつですか。 

Ｃ：５月１４日です。 

Ａ：お誕生日にはケーキを食べるよね。 

Ｃ：はい。 

Ａ：クリスマスは、イエス・キリスト様の誕生日だから、けんじ君はイエス・キリスト様の

かわりにケーキを食べるんです。 

Ｃ：ああ、そうか。 

Ａ：はい、ありがとうございました。では、次の方・・・ 

         （原作に基づいて）
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IV. Íráskészség 

 
A japán nyelvben nincsenek szóközök és a szavak számának megállapítása nem egyértelmű, 

ezért az előírt terjedelmet nem a leírt szavak, hanem a leírt írásjegyek szabják meg. A nyelv 
sajátosságai szerint ugyanaz a szó leírható szótagjellel (hiragana, katakana) és kínai (fogalmi) 
írásjeggyel is. Természetszerűleg a szótagjellel írt szavak nagyobb terjedelmet eredményeznek, de a 
kínai írásjegyek használata fejlettebb íráskultúrát feltételez. Ezért külön értékeljük az írásjegyek helyes 
használatát, valamint ösztönözve a kínai írásjegyek alkalmazására, az értékelésben nem kezeljük a 
szöveg minimális hosszától való eltérést kizáró szempontnak. 
 
I. feladat 

Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 
 

Értékelési szempontok Maximális pontszám 

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 4 

Érthetőség; nyelvi megformálás 4 

Írásjegyek használata 2 

Összesen 10 
 

Ha a dolgozat „A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága” szempont alapján 0 pontos, akkor az össz-
pontszám 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 azért, ha a szöveg hosszabb 225 írásjegynél.  
 

• 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.   
 

• Írásjegyek használata 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó helyesen használja-e a különböző írásjegy 
típusokat. A kandzsik használata nem feltétele a feladat teljesítésének. A hibás, de még 
felismerhető kandzsi elfogadható, amennyiben nem zavarja a szöveg megértését. 
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Értékelési skála 
 

1. A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 
4 pont 3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökéletesen 
megvalósította a 
kommunikációs célokat. 
Valamennyi irányító 
szempontot megfelelően 
dolgozta ki, és elérte a 
minimális szöveg-
mennyiséget  
(180 írásjegy). 

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a 
kommunikációs célokat. 
Egy-két részlettől eltekintve 
általában megfelelően dol-
gozta ki a feladatot, és 
legalább 180 írásjegy 
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 180 
írásjegynél rövidebb. 

A vizsgázó nem valósította 
meg a kommunikációs 
célokat. 
Félreértette, illetve nem 
megfelelően dolgozta ki a 
feladatot, a szöveg 90 
írásjegynél rövidebb. 

 
2. Érthetőség; nyelvi megformálás 

4 pont 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 (mondat-
tani, alaktani, helyesírási) 
hibák ellenére az olvasó 
számára nagyjából érthető 
és követhető. 

A szöveg a nyelvi (mondat-
tani, alaktani, helyesírási) 
hibák következtében több 
helyen nehezen érthető és 
követhető, illetve félreért-
hető.

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

 
3. Írásjegyek használata 

2 pont 1 pont 0 pont 
A vizsgázó helyesen használja az 
írásjegyeket, a szövegben az 
alapvető kandzsikat hibátlanul 
írja le. 

A vizsgázó használ kandzsit, de a 
szövegben több hibás írásjegy fordul 
elő. A hibák néhány ponton nehezítik 
a megértést. 

A szöveg az írásjegyek helytelen 
használata miatt  nem érthető. 

 
 

 
 

II. feladat, az A) és B) variáció közül választott feladat 
 

Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 
  

Értékelési szempontok Maximális 
pontszám 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 5 

Szövegalkotás 4 

Szókincs, kifejezésmód 4 

Nyelvhelyesség, helyesírás 4 

Írásjegyek használata 3 

Összesen 20 

         
Ha a dolgozat „A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” szempont alapján  

0 pont, akkor az összpontszám is 0 pont.  
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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 375 írásjegynél.  

 

• 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 vissza-
utalás 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 az emelt szintnek megfelelő 
változatosságot mutat-e.  A 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.  
 

• 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.  
 

• Írásjegyek használata 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó helyesen használja-e a különböző 
írásjegy típusokat. A kandzsik használata nem feltétele a feladat teljesítésének. A hibás, de még 
felismerhető kandzsi elfogadható, amennyiben nem zavarja a szöveg megértését. 

 
Értékelési skála 

1. A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökéletesen 
megvalósította a kommu-
nikációs célokat.  
Valamennyi irányító 
szempontot megfelelően 
dolgozta ki. A szöveg a 
megadott hosszúságú  
(20% eltérés lehetséges). 

A vizsgázó többnyire megvaló-
sította a kommunikációs 
célokat. Az irányító 
szempontok közül egyet vagy 
kettőt megfelelően dolgozott ki, 
a többit csak részben, illetve 
egy irányító szempontot megfe-
lelően, az összes többit csak 
részben. 

A vizsgázó részben 
valósította meg a kommuni-
kációs célokat. Az irányító 
szempontok közül egyet 
megfelelően dolgozott ki, 
ezen kívül még egyet rész-
ben, 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 né-
hányat részben, és van 
olyan is, amelyet 
egyáltalán nem. 
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2. Szövegalkotás 
4 pont 3–2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, az irá-
nyító szempontok elrendezése 
logikus. 
A gondolati tagolás meg-
felelő, elkülönül a bevezetés 
és a befejezés. A szöveg a 
gondolati tagolást követő 
bekezdésekből áll. A 
mondatok szervesen 
kapcsolódnak egymáshoz. 

A szöveg felépítése, az irányító 
szempontok elrendezése több-
nyire 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 
áttekinthetetlen, 
összefüggéstelen 
mondatokból áll. 
A szöveg annyira 
rövid, hogy szövegként 
nem értékelhető. 

 

3. Szókincs, kifejezésmód 
4 pont 3–2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget a témának és 
a közlési szándéknak 
megfelelő gazdag és 
változatos szókincs, 
valamint a közlési szán-
déknak megfelelő 
nyelvhasználat jellemzi. 

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak megfelelő 
szókincs jellemzi. A szókincs 
korlátai miatt előfordul 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 szándék 
szempontjából elfogadható 
szókincs jellemzi. Sok a szó-
ismétlés. Többször nem meg-
felelő a szóhasználat, ami 
néhány helyen jelentősen 
megnehezíti a mondanivaló 
megértését. 

A szövegben 
felhasznált szókincs 
nagyon egyszerű, nem 
a témának és a közlési 
szándéknak 
megfelelő. A nem 
megfelelő szóhasz-
nálat több helyen 
jelentősen meg-
nehezíti a szöveg 
megértését. 

4. Nyelvhelyesség, helyesírás 
4 pont 3–2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget igényes nyelvhasz-
nálat jellemzi, a vizsgázó válto-
zatos 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 szöveg több nyelvi (mondat-
tani, 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. 
 

5. Írásjegyek használata 

3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A vizsgázó helyesen 
használja az írásjegyeket a 
szövegben, az alapvető 
kandzsikat hibátlanul írja le. 

A vizsgázó használ 
kandzsit, de a szövegben 
több hibás írásjegy fordul 
elő. A a hibák alig 
befolyásolják a megértést. 

A vizsgázó nem használ 
kandzsit, vagy felismerhetet-
len, amit ír. A szótagjelek 
írásában sok hiba fordul elő, 
a hibák néhány ponton 
nehezítik a megértést. 

A szöveg az írásjegyek 
helytelen használata miatt  
nem érthető. 
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