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ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 
 
1. Jó megoldásnak 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, a feladat szövegén alapulnak és értelmes 
megoldást kínálnak az adott feladatra. 
2.  Minden jó megoldás egy pontot (feladatpontot) ér. Rossz megoldásra nem jár pont. Fél 
pont, többletpont nem adható. 
3.  A feladatpontokat az adott feladatsorhoz (vizsgarészhez) megadott átváltási táblázat 
alapján kell vizsgapontokra átszámítani. 

 
 

I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

Ebben a vizsgarészben a nyelvhelyességi, nyelvtani, helyesírási hibákat csak abban az esetben 
kell figyelembe venni, ha értelemzavaróak, és a megoldás miattuk nem egyértelmű. 
 
A feladatpontok és a vizsgapontok megegyeznek, ezért ebben a vizsgarészben nincs szükség 
átváltásra. 
 
1. feladat 

1. 12 év alatt. 
2. A szűkös és kedvezőtlen helyszíni adottságok miatt (az Erzsébetvárosi Tejüzemben). 
3. Szemmérték alapján. 
4. Erkölcstelennek minősítették (a döntéshozók, és nem engedték, hogy újságokban 
népszerűsítsék). 
5. A 80-as évektől. 
6. Szórólapokon, kártyanaptárakon, újsághirdetésekben, televíziós reklámfilmekkel. 
7. Három napig. 
8. Az étcsokisat és a tejcsokisat kedvelők tábora. 
9. 50 fillérbe. 
10. Boltban, benzinkutaknál, mozikban, pékségekben, büfékben, automatákból. 
11. A tejcsokoládés bevonatú, (kicsit édesebb túrós töltetű). 
12. Az ékezetes betűk (a vásárlók többségében nem megbízható árukat idéznek). 
 

A 6. és 10. kérdésnél csak akkor adható meg a pont, ha a válasz legalább három elemet 
tartalmaz – sorrendtől függetlenül – a felsoroltakból. 
 
 
2. feladat 

13. C 
14. J 
15. B 
16. G 
17. F 
18. D 
19. I 
20. E 
21. H 
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3. feladat 
 FSZEK BMEK OSZK
22.   X
23. X   
24.  X  
25.  X  
26.   X 
27. X   
28. X   
29.  X  
30.   X 

 
 
 

II. NYELVHELYESSÉG 
 
Ebben a vizsgarészben 40 feladatpont érhető el. Az elért feladatpontokat az alábbi táblázat 
segítségével kell vizsgapontokká alakítani. 
 

Dolgozatpont Vizsgapont 
20 15 
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 

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 
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1. feladat 
 
1.  ahol 
2.  hogy 
3.  amelyről 
4.  pedig 
5.  mint 
6.  akiket 
7.  amelyek 
8.  és 
9.  mert 
10. amikor 
 
2. feladat 
Ebben a feladatban csak a nyelvtanilag és helyesírásilag is kifogástalan alakokra adható meg a 
pont. 
 
11. érezzük 
12. tud 
13. elküldenek / küldenek el 
14. okozza 
15. alkot 
16. váltanak ki 
17. Kérdezd meg 
18. veszel 
19. legyél 
20. segít (segíthet) 
 
3. feladat 
 
21.  B 
22.  C 
23.  A 
24.  A 
25.  D 
26.  C 
27.  B 
28.  A  
29.  D 
 
 
4. feladat 
 
30.  magasságot     35.  hidegben 
31.  testsúlyt      36.  szélviharokban 
32.  dokumentumfilmjéből    37.  csökken 
33.  pingvinfaj     38.  reagálnak 
34.  tojást      39.  tanulmány 
       40.  klímaváltozás 
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III. HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

Ebben a vizsgarészben a nyelvhelyességi, nyelvtani, helyesírási hibákat csak abban az esetben 
kell figyelembe venni, ha értelemzavaróak, és a megoldás miattuk nem egyértelmű. 
 
A feladatpontok és a vizsgapontok megegyeznek, ezért ebben a vizsgarészben nincs szükség 
átváltásra. 
 
1. feladat 
 
1. Tirolból 
2. 13 órától 
3. a bevásárló utcákon 
4. (óriási) betlehem 
5. kenyérlángost 
6. (kortárs) művészek alkotásai 
7. jégpálya / (jégpályává alakult) tó 
8. XVI. század 
9. a testvérvárosok ajándéktárgyai / kínai, nicaraguai vásárfia  
 
2. feladat 
 
10.  4. 
11.  500-700.000 
12.  9 
13.  8700 
14.  45 
15.  2 
16.  3 
17.  0 
18.  5 
19.  1982 
20.  2 
 
3. feladat 
 
 Igaz Hamis
21.  X 
22. X  
23. X  
24.  X 
25.  X 
26. X  
27.  X 
28.  X 
29.  X 
30. X  



 

írásbeli vizsga 0912 6 / 14 2010. október 18. 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

A hanghordozón elhangzó szövegek: 

Emelt szintű érettségi vizsga magyar mint idegen nyelvből.  
Harmadik vizsgarész: hallott szöveg értése. 

 
 
Figyeljen a következőkre! 
 
• A most következő feladatok megoldásához semmilyen segédeszközt nem használhat. 
 
• Olvassa el figyelmesen a feladatokat! Minden feladatban (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. 

Mindig lesz egy kis ideje arra, hogy a szöveg elhangzása előtt megismerkedjen a feladattal. 

A feladatokon a szöveg hallgatása közben és utána is dolgozhat.  

Mindegyik szöveg kétszer hangzik el. 

Miután először meghallgatta a feladat szövegét, kap egy kis időt a megoldásra. 

Ezután elhangzik a szöveg másodszor is. Ekkor ismét van ideje a feladaton dolgozni. 

Mindhárom szöveget így fogja meghallgatni. 

A feladatokat zene választja el. 

A teljes feladatsor elhangzása után még marad idő az ellenőrzésre. 

Összesen 30 percig dolgozhat. Jó munkát! 

 

 
 
 
 
 
1. feladat 
Öt európai nagyváros Karácsonyi Vásárairól fog érdekes információkat hallani. A 
hallottak alapján válaszoljon röviden az alábbi kérdésekre! Munkáját a 0-val jelölt 
példa segíti. 
 
Most olvassa át a feladatot! (szünet) 
Most hallgassa meg a szöveget! 
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Ünnepi forgatagok 
Bécs 
A bécsi Christkindlmarkt hagyományos helyszíne a városháza előtti tér, amelynek kapuja egy 12 
méter sugarú adventi koszorút formáz. A hatalmas, Tirolból hozott fenyőfa mellett esténként 
harangzene szól a városháza tornyából. Kézműves tárgyak, illatos gyertyák, diótörők, zenélő dobozkák 
forgatagában érdemes megkóstolnunk a helyi specialitásnak számító szerecsendiós galuskát, a vaníliás 
kiflit és rumos golyót, a puncsot, no meg persze a Glühweint, a forralt bort. Az ingyenes koncerteket, 
táncbemutatókat 17 órától, hétvégén 13 órától rendezik.  
 
Párizs 
Párizs fénypompába öltözött, elegáns bevásárló utcáin több száz feldíszített karácsonyfa fokozza az 
ünnepi hangulatot. Karácsonyi vásárnak ad helyet a La Defense-negyed és a városháza előtti egy 
négyzetkilométernyi terület. Itt óriási betlehemet állítanak fel, ahol minden évben más országot látnak 
vendégül. A népművészeti portékák mellett a templomok ingyenes koncertekkel várják az 
érdeklődőket. 
 
Budapest 
Budapesten a Vörösmarty téren tíz éve sül kemencében a kenyérlángos. Kapható itt kürtöskalács, 
meleg almásrétes, pecsenye. Népi és iparművészek kézműves termékei, illatos gyertyák, 
karácsonyfadíszek, mézes kreációk, fajátékok mellett a Gerbaud cukrászda ablakai óriási adventi 
kalendáriumként 24 kortárs művész alkotását mutatják be fény- és hangjáték kíséretében. 
 
Koppenhága 
Európa legnagyobb élményparkja, a Tivoli ad otthont Koppenhága hagyományos karácsonyi 
vásárának. Égők százai világítják meg a parkot, és a közepén jégpályává alakított tavat. A királyi 
porcelángyár termékei, a diótörő figurák és a glögg, a forralt bor nélkül elképzelhetetlen a vásár. 
 
Nürnberg 
A nürnbergi Christkindlesmarkt a XVI. század óta kap helyet a város főterén. A város vásári 
édességspecialitása a szilvaemberke, az emberke formájú, aszalt szilvával töltött sütemény és a 
Brenten nevű mézeskalács. A vásár érdekessége, hogy nemcsak helyi kézművesek árulják portékáikat, 
hanem a város testvérvárosai is megjelennek ajándéktárgyaikkal. Így a vásár látogatói kínai vagy 
nicaraguai vásárfiával is hazatérhetnek. 
(Népszabadság, 2008. december) 
 
Most oldja meg a feladatot! (szünet) 
Most hallgassa meg másodszor is a szöveget! (A feladat szövege változatlan formában.) 
Ellenőrizze megoldását! (szünet) 
Vége az 1. feladatnak. 
zene 
 
2. feladat 
Egy érdekes autóversenyről, a Bamako raliról fog egy beszámolót hallani. A hallottak 
alapján írja be a hiányzó SZÁMOKAT az alábbi mondatokba! Munkáját a 0-val jelölt 
példa segíti.  
 
Most olvassa át a feladatot! (szünet) 
Most hallgassa meg a szöveget! 
 
Bamako rali 
Szombaton reggel az 56-osok teréről immáron negyedik alkalommal rajtol a rali, amely nemcsak fura 
fazonok és autók futama, hanem nagyszabású jótékonysági akció is. A résztvevők mintegy 500-
700 ezer euró összegű adományt visznek magukkal, amelyet afrikai falvak között osztanak szét. 
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A reggel kilenc órakor induló futam rajtvonalához 620-an állnak, hogy leküzdjék a 8700 kilométeres 
távot. Az európai országokon túl Iránból, Kanadából, Indiából, Ausztráliából és Új-Zélandról is 
érkeznek résztvevők. A futamon összesen negyvenöt ország képviselteti magát.  
 
Szabó Gál András, a futam fővédnöke és kitalálója az MTI-nek elmondta: a ralin verseny és túra 
kategóriában indulhatnak a résztvevők, akik külön útvonalon fognak haladni. A túra kategória 
könnyebb, inkább alkalmas városnézésre, míg a verseny kategória embert és járművet próbáló  
tereprali lesz. 
 
Hónapok óta nagy kérdés, hogy a Budapest-Bamako háromszoros bajnok csapatát, a szlovák Daniela 
és Juraj Ulrichot ki tudja letaszítani a trónról. Méltó ellenfelük lehet egy cseh csapat, amelynek tagjai 
veterán Dakar-versenyzők, de felkészültek a küzdelemre a magyarok is. Izgalmas verseny várható. 
 
Idén először Bamako Spirit kategóriában nevezési díj nélkül indulhatnak azok, akik valamilyen 
kiemelkedő karitatív feladatot végeznek a futam során. Például a Budapesti Kommunikációs és Üzleti 
Főiskola diákjai tolókocsikat szállítanak Bamakoba mozgássérült árváknak. A Hungary For Africa 
gyűjtőakció keretében pedig a bamakosok 5 tonnányi ruhát, játékot és gyógyszert juttatnak el a világ 
egyik legszegényebb országába. 
 
A Budapest-Bamako mottója - bárki, bármivel, bárhogy indulhat - minden évben vonzza a furcsa és 
szokatlan embereket és járműveiket. Az egyik legbizarabb jármű egy 1982-es Opel, amelynek oldalára 
kerékpárt szereltek. Ezentúl rajthoz állnak régi mentőautók, Ladák, Daciák, egy 1971-es Citroen DS, 
egy Csepel tűzoltóautó és két Ikarusz busz is.    (168 óra online, 2009. január) 
Most oldja meg a feladatot! (szünet) 
Most hallgassa meg másodszor is a szöveget! (A feladat szövege változatlan formában.) 
Ellenőrizze megoldását! (szünet) 
Vége a 2. feladatnak. 
zene 
 
3. feladat 
A Filmmúzeum (FM) tévécsatorna programigazgatójával fog egy interjút hallani. A 
hallottak alapján döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak, és jelölje 
X jellel a megfelelő oszlopban! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 
Most olvassa át a feladatot! (szünet) 
Most hallgassa meg a szöveget! 
 
A tévénézők szokásai folyamatosan változnak. Mind több néző kezdi unni a nagy kereskedelmi 
tévék műsorát. Miközben a vezető csatornák rendületlenül folytatják a nézettségért vívott 
küzdelmüket, a nézők egyszerűen más adókra kapcsolnak. Például a Filmmúzeumra, mely 
2007 óta folyamatosan átalakul. Kertész Mártával, a csatorna programigazgatójával 
beszélgettünk.  
Vannak-e felméréseik arról, hogyan alakulnak át a nézői szokások? Mennyien választják a nagy 
kereskedelmi tévékkel szemben a Filmmúzeumot?  
 
A nagy kereskedelmi csatornákkal természetesen nem tudjuk – és nem is akarjuk – fölvenni a 
versenyt, de a nézettség nálunk is fontos szempont. Úgy alakítjuk ki a műsorstruktúrát, hogy 
figyelembe vesszük a kereskedelmi televíziók nézőinek szokásait. Az utóbbi időben ez jelentősen 
növelte a Filmmúzeum nézettségét.  
 
A csatorna imázsa az utóbbi hónapokban változott. Mit vállalnak a régi Filmmúzeumból, s mik 
az új törekvések?  
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2007 októbere óta a Filmmúzeum a Chello Central Europe kötelékébe tartozik. Ez természetesen 
hozott változásokat, de a cél ugyanaz maradt: az igényes szórakoztatás. Műsorkínálatunkban továbbra 
is megtalálhatók a klasszikus magyar, cseh, olasz, francia vígjátékok ugyanúgy, mint a filmtörténet 
legnagyobb alkotásai Bergmantól Formanig. Vetítünk legendás tévésorozatokat, valamint – és ezzel 
valóban egyedül állunk a tévés piacon – régi oktató- és privátfilmeket is. Utóbbiaknak jelentős 
rajongótáboruk van.  
Ugyanakkor egyfajta fiatalításra, frissítésre törekedtünk az új arculat megalkotásakor. Azt gondoljuk, 
hogy a magyar nézők az igényesen válogatott és szerkesztett, többnyire szórakoztató, olykor azonban 
komolyabb hangvételre és tartalmakra is vevők, és reméljük, hogy a kereskedelmi csatornák mellett 
igazi filmes alternatívát tudunk nyújtani a megújult Filmmúzeummal.  
 
A Filmmúzeum egy devalválódó kulturális környezetben egyre nagyobb értékhordozónak tűnik. 
Egyre inkább felkeltheti az értékeket kereső nézők figyelmét, s azokét is, akik csak egyszerűen 
unják a vezető adók műsorát. Van-e ezzel kapcsolatban marketingstratégiájuk?  
 
Természetesen rendelkezünk konkrét marketingstratégiával. A célunk elsősorban az, hogy felhívjuk 
magunkra az értékes műsorokat kereső nézők figyelmét. Hiszen hiába vagyunk benn 1 700 000 
háztartásban, a rengeteg magyar nyelvű adó közül nagyon nehéz megtalálni épp azt, amelyik érdekes 
lehet. Ahogy ma több televíziós csatorna kommunikációjánál is megfigyelhető, szeretnénk a 
Filmmúzeum esetében is egy erős, jellegzetes arculatot felépíteni és megtartani, amely saját 
személyiségjegyekkel bír.  
 
Elsősorban a régi magyar filmek vagy a világhírű külföldi filmek műsoron tartásán lesz a 
hangsúly?  
 
A Filmmúzeum indulásától fogva nagy hangsúlyt fektetett a magyar filmek bemutatására. Ez azóta 
sem változott: jelenleg húsz 1945 előtti és ötven 1947 és 1995 között készült magyar játékfilm van 
műsoron. Ebben, azt hiszem, egyedülállóak vagyunk. Ugyanakkor fontos számunkra az is, hogy a 
külföldi – elsősorban az európai – filmművészet legjobb alkotásait is műsorunkra tűzzük.  
 
Folytatják-e a háttérbeszélgetéseket? A portrékat, az emlékezéseket?  
 
Ezekből a portréműsorokból több mint száz készült az elmúlt évek folyamán. A 
legemlékezetesebbeket a koradélutáni sávban folyamatosan ismételjük.  
 
Lesznek új portréműsorok?  
 
Új portréműsorok egyelőre nem készülnek, az egyéb saját gyártású műsoraink viszont rendkívül 
sikeresek. Természetesen újabb saját gyártású műsorokon is gondolkodunk, amelyek a Filmmúzeum 
tematikájához illeszkedően elsősorban film- és művelődéstörténettel foglalkoznak majd. 
(168 óra online, 2009. január) 

Most oldja meg a feladatot! (szünet) 
Most hallgassa meg másodszor is a szöveget! (A feladat szövege változatlan formában.) 
Ellenőrizze megoldását! (szünet) 
Vége a 3. feladatnak. 
A hátralevő időben befejezheti és ellenőrizheti a megoldásokat. (szünet) 
zene 
Vége a 3. vizsgarésznek. 
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IV. ÍRÁSKÉSZSÉG 

1. feladat 

A javítás alapelvei 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 

Értékelési szempontok Maximális 
pontszám 

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

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

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

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
Ezen az értékelési szemponton belül azt kell megfigyelnünk, hogy a vizsgázó hogyan 
valósította meg a kommunikációs célt; hány irányító szempontra tért ki, és milyen mély-
ségben tárgyalta azokat. A szöveg nem lépheti túl jelentősen (10% eltérés lehetséges) a 
megadott terjedelmet. 

Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 
Ezen az értékelési szemponton belül azt kell megfigyelnünk, 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. 

Szövegalkotás 

Ezen az értékelési szemponton belül azt kell megfigyelnünk, hogy logikusak-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 az értékelési szemponton belül azt kell megfigyelnünk, 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). 
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Nyelvhelyesség, helyesírás 
Ezen az értékelési szemponton belül azt kell megfigyelnünk, 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. Az értékelőnek fokozottan figyelnie kell az alábbi jelenségekre: 

- a szórend szabályainak következetes alkalmazása; a hangsúlyos és a hangsúly-
talan 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 közlés-
funkciót nagymértékben zavarják, bizonyos esetekben jobban, mint egy-egy ragozási, 
igekötő-választási, netán helyesírási hiba. 

Íráskép 
Ezen az értékelési szemponton belül azt kell megfigyelnünk, hogy milyen a szöveg írás-
képe, mennyire olvasható; a törlések és a javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekint-
hetőségét. 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 kom-
munikációs célokat. 
Valamennyi irányító 
szempontot megfele-
lően dolgozta ki. A 
szöveg a megadott 
hosszúságú (10% 
eltérés lehetséges). 

A vizsgázó többnyire megvalósította a 
kommunikációs célokat. Az irányító szem-
pontok közül legalább hármat megfelelően 
dolgozott ki, a többit csak részben, vagy 
egyáltalán nem, illetve egy irányító szem-
pontot megfelelően, a többit csak részben. 
A szöveg hossza 10 százaléknál nagyobb 
mértékben tér el a megadott 
szöveghosszúságtól. 

A vizsgázó részben valósí-
totta meg a kommunikációs 
célokat. Az irányító szem-
pontok közül egyet megfele-
lően dolgozott ki, a többit 
csak részben, vagy egyáltalán 
nem; illetve legalább négy 
irányító szempontot csak 
részben.   

A vizsgázó nem 
valósította meg a 
kommunikációs célokat. 
Az irányító szempontok 
közül egyet sem 
dolgozott ki 
megfelelően, és részben 
is csak legfeljebb 
hármat. 

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 logi-
kus, a gondolati tagolás megfe-
lelő; van bevezetés és befejezés. 
A vizsgázó megfelelően hasz-
nálja a szövegösszefüggés tar-
talmi és nyelvi elemeit, kohe-
rens szöveget hoz létre.  

A szöveg felépítése, az irányító szem-
pontok elrendezése többnyire logikus. 
A vizsgázó törekszik a gondolati tago-
lásra; van bevezetés vagy befejezés. A 
vizsgázó többnyire megfelelően 
használja a szövegösszefüggés tartal-
mi és nyelvi elemeit. A mondatok 
többnyire szervesen kapcsolódnak 
egy-máshoz.  

A mondanivaló nem 
mindenütt logikus elrende-
zésű. a vizsgázó nem tö-
rekszik a gondolati tago-
lásra; hiányzik a bevezetés 
és a befejezés. A mondatok 
több helyen nem kapcso-
lódnak egymáshoz. 

A mondanivaló nem lo-
gikus elrendezésű, a gon-
dolatok esetlegesen köve-
tik egymást. A szöveg ta-
golatlan és áttekinthetetlen, 
túlnyomórészt összefüg-
géstelen mondatokból áll. 

Szókincs, kifejezésmód 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget a témá-
nak és a közlési 
szándéknak meg-
felelő, választékos 
szókincs, igényes 
nyelvhasználat 
jellemzi. 

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 nyelv-
használat jellemzi. A vizsgázó nem 
törekszik igényes nyelvhasználatra. Sok 
a szóismétlés, több helyen nem meg-
felelő a szóhasználat, ami esetenként 
nehezíti a megértést is.  

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

Nyelvhelyesség, helyesírás 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget igényes nyelv-haszná-
lat 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 haszná-
latára és az igényes mondat-
szerkesztésre. 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 mondatszerkesztés-
re. A szövegben sok, a szö-
veg megértését nem befo-
lyásoló vagy néhány, a szö-
veg megértését nehezítő 
hiba található. 

A szöveget nem a szintnek 
megfelelő, túlságosan egyszerű 
nyelvtani szerkezetek és igény-
telen mondatszerkesztés jel-
lemzi. A szövegben sok, a szö-
veg megértését nem befolyá-
soló és több, a szöveg meg-
értését 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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2. feladat 

A javítás alapelvei 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 

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

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

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

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
Ezen az értékelési szemponton belül azt kell megfigyelnünk, hogy a vizsgázó hogyan 
valósította meg a kommunikációs célt; hány irányító szempontra tért ki, és milyen mély-
ségben tárgyalta azokat, mennyire sikerült a témát tágabb kontextusba helyeznie, és érvek-
kel alátámasztania véleményét. A szöveg nem lépheti túl jelentősen a megadott terjedel-
met (10% eltérés lehetséges).  

Szövegalkotás 
Ezen az értékelési szemponton belül azt kell megfigyelnünk, hogy logikusak-e az irányító 
szempontok valamint az ezekhez kapcsolódó gondolatok és a vizsgázó véleményét alátá-
masztó érvek elrendezése; megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés és befe-
jezés; hogy a vizsgázó hogyan alkalmazza a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit. 

Szókincs, kifejezésmód 
Ezen az értékelési szemponton belül azt kell megfigyelnünk, hogy a vizsgázó által hasz-
nált szókincs megfelel-e a témának, a szituációnak és a közlési szándéknak; hogy a szó-
használat az emelt szintnek megfelelő igényességet és változatosságot mutatja-e. Fontos, 
hogy ezen a szinten a vizsgázó helyesen válassza meg a regisztert (kerülje a szleng kifeje-
zéseket). 

Nyelvhelyesség, helyesírás 
Ezen az értékelési szemponton belül azt kell megfigyelnünk, hogy a vizsgázó által létre-
hozott szöveg megfelel-e a mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak; hogy a mon-
datszerkezetek és a nyelvtani struktúrák tekintetében mennyire igényes a szöveg nyelv-
használata. Az értékelőnek fokozottan figyelnie kell az alábbi jelenségekre: 

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

-  a névmások felesleges kitételének elkerülése (vö. szövegalkotás) 
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Íráskép 
Ezen az értékelési szemponton belül azt kell megfigyelnünk, hogy milyen a szöveg írás-
képe, mennyire olvasható; a törlések és a javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekint-
hetőségét. 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 legalább hármat 
megfelelően dolgozott ki, a többit csak 
részben, vagy egyáltalán nem, illetve egy 
irányító szempontot megfelelően, a többit 
csak részben. A szöveg hossza 10 száza-
léknál nagyobb mértékben tér el a 
megadott szöveghosszúságtól. 

A vizsgázó részben 
valósította meg a 
kommunikációs célokat. Az 
irányító szempontok közül 
egyet megfelelően dolgozott 
ki, a többit csak részben, 
vagy egyáltalán nem; illetve 
legalább négy irányító 
szempontot csak részben.   

A vizsgázó nem 
valósította meg a 
kommunikációs célokat. 
Az irányító szempontok 
közül egyet sem 
dolgozott ki 
megfelelően, és részben 
is csak legfeljebb 
hármat. 

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

A szöveg felépítése, az irányító szempon-
tok 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 min-
denütt logikus elrendezésű, 
sok a gondolati ismétlés. A 
mondatok több helyen nem 
kapcsolódnak egymáshoz. 
Amennyiben a szöveg for-
mailag nem megfelelően ta-
golt, az alacsonyabb pont-
számot kell adni. 

A mondanivaló nem 
logikus elrendezésű, a 
gondolatok esetlege-
sen 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 szándék-
nak megfelelő, gazdag 
és változatos szókincs, 
valamint a közlési 
szándéknak megfelelő 
nyelvhasználat 
jellemzi. 

A szöveget a témának és a közlési 
szándéknak meg-felelő, viszonylag 
bő szókincs jellemzi. A vizsgázó 
törekszik az igényes nyelvhaszná-
latra. 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 nyelvhaszná-
latra. 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 szándék-
nak. 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, mondat-
szerkesztése is igényes. A 
szöveg hibátlan, vagy csak 
kevés, a szöveg megértését nem 
nehezítő nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) hiba talál-
ható benne. 

A vizsgázó törekszik igényes 
nyelvtani szerkezetek haszná-
latára és az igényes mondat-
szerkesztésre. A szövegben 
több, a szöveg megértését nem 
nehezítő nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) hiba 
vagy egy-két, a szöveg meg-
értését nehezítő hiba található. 

A vizsgázó egyszerű nyelvtani 
szerkezeteket használ, és nem 
törekszik igényes mondatszer-
kesztésre. A szövegben sok, a 
szöveg megértését nem befo-
lyásoló vagy néhány, a szöveg 
megértését nehezítő hiba 
található. 

A szöveget nem a szintnek 
megfelelő, túlságosan egy-
szerű 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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