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Portugál 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 kulcsban 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 27  9 11 
21 26  8 9 
20 24  7 8 
19 23  6 7 
18 22  5 6 
17 21  4 4 
16 19  3 3 
15 18  2 2 
14 17  1 1 
13 16    
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Részletes útmutató 

Exercício 1 

Filipe la Féria 
 

(0) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

G C E B A D I K L H 
 
 
Exercício 2 
 

Crónica – Traços Gerais 
 
(0) Que tipo de pessoa o escritor do artigo adoptou para o tema da sua crónica? 

Uma pessoa excepcional, a pintora Maria Helena da Silva. 
(10) Quais são os traços pessoais que mais caracterizam a pintora, na opinião do autor? 

É uma pessoa com um carisma especial, com um trato e uma simpatia próprios da sua 
época, muito interessante e educada. 

(11) O que caracteriza o período em que a pintora viveu? 
Era um período em que as pessoas eram educadas e se tratavam com respeito. 

(12) De que modo o autor queria ter conhecido a pintora e o marido? 
Numa conversa, a comer „scones” e a beber chá. 

(13) Como é que o autor do artigo preferia decorar a sua própria sala de estar? 
Com um quadro de Vieira da Silva. 

(14) Qual era o sentimento de Vieira da Silva em relação à música? 
A pintora preferia a música à pintura . 

 
 
Exercício 3  
 

"7 maravilhas Naturais de Portugal" nos Açores em 2011 
 

(0) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
G C A D M B E L N F K I 
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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 kulcsban 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. 
 



 

írásbeli vizsga 1012 6 / 18 2010. október 22. 

Portugál nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
Általános útmutató 
 
1. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 30 pont. 
 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 40 pont. 
 

 
Átszámítási táblázat 

 
 

Feladatpont Vizsgapont Feladatpont Vizsgapont 
40 30 20 15 
39 29 19 14 
38 28 18 13 
37 28 17 13 
36 27 16 12 
35 26 15 11 
34 25 14 10 
33 25 13 10 
32 24 12  9 
31 23 11  8 
30 22 10  7 
29 22   9  7 
28 21  8  6 
27 20  7  5 
26 19  6  4 
25 19  5  4 
24 18  4  3 
23 17  3  2 
22 16  2  1 
21 16  1  1 

 
 



 

írásbeli vizsga 1012 7 / 18 2010. október 22. 

Portugál nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
Részletes útmutató 

 
Exercício 1 

 
Uma doença rara, a Síndrome do Sotaque Estrangeiro 

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

 
 
Exercício 2 

 

Homem-Aranha salva X-Men e evita assalto 

 
 (0) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A A C D B B D C A C B D A B C A D 

 
 
Exercício 3 
 

Petição para reduzir número de alunos por turma 
 

(0) 26 27 28 29 30 31 32 
G F B D A C I E 

 
 
 
Exercício 4 
 

“Budapeste” - o filme 
 
 

(0) filme  

33) conta/ narra, descreve  ___________________________  

34) escrever _______________________________________ 

35) cidade ________________________________________  

36) com __________________________________________  

37) aprende/ estuda _________________________________  

38) língua ________________________________________  

39) por __________________________________________  

40) leva-nos / transporta-nos / conduz-nos ______________  
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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 kulcsban 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 27  9 11 
21 26  8 9 
20 24  7 8 
19 23  6 7 
18 22  5 6 
17 21  4 4 
16 19  3 3 
15 18  2 2 
14 17  1 1 
13 16    
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Részletes útmutató 
 

 
A feladatok megoldása és a hanghordozón elhangzó szövegek 

 
Exercício 1 

Alice Vieira 
 

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

 
 

Exercício2 

 

Grande onda 

(0)   continental 
(7) praticantes 

(8) saudável  

(9) escolheres 

(10) fundamental 

(11) pranchas 

(12) treinares 

(13) desenvolvido 

(14) apanhou 

(15) concluiu 

(16) diversão 

(17) vestimos 

(18) colocadas  

(19) paciência 

(20) chegar 
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Exercício 3 
 

Jovens «cientistas» sentem-se pouco estimulados nas aulas 
 
(0) Como é o desenvolvimento de projectos nas aulas de ciências, nas escolas 
secundárias? 
É pouco estimulado.  ______________   
 
(21) Que facto negativo Gonçalo Pimentel referiu? 
Os jovens normalmente são obrigados a desenvolver os projectos fora das aulas.   
 
(22)  Como são feitos os bons projectos? 
Com bons professores a orientar.         
 
(23) Quantos anos têm os jovens ciêntistas que participam neste Encontro? 
Têm entre 15 e 23 anos.          
 
(24) Como é atestado o interesse crescente que os jovens participantes têm pela ciência? 
Pelo elevado número de inscrições para este Encontro.      
 
(25) O que é que o vice-reitor da Universidade de Aveiro considera que é fundamental 
para o país? 
O envolvimento dos jovens em actividades científicas, desde o ensino secundário.  
 
 
Szövegek 
 
Exercício 1 
 
Alice Vieira 
A claridade única da ria de Aveiro e figuras como Cunhal, Soares e Sá Carneiro são algumas 
das preferências da escritora, que comemora 30 anos de carreira. 
J-Um dos momentos mais marcantes nestes 30 anos de carreira. 
AV-Todos os meus dias são marcantes. De cada vez que recomeço a escrever, que entro numa 
escola, que respondo a uma carta de um leitor, que alguém me diz " Aprendi a gostar de ler 
com os seus livros". 
Um livro ou autor imprescindível 
O que mais me marcou na infância e na adolescência foi Érico Veríssimo, a ponto de eu ter 
um grande retrato dele na minha mesa de trabalho e de andar sempre com outro na minha 
carteira... Mas imprescindível mesmo, é o meu trio de poetas: Ruy Belo, Tolentino 
Mendonça, Daniel Faria. 
Um filme inesquecível  
„Breve Encontro”, de David Lean. Anos 40. A preto e branco. Com a magia das estações de 
caminho-de-ferro de um tempo em que os comboios deitavam muito fumo. 
Música ou intérprete preferido 
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Como se pode escolher entre Montserrat Figueras ou Chavela Vargas? Ou entre Renée 
Fleming e Juliette Gréco? Ou entre Mariano Deidda e os Deolinda? Todos representam 
mundos tão diferentes mas todos são necessários no meu pequeno mundo. 
Objecto de estimação 
Duas canetas lindíssimas. Dadas pelos dois homens (lindíssimos....) da minha vida. 
Um refúgio 
Costa Nova. A claridade única da ria de Aveiro para me ajudar a recarregar energias. 
Cidade preferida 
Lisboa, sempre, única, inquestionável. 
Uma vista de cortar a respiração 
Os meus netos a dormir. 
Personalidade que mais admira 
Álvaro Cunhal, Mário Soares, Sá Carneiro. São os últimos representantes de uma geração de 
grandes homens.Goste-se ou não deles, foram as últimas personalidades a serem assim 
chamadas. 
Um vício 
O café. Assumidíssimo. À razão de vinte bicas por dia. 

Expresso2009 
 
 
Exercício 2  
 
Grande onda 
Nestas semanas de férias, o ar livre, a areia e as ondas do mar esperam por ti. 
 1 Julho 2009 
O nosso País tem uma costa continental de 800 km de comprimento e excelentes qualidades 
naturais para a prática de desportos de ondas. Calcula-se que existam em todo o Mundo mais 
de 30 milhões de praticantes de Surf, Bodyboard e Skimboard.  
Todas as ondas são diferentes e têm uma magia própria, que apenas os fãs dos desportos de 
mar conseguem descrever. É viver em pleno contacto com a Natureza, com as espécies 
marinhas, com o oceano e a vida saudável na praia. Cada swell (ondulação) contém uma série 
de ondas que variam em tamanho, ângulo, velocidade.  
Aprender a Surfar 
O Surf é actualmente o desporto de ondas com mais praticantes nas praias portuguesas. Ao 
contrário do que podes pensar não é difícil começar. Basta escolheres uma escola perto de tua 
casa com professores credenciados. A maioria das escolas fornece todo o equipamento que 
precisas, além de tratar do teu seguro de acidentes pessoais.  
Se já praticaste algum desporto onde o equilíbrio é fundamental – como andar de bicicleta, 
skate ou snowboard – é mais fácil colocares-te em pé na prancha. As pranchas de iniciação 
são mais compridas e mais largas. Estas pranchas são feitas de um material mole para que não 
te aleijes em caso de queda. Quando já consegues remar com os braços deitado na prancha, 
ultrapassar a zona de rebentação e aguentas-te em cima da prancha, o passo seguinte é 
começares a tentar “cortar” e a deslizar na onda. Só vais conseguir fazer manobras como os 
surfistas mais experientes após treinares bastante.  
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Bodyboard 
O Bodyboard é um desporto "inventado" e desenvolvido em 1971 pelo surfista Tom Moorey. 
Esta disciplina surgiu de uma forma original e engraçada. Tom estava a surfar no Havai 
quando apanhou uma onda e a sua prancha de surf partiu-se ao meio. Tom ficou atrapalhado 
para sair da água e resolveu agarrar umas das partes partidas da prancha e remar para terra. 
Depois, já em casa, pensou no que aconteceu e concluiu que também podia divertir-se a 
deslizar nas ondas com uma prancha mais pequena.  
Aprender a praticar Bodyboard 
O Bodyboard é uma mistura de diversão e inovação. Não existem tantas escolas de 
Bodyboard como de Surf, mas a base de aprendizagem é muito parecida. Primeiro é 
importante preparar a prancha, o shop e as barbatanas. Depois, vestimos o fato, e fazemos 
alguns minutos de ginástica para aquecer os músculos do corpo. Já com o shop preso ao braço 
e as barbatanas colocadas, avançamos para ultrapassar a zona de rebentação. As manobras do 
bodyboard, ao contrário do que muitos pensam, necessitam de treino e paciência para que 
sejam perfeitas.  
Para escolheres a prancha mais indicada para a tua idade e altura, deves certificar-te que esta 
se encaixa perfeitamente debaixo do seu braço. Quanto à altura, deve chegar ao teu umbigo.  

Visão Junior 
Exercício3 
Jovens «cientistas» sentem-se pouco estimulados nas aulas  
O desenvolvimento de projectos em aulas de ciências do secundário é pouco estimulado e os 
jovens que se aventuram em projectos próprios fazem-no de forma extracurricular, afirmou 
hoje o presidente da Associação Juvenil de Ciência.  
Gonçalo Pimentel, presidente da associação que organiza em Aveiro o XXVI Encontro 
Juvenil de Ciência, disse hoje aos jornalistas que “o interesse pelas Ciências está a crescer 
entre os jovens”.  
Referiu, no entanto, que eles se vêm obrigados, salvo raras excepções, a desenvolver os seus 
projectos fora das aulas. “Poucos são os que são feitos nas escolas e esses correspondem à 
área de projecto, que pode ser boa, mas depende dos professores. Os bons projectos têm bons 
professores a orientar”, disse.  
Os Encontros Juvenis de Ciência são uma “montra” da investigação desenvolvida por jovens 
que frequentam o ensino secundário. O interesse crescente dos jovens pelas actividades 
científicas é atestado pelo elevado número de inscrições este ano.  
Até ao dia 12, a Universidade de Aveiro acolhe 75 jovens de vários pontos do país, com 
idades dos 15 aos 23 anos, para trocar experiências, participar em diversas actividades e 
aprender mais sobre os vários ramos da ciência.  
“Este ano não tínhamos vagas para tanta gente”, revelou Gonçalo Pimentel aos jornalistas, 
para quem o encontro é a oportunidade para os estudantes que não se satisfazem com a 
ciência de base das aulas e aspiram à Ciência e Tecnologia “de ponta” e a verem “o outro lado 
da Ciência”.  
Na cerimónia de abertura do XXVI Encontro Juvenil de Ciência, António Ferrari, vice-reitor 
da Universidade de Aveiro, elogiou o entusiasmo dos participantes pela a Ciência e 
considerou fundamental para o país, o envolvimento dos jovens desde o ensino secundário, 
em actividades científicas.  

  In Ciência Hoje  
www.clube-de-leituras.pt 
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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. 

 

• Íráskép 
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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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