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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 kulcs előtt 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 
 
I  
 
1 – 2 Ћерка Бога Сунца 

2 – 6 Наслеђивање престола 

3 – 7 Римска империја 

4 – 1 Разлог за одрицање трона 

5 – 3 Поновни пут до трона 

6 – 4 Цезарион постаје сувладар 

7 – 5 Клеопатрин улазак у Рим 

 
Elfogadható minden más cím is, ami megfelel a szövegrész tartalmának.  
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II 
 
8 – C 

9 – B 

10 – A 

11 – C 

 
A 12. itemtől minden tartalmilag megfelelő válasz elfogadható. Jó a válasz akkor is, ha a 
vizsgázó szó szerint kimásolja a szövegből a megfelelő mondatot. 
 
 
III 
 
18. од мостова 

19. што је трајно и зло 

20. цитирати 

21. новинари са литерарним амбицијама 

22. новинског чланка 

23. о градњи мостова 

24. војне подухвате 

25. уништи мостове 
 

 
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 kulcs előtt 
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  
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 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. 
 
Általános útmutató 
 
1. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 30 pont. 
 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 35 pont. 
 

 
Átszámítási táblázat 

 
 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 
35 30  15 15 

34-33 29  14 14 
32-31 28  13 13 
30-29 27  12 12 
28-27 26  11 11 
26-25 25  10 10 

24 24  9 9 
23 23  8 8 
22 22  7 7 
21 21  6 6 
20 20  5 5 
19 19  4 4 
18 18  3 3 
17 17  2 2 
16 16  1 1 
   0 0 
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Részletes útmutató 

 
I  
1. конкретне политичке улоге    6. међународне мере   

2. успешних мисија      7. северноамеричким челницима 

3. радног логора      8. државном секретарицом 

4. популарних америчких председника   9. хуманитарну мисију 

5. нуклеарне бомбе      10. главних светских политичара 

 
 
II 
 
11. а    16. а 

12. б    17. б 

13. в    18. а 

14. г    19. в 

15. а    20. г 

 
 
III      IV 
 
 
21. одвија се     28. најлепших паркова 

22.  је дочекао    29. ову намену 

23. стиже     30. називом 

24. су поверили    31. речима 

25. екранизовао    32. Сремским Карловцима 

26. познајете     33. скупу 

27. ускочио је     34. заштиту 

      35. Илине воде 

 
 

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.) 
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 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 kulcs előtt 
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 
 

A feladatok megoldása és a hanghordozón elhangzó szövegek 
 
I Minden tartalmilag megfelelő válasz elfogadható. Jó a válasz akkor is, ha a vizsgázó 
szó szerint vagy saját szavaival válaszol a kérdésekre. 
 
 
II 
 
 Тачно Нетачно 
11.  X 
12. X  
13.  X 
14. X  
15. X  
16.  X 
17. X  
18.  X 
19. X  
20. X  
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III 
 
21. најбољег композитора 

22. након завршене Академије 

23. жири бијенала 

24. симфонијског оркестра 

25. руководилац 

 
 

A CD-n hallható szövegek 
I 

Совјетски дисидент и амерички гуру 
 

(Специјално за НИН из Прага) 
 

У држању и иступању бившег совјетског дисидента, каснијег, сада такође 
бившег, израелског министра Натана Шаранског (то јест, Анатолија Шчанарског, како 
је гласило његово првобитно име), зраче нека посебна тиха, али јасна самосвест, мир и 
слобода. Слично као код чехословачких и пољских дисидената који су после пада 
комунизма одлучили да се више не баве политиком. Не мучи их то како ће изгледати, 
шта ће људи рећи или мислити о њима... Он су учинили своје. 
 Тако је један чешки новинар, мало понесено, али, ипак, у основи верно описао 
Шаранског који је недавно боравио у Прагу као суорганизатор међународне 
конференције о безбедности и демократији, истовремено неке врсте светског конгреса 
дисидената, бивших и садашњих. На ту конференцију је дошао и на њој говорио 
бивши, амерички председник Џорџ Буш, који не крије да се диви Шаранском, уз чије 
име већ уобичајено иде титула Бушовог „интелектуалног гуруа”. Због овог руског 
Јеврејина је и дошао на конференцију.  
 И Буш је већ бивши амерички председник. Док ће Шарански заувек, до смрти, 
бити она јуначина која је преживела скоро целу деценију најтежег логора и Сибиру и 
најзлогласнијег московског затвора у којима су политичке затворенике приносили на 
шикану криминалцима. А узгред и то, колико је људи успело да победи Каспарова у 
шаху, макар и у цимултанци? 
 Шарански, који је дошао на свет 20. јануара 1948.  у украјинском Доњецку, 
некадашњем Стаљину, честo истиче да се родио у породици совјетских Јевреја која се 
на верске ритуале и забране није превише обазирала. („Пола живота јео сам 
свињетину.”) У књизи мемоарског карактера он описује свој животни случај чуда од 
детета, с невероватним талентом за математику и шах.  
 Није, ипак, постао совјетски научник као што се очекивало. Јер, упознао се са 
чувеним дисидентом, нуклеарним физичарем Андрејом Сахаровом и почео да га 
преводи на енглески језик. Због тога, као и рада за јеврејску општину, у 29. години 
заглавио је у затвору. Оптужен је за нешто најтеже и најгоре у совјетском друштву и 
систему – да је шпијунирао за Американце.  
 У затвору Лефортово, потом у сибирском радном логору Перм, провео је укупно 
девет година. Ко зна колико би још остао да није на иницијативу његове жене Авитал 
покренута велика међународна кампања с циљем да га совјетске власти пусте из 
логора. „За једну ствар сам посебно захвалан председнику Картеру – због мене 
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проверио је списе ЦИА и гарантовао речју председника САД да никад нисам био њихов 
агент”, открио је он касније.  
 Пуштен је 1986. као први политички затвореник, на почетку ере Горбачова. 
Заменили су га у источном Берлину на Глијеницком мосту за чехословачког шпијуна 
Карла Кохера и његову жену Хану. На банално новинарско питање како се тада осећао, 
бивши сужањ се исцерио: „Дали су ми тамо превелике панталоне тако да сам све време 
мислио на то да не попусти канап везан преко паса пред свим тим камерама слободног 
света.” 
 Од израелског амбасадора добио је пасош на име Натан, а своје презиме је почео 
једноставније да пише као Шарански. Отишао је са женом у Израел и тамо на аеодрому 
био дочекан као национални херој.  

(НИН 2949) 
 
II 
 

Нови облик српско-хратаско-мађарске сарадње 
 
 Предсеник Скупштине АП Војводине Шандор Егереши, жупан Вуковарско-
сријемске жупаније Божо Галић и председник Скупштине Жупаније Бач-Кишкун Габор 
Бањаи потписали су у Новом Саду Изјаву о намерама три скупштине, којом се 
прецизирају детаљи и стварају услови за унапређење прекограничне сарадње три 
регије.  
   
 - Сведоци смо колико уједињена Европа препознаје све предности нестајања и 
рушења зидова, укидања граница, које су у не тако давној прошлости зауставиле и 
онемогућиле не само европски развој и перспективу већ и опстанак Европе. Данас 
уједињена Европа показује сву оправданост своје интегрисаности, европске сарадње, 
комуникација, непосредног повезивања регија, локалних заједница, грађана, једном 
речју – европског јединства и европског духа – рекао је Егереши након потписивања. 
Он је нагласио да се АП Војводина последњих година декларисала као регија европског 
усмерења, за коју је процес регионалне сарадње веома значајан.  
 - Ова изјава укида границе, отвара путеве сарадње и регионалног развоја, ствара 
оптималне услове за непосредну комуникацију, ефикаснију привредну, туристичку, 
еколошку и бољу културну сарадњу међу грађанима, посебно када се има у виду 
мултиетичност, као заједничка нит која нас спаја – нагласио Егереши.  
 Према његовим речима, потписивањем ове Изјаве отвара се могућност јачања 
сарадње на заједничким пројектима, заједнички наступ у оквиру прекограничних 
програма подршке ЕУ, пре свега и ИПА предприступних фондова.  
 Жупан Вуковарско-сријемске жупаније Божо Галић истакао да је потписивање 
ове Изјаве резултат досадашње добре сарадње и да се у њеним потписивањем стварају 
услови за бољитак све три регије.  
 - Наше три регије имају пуно тога заједничког: реку Дунав, плодну равницу, 
квалитетне шуме, сличне привреде. То је наша предност и основ за интезивирање 
досадашње сарадње, коју би сада требало само да убрзамо. Посао сада препуштамо 
стручњацима из различитих области који ће припремити заједничке пројекте – рекао је 
Галић и оценио да три регије „имају заједничку шансу не само у фондовима ЕУ, већ и 
кроз заједнички тржишни наступ”.  
 Габор Бањаи, председник Скупштине Жупаније Бач-Кишкун, истакао је да се 
поред сарадње на нивоу жупанија и покрајине, сарадња три регије одвија се и на нивоу 
локалних заједница и, што је најважније, грађана три регије.  
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 - Председник и премијери у Београду, Загребу и Будимпешти сарађују и 
одлучују о важним, државним стварима. Наш задатак је да ту сарадњу пренесемо на 
ниже нивое и да заједнички допринесемо бољем животу грађана – рекао је Бањаи. Он је 
додао да све три регије леже на великом благу: плодној равници и воденој маси река 
Дунав, Тиса и Драва.  
 - Заједнички треба да укажемо и нашим владамa да више пажње обрате на ове 
ресурсе и да на тај начин, њиховим правилним и економски исплативим 
искоришћавањем, допринесемо да наши грађани боље и богатије живе – закључио је 
Бањаи. 

(СНН) 
 
III 
 

Награђен композитор Марко Никодијевић 
 

Композитор Марко Никодијевић (28) проглашен је за најбољег композитора на 
трећем Бранденбуршком музичком бијеналу. Никодијевић, који након завршене 
Академије у Београду од 2003. године живи у Штутгарду, награду је добио у 
конкуренцији 120 кандидата. О награди је одлучивао жири бијенала у коме су Јоханес 
Хикденбрант, композитор, Мориц Егерт композитор и победник бранденбуршког 
бијенала 2004. године, Михаел Хелмарт, музички директор Бранденбуршког 
симфонијског оркестра, Торстен Раш, композитор и Маркус Ринт, управник и 
уметнички руководилац Дрезденског симфонијског оркестра. Награда је новчина у 
износу од 5.000 евра, али подразумева и да награђено дело изведе Бранденбуршки 
симфонијски оркестар, у неком од погодних простора.  

(СНН) 
 

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. 
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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. 

 
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. 
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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. 

 
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.). 



 

írásbeli vizsga 1011 14 / 16 2010. október 22. 

Szerb nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 

• 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 
 

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. 
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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. 
 

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

Olvashatatlan kézírás és/vagy áttekinthetetlen 
törlések és javítások. 
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