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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 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. 

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! 
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Általános útmutató 
 
1. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 30 pont. 
 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 30 pont. 
 
 
Részletes útmutató 
 
I.  
 

例 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
C  I M D E B H G K A F 

 
II.  
 

例 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 
A C B D C B B D C B A B C 

 
III.  
 

例 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
◯ ☓ ☓ ◯ ◯ ☓ ☓ ◯ ☓ 
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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 kulcs után 
található pontszámítási táblázat alapján történik. 
 Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes kérdéshez 
egy-egy szürke négyzetbe, kérjük, írja be a következő kódokat: 
 

• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 
• Amennyiben nincs válasz, a négyzetet hagyja üresen! 
 
 

 Például: 
 

1 2 3 4 
1 0 1  

 
 
 A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem elfogadható, 
a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 
 Minden feladat végén (szintén a lap alján, a kérdéseket jelölő szürke négyzetsor végén) 
két külön rubrika található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a 
másikba, kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot! 
 
 
 Például: 
 

Max. Elért
5 3 

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

例 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
C D A F B H E K L 

 
II.  
 

例 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
A B D C C A A B C A C C A 

 
III.  
 
（例）使われています  

（21）作って     （26）食べる/食べている  

（22）がんばって     （27）なって   

（23）つくった/つくって    （28）言える   

（24）持って     （29）多く    

（25）少なく     （30）売られる   

IV.  
 

例 31. 32. 33. 34. 35. 
C  D B E A  F 

 
Átszámítási táblázat 

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

 
Feladatpont 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Vizsgapont 12 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 

 
Feladatpont 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
Vizsgapont 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 30 
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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 kulcs után 
található pontszámítási táblázat alapján történik. 
 Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes kérdéshez 
egy-egy szürke négyzetbe, kérjük, írja be a következő kódokat: 
 

• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 
• Amennyiben nincs válasz, a négyzetet hagyja üresen! 
 
 

 Például: 
 

1 2 3 4 
1 0 1  

 
 
 A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem elfogadható, 
a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 
 Minden feladat végén (szintén a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetsor végén) két 
külön rubrika található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a 
másikba, kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot!  
 
 
 Például: 
 

Max. Elért
5 3 

 
 
 A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az 
egyes feladatok eredményeit), az elért összpontszámot és a pontszámítási táblázat segítségével 
megállapított vizsgapontokat! 
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Általános útmutató 
 
1. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 30 pont. 
 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 27 pont. 
 
Részletes útmutató 
 

A feladatok megoldása és a hanghordozón elhangzó szövegek 
I.  
 

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

 
II.  
 

例 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 
◯ ☓ ◯ ☓ ◯ ◯ ☓ ☓ ☓ ◯ 

 
III.  
 

例 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 
A A C C A B C B A B 

 
Átszámítási táblázat 

 
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 

 
 
1. feladat 
 

みなさん今日は。「働く女性」の時間です。今日は、西日本新聞社社会部の記者

をしている野田恵子さんの仕事についてレポートします。 
 

野田さんは毎日朝６時に起きて、まず他の新聞社の新聞を読みます。7 時半に朝

ごはんを食べた後、警察と消防署に電話をして、昨日の夜から今日の朝までに事件

や事故、火事があったかどうか聞きます。その後に家を出てニュースを探しに出か

けます。今日は 9 時にシルバーコーラスの取材に行きました。シルバーコーラスは

歌のクラブで、メンバーはみんな 65 歳以上です。野田さんは、コーラスのリーダー

の山本さんにインタビューをしました。山本さんは 85 歳で 15 年前からシルバーコ

ーラスで歌を歌っています。 
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野田さんは毎日１回必ず市役所へもニュースを探しに行きます。今日は 11 時に市

役所に行きました。野田さんは毎日 2 時ごろ自分の会社に行きます。そして、集め

たニュースをパソコンで記事にして、それを東京の本社へ送ります。夕方 5 時ごろ

野田さんは警察へ行き、事件や事故についてチェックします。その後、また自分の

会社に戻ります。本社の人が野田さんの記事を直して 6 時ごろ記事が野田さんのと

ころに帰ってきます。野田さんはそれをもう一度読んでまた本社へ送ります。そし

て新聞ができるまで、何回か本社と連絡を取り合います。 
そして最後に本社で新聞を直して、印刷をします。ぜんぶ終わるのは夜の 1 時ご

ろですから、野田さんはいつも会社で２時間ぐらい寝ます。また、いつ大きいニュ

ースが入ってくるかわかりませんから、野田さんは昼ごはんと晩ごはんはできるだ

け早く食べています。仕事をするときは、車も使いますが、狭いところでも行ける

ように野田さんの車はとても小さいそうです。仕事はとても大変ですが、野田さん

は記者の仕事が大好きだそうです。 
         （原作に基づいて） 
 
2 feladat 
 

みなさんこんにちは。ラジオトークタイムの時間です。ラジオトークタイムでは

毎月テーマを決めて３人の小学校６年生に話をしてもらいます。今月のテーマはイ

ンターネットです。では、おねがいします。   
 
のぞみ：川崎のぞみです。私は何かを調べるときにインターネットを使いますが、

みなさんはどうですか。 
たけし：鈴木たけしです。ぼくはインターネットで友だちのホームページやブログ 

を見ます。 
かなこ：本田かなこです。わたしは、ときどきインターネットで本を買います。 
のぞみ：たけし君は、インターネットの情報を信じますか？ 
たけし：そうですね。新聞の情報は信じますけど、ブログの情報は正しくないとき

もあるので、他のブログを見て調べます。かなこさんはどうですか。 
かなこ：わたしはぜんぶ信じてしまいます。それであとで笑われたりします。あの、

みなさんは、インターネットはどこが便利だと思いますか。 
たけし：情報をはやく見ることができることです。テレビは、スポーツの試合につ

いてスポーツニュースを待たなければなりませんが、インターネットは、 
すぐに見つけることができます。のぞみさんは？ 

のぞみ：そうですね。知りたい情報をすぐ見ることができるのは便利だと思います。

でも、情報が正しいかどうかわからないのがこわいですね。 
たけし：あと、例えば「たけしはバカです。」みたいに、インターネットに悪いこ

とを書くことができるのもこわいです。 
のぞみ：そうですね。みんなはインターネットをするときに、何に気をつけていま

すか。 
たけし：ぼくは、何も書かないようにしています。 
かなこ：ブログとかホームページもつくりませんか？ 
たけし：つくりません。 
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のぞみ：わたしは、「のぞみのお部屋」というブログがあります。でも、だれかの

悪い事をかかないように気をつけています。 
たけし：ぼくはしませんが、かなこさんは学校でもインターネットをしますか。 
かなこ：学校でもインターネットができますが、学校ではインターネットをしませ

ん。 
のぞみ：わたしは、１週間に１回、コンピュータの授業があるので、その時に 

インターネットを使います。 
たけし：宿題をするとき、インターネットをつかいますか？ 
かなこ：はい、つかいます。ヴィキペディアをよく見ます。 
たけし：そのとき、インターネットの文をコピーしますか？ 
かなこ：いいえ、先生に「インターネットの文をコピーしてはいけません。」と言

われています。ですから、インターネットを見ながらメモをします。のぞみ

さんは？ 
のぞみ：わたしもしません。インターネットのコピーはかんたんですけど、それは 

勉強じゃないです。かなこさんはインターネットで本を買いますよね。その 
とき、かなこさんの自分の情報も書いて、こわくないですか。 

かなこ：考えたことがありませんでした。 
たけし：インターネットは 100％安全ではありませんが、インターネットは必要です。

だから、ぼくはインターネットを上手に使いたいと思います。 
のぞみ・かなこ：そうですね。 
         （原作に基づいて） 
 
3 feladat 

 
1959 年 9 月 26 日にとても大きい台風が日本に来ました。この台風を伊勢湾（いせ

わん）台風と言います。伊勢湾台風では、15 万 5000 軒の家がこわれ、4 万人がけが

をして、5100 人がなくなりました。今日は 76 歳の山田さんに伊勢湾台風について聞

きました。 
 
A：山田さんは伊勢湾台風を覚えていますか。 
B：もちろんです。忘れることはできません。 
A：そのときのことを話してください。 
B：はい。私は大きい町で会社員をしていたのですが、1959 年の春から海の近くの

小さい村に引っ越して、米をつくる仕事をはじめました。 
A：山田さんは結婚していましたか。 
B：はい、妻と娘がいました。娘は 2 歳でした。それで秋になってやっと米ができま

した。うれしくてうれしくて。ところが 9 月 26 日の夜、台風が来て、とても強

い雨が降り出しました。そして強い風も吹き出しました。 
A：台風のニュースはテレビで見ていましたか。 
B：いいえ、そのとき私の家にはまだテレビがありませんでした。ラジオはありまし

たが、台風で電気が止まってしまってラジオも聞くことができませんでした。 
A：そうですか。 
B：はい。電気がなくて暗かったので、私達は早く寝ました。すると午後 9 時ごろ、

いきなり家の中にダーっと水が入ってきました。それで、５分ぐらいで家がこわ

れて、私たちは水に流されてしまいました。私は木につかまることができました
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が、妻と娘はいなくなってしまいました。台風のあと、私は妻や子供を探しまし

たが、結局見つかりませんでした。 
A：そうですか。 
B：私は家も田んぼもなくしてしまいました。それで大きい町に戻って、また会社員

になりました。 
A：そうだったんですか。 
B：はい。でも、私たちは伊勢湾台風のことを忘れてはいけないと思います。それで

私は８年前から小学校や中学校に行って伊勢湾台風のことを話しています。 
A：それはとても大切なことだと思います。あの、最後に私達に何かアドバイスを 

お願いします。 
B：私たちは台風のニュースを聞くことができなかったので、逃げることができませ

んでした。今はテレビもありますし、ラジオも電池で聞くことができます。台風

が来たら、ニュースをよく聞いてどうすればいいかよく考えて行動してください。 
A：はい。今日はありがとうございました。 
         （原作に基づいて） 
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IV. ÍRÁSKÉSZSÉG 

 
 

A japán nyelvben nincsenek szóközök és a szavak számának megállapítása nem egyér-
telmű, 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 ered-
ményeznek, de a kínai írásjegyek használata fejlettebb íráskultúrát feltételez. Ezért külön érté-
keljük 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 összpontszám 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 kommu-
nikációs szándékot, azaz megfelelően dolgozta-e ki a témát; megfelelő hosszúságú szöve-
get 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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Japán nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
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  
140 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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Japán nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
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 visszautalás 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 teljesítésé-
nek. A hibás, de még felismerhető kandzsi elfogadható, amennyiben nem zavarja a 
szöveg megértését. 
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Japán nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

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 szem-
pontot megfelelően dolgoz-
ta ki. A szöveg elérte 
minimális hosszúságot (300 
írásjegy). 

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a 
kommunikációs célokat. Az 
irányító szempontok közül 
egyet vagy kettőt megfelelően 
dolgozott ki, a többit csak 
részben, illetve egy irányító 
szempontot megfelelően, az 
összes többit csak részben. 
(Min. 300 írásjegy)

A vizsgázó részben valósí-
totta meg a kommunikációs 
célokat. Az irányító szem-
pontok közül egyet megfe-
lelően dolgozott ki, ezen kí-
vül még egyet részben, a 
többit egyáltalán nem, illet-
ve valamennyi irányító 
szempontot csak részben. 
(300 írásjegynél kevesebb)

A vizsgázó nem való-
sította meg a kommu-
nikációs célokat. Az 
irányító szempontok 
közül egyet sem dolgo-
zott ki megfelelően, csak 
néhányat részben, és van 
olyan is, amelyet egyál-
talán nem. A szöveg 240 
írásjegynél kevesebb.

2. Szövegalkotás 
4 pont 3–2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, az irá-
nyító szempontok elrendezése 
logikus. 
A gondolati tagolás megfe-
lelő, elkülönül a bevezetés és 
a befejezés. A szöveg a gon-
dolati tagolást követő bekez-
désekből áll. A mondatok 
szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A szöveg felépítése, az irányító 
szempontok elrendezése több-
nyire logikus. A vizsgázó törek-
szik a gondolati tagolásra, elkü-
löníti legalább a bevezetést 
vagy a befejezést (2 pont), 
bekezdéseket alkalmaz (3 pont). 
A mondatok általában szervesen 
kapcsolódnak egymáshoz. 

A mondanivaló nem min-
denütt logikus elrendezé-
sű. A vizsgázó nem törek-
szik a gondolati tagolásra, 
hiányzik a bevezetés és a 
befejezés. 
A mondatok több helyen 
nem kapcsolódnak egy-
máshoz. 

A szöveg tagolatlan és 
áttekinthetetlen, össze-
függéstelen mondatok-
ból 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 köz-
lési szándéknak megfelelő szó-
kincs 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 szem-
pontjából elfogadható szókincs 
jellemzi. Sok a szóismétlés. 
Többször nem megfelelő a 
szóhasználat, ami néhány helyen 
jelentősen megnehezíti a 
mondanivaló megértését.

A szövegben felhasznált 
szókincs nagyon egy-
szerű, nem a témának és 
a közlési szándéknak 
megfelelő. A nem 
megfelelő szóhasználat 
több helyen jelentősen 
megnehezíti a szöveg 
megértését. 

4. Nyelvhelyesség, helyesírás 
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget igényes nyelvhaszná-
lat jellemzi, a vizsgázó változatos 
és igényes nyelvtani szerke-
zeteket használ, mondatszerkesz-
tése is igényes. A szöveg hibát-
lan, vagy csak kevés, a szöveg 
megértését nem nehezítő nyelvi 
(mondattani, alaktani, he-
lyesírási) hiba található benne. 

A szöveg több nyelvi (mondat-
tani, alaktani, helyesírási) hibát 
tartalmaz, amelyek azonban a 
megértést nem befolyásolják,  
VAGY  
csak néhány nyelvi (mondatta-
ni, alaktani, helyesírási) hibát 
tartalmaz, amelyek azonban ne-
hezítik a megértést.

A szövegben sok olyan 
nyelvi (mondattani, alak-
tani, helyesírási) hiba van, 
amelyek a megértést jelen-
tősen megnehezítik, vala-
mint sok, a megértést nem 
befolyásoló nyelvi (mondat-
tani, alaktani, helyesírási) 
hiba is előfordul benne. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, 
alaktani, helyes-
írási) hibák miatt 
több helyen nem 
érthető. 
 

5. Írásjegyek használata 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 

A vizsgázó helyesen hasz-
nálja az írásjegyeket a szö-
vegben, az alapvető 
kandzsikat hibátlanul írja le. 

A vizsgázó használ 
kandzsit, de a szövegben 
több hibás írásjegy fordul 
elő. A hibák alig befolyá-
solják 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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