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ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 

1. Jó megoldásnak a javítási és értékelési útmutatóban megadott megoldások mellett 
elfogadhatók azok a megoldások is, amelyek az útmutatóban ugyan nem szerepel-
nek, de megfelelnek a magyar nyelv szabályainak, a feladat szövegén alapulnak, és 
értelmes megoldást kínálnak az adott feladatra. 

2. Minden részfeladat (item) helyes megoldása egy feladatpontot ér. Rossz megoldásra 
nem jár pont. 

3. Nem egész pont vagy többletpont nem adható. 
4. A feladatpontokat az adott feladatsorhoz (vizsgarészhez) megadott átváltási szabály 

illetve táblázat alapján kell vizsgapontokra átszámítani. 

I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
1.  Nem kell hibának tekinteni az olyan nyelvi hibát, amely a megértést nem akadá-

lyozza (pl. helyesírási, nyelvtani vagy nyelvhelyességi hiba). 

2.  Ebben a vizsgarészben legfeljebb 30 feladatpont érhető el. Minden feladatpont egy 
vizsgapontot ér. 

1. feladat 

Sorrend 
(itemszám) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 

Bekezdés G I B D F H E A 

2. feladat 

Kérdés 
(itemszám) 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 

Válasz F A H B D I L K G E 

3. feladat 

itemszám 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

I/H I H H H I H H I H I I I 

 



 

írásbeli vizsga 1011 3 / 12 2010. május 3. 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

II. NYELVHELYESSÉG 

1. Ha a helyesírás akadályozza a megértést, akkor a megoldás nem fogadható el. 

2. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. 

3. Ebben a vizsgarészben legfeljebb 35 feladatpont érhető el, ezt kell 30 vizsgapontra át-
számítani. Az elért feladatpontokat az alábbi táblázat segítségével kell vizsgapontokra 
átszámítani: 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 
35 30  17 15 
34 29  16 14 
33 28  15 13 
32 27  14 12 
31 26  13 11 
30 25  12 10 
29 25  11 10 
28 24  10 9 
27 23  9 8 
26 22  8 7 
25 21  7 6 
24 20  6 5 
23 20  5 5 
22 19  4 4 
21 18  3 3 
20 17  2 2 
19 16  1 1 
18 15  0 0 

1. feladat  

Itemszám Megoldás Itemszám Megoldás 
1. mérték össze 6. küldte 
2. jutott ki 7. jött össze 
3. előzték meg 8. kellett 
4. választották ki 9. kapott 
5. volt 10. nyertem 

Csak a helyesen használt igekötős alakok fogadhatók el. 

2. feladat 

Itemszám 0. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 

betűjel B D A D A C D B C 

Csak a megoldási táblázatba beírt betűk fogadhatók el megoldásként. A szövegbe vagy a 
másik táblázatba beírtakat nem lehet megoldásként figyelembe venni. 
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3. feladat 

Itemszám Megoldás Itemszám Megoldás 
19. településeket 23. személyzet 
20. szolgáltatásokat 24. masszázst 
21. gyógyvizek 25. szálláshelyek 
22. kezelések 26. látnivalóiról 

4. feladat 

Itemszám Megoldás Itemszám Megoldás 
27. aki 32. amelyik 
28. mert 33. amelyeket 
29. hogy 34. ha 
30. hanem 35. és 
31. ugyanis   
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III. HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

1. Minden tartalmilag megfelelő válasz elfogadható. Amennyiben a válasz érthető, és 
helyes válasznak tekinthető, akkor a nyelvi vagy helyesírási hibákat nem kell figye-
lembe venni. 

2. Ebben a vizsgarészben legfeljebb 30 feladatpont érhető el. Minden feladatpont egy 
vizsgapontot ér. 

1. feladat 

Minden olyan megoldás elfogadható, amelyik helyes válasznak tekinthető. 

Itemszám Megoldás 

1., 2. 3. 

 nyelviskolák 
 szakképző intézetek 
 (hazai és külföldi) egyetemek (csak 1 megoldás a háromból) 
 (hazai és külföldi) állásközvetítő irodák (csak 1) 
 nyelvkönyveket (és egyéb segédeszközöket) forgalmazó vállalkozá-

sok (1) 

4., 5, 6. 

 (rendes árnál olcsóbb) beiratkozás 
 tankönyv- és szótárvásárlás (ez csak 1) 
 (tíz nyelvből kezdő szintű) próbanyelvórák 
 (idegen nyelvű) próbanyelvvizsga 
 (idegen nyelvű) próbainterjú 

7. önéletrajz-írási tanácsadás, karrierépítési tanácsadás (elég az egyik) 
8. (A) Tanulj, dolgozz külföldön! (nevűn / nevű részkiállításon) 
9. Szeptember 10-én, csütörtökön (elég az egyik) 

2. feladat 

Itemszám 10. 11 12 13 14. 15. 16. 17. 18. 19. 

Megoldás H I H I I H H I H H 

3. feladat 

Itemszám 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

Személy C E B D A C A E B D F 
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A hanghordozón elhangzó szövegek: 

1. feladat 

Szeptember 9-től a korábbinál jóval szélesebb tematikával és új helyszínen, immár a 10. 
alkalommal jelentkezik a Hungexpo területén az ötnapos Oktatás Hete 2009 szakmai szemle. 
A rendezvényen mintegy kétszáz kiállító lesz jelen: nyelviskolák, szakképző intézetek, vala-
mint hazai és külföldi egyetemek. Újdonságként idén a kínálat hazai és külföldi munkaközve-
títő irodákkal bővült. 

Mint Lukács Erika rendezvényigazgató elmondta, az egymáshoz kapcsolódó kiállítások 
diákok és felnőtt korúak igényeit egyaránt maximális mértékben igyekeznek kiszolgálni. 
Rendkívül sokrétű kísérő programokra is sor kerül. 

A Nyelvparádé keretében nyelviskolák, felsőoktatási intézmények, valamint nyelvköny-
veket és egyéb segédeszközöket forgalmazó vállalkozások mutatkoznak be. Az információ-
szerzésen kívül – a legtöbb esetben a rendes árnál olcsóbban – be lehet iratkozni, illetve tan-
könyveket és szótárakat lehet vásárolni. Újdonságként tíz nyelvből kezdő szintű próbanyelv-
órákat is tartanak. Így azok, akik még nem döntötték el, hogy melyik nyelvet választják, akár 
többre is beülhetnek. Alkalom adódik idegen nyelvű próbanyelvvizsgára és próbainterjúra is. 

A 3. Tanfolyam- és Állásbörzén a látogatók próbainterjún vehetnek részt, illetve önélet-
rajz-írási és karrierépítési tanácsadásban is részesülhetnek. 

Az 1. Tanulj, dolgozz külföldön! elnevezésű részkiállításon a tanfolyami és munkalehe-
tőségek bemutatása mellett szakemberek segítenek eligazodni a külföldi munkavállalás, 
nyelvtanfolyamok és ösztöndíjak kérdésében. 

Az Oktatás Hete 2009 rendezvény a BNV-re váltott belépőjegyekkel látogatható.  
Szeptember 10-én (csütörtökön) ingyenesen tekinthetik meg a diákok, a pedagógusok és a 
nyugdíjasok. 11-én a hölgyek, a hétvége két napján, 12-én és 13-án pedig a családok részesül-
nek kedvezményben. A pénztárak elfogadják az üdülési csekkeket, és a kiállításra utazók 
50%-os MÁV-Start vasúti kedvezményt vehetnek igénybe. További információ a 
www.oktatashete.hu oldalon olvasható. 

(Csémi Klára, Népszabadság, 2009. szeptember 9.) 
2. feladat 

A Magyarországon használt keresztneveket számos oldalról bemutató átfogó könyv je-
lent meg a közelmúltban Fercsik Erzsébet és Raátz Judit tollából. A Keresztnevek enciklopé-
diája a 2007. január elsején viselt leggyakoribb 100 női és férfikeresztnév eredetével, rokon- 
és beceneveivel, híres viselőivel ismertet meg bennünket. Azt is vizsgálja, hogy miképpen vál-
tozik az egyes nevek gyakorisága a különböző korcsoportokban. A kötet egyik szerzőjével, 
Raátz Judittal beszélgetünk. 
- Miért kezdett el a nevekkel foglalkozni? 
- Már mindkettőnk doktori disszertációja hasonló témájú volt, és mindketten úgy éreztük, 

hogy tovább kell foglalkoznunk a nevekkel. Először gyerekeknek szerettünk volna 
könyvet írni, és ezzel az ötletünkkel pályázatot is nyertünk, de mire a művünk elkészült, 
a pályázati programiroda csődbe ment. A könyvet végül 1997-ben adták ki. Ekkor azon-
ban még mindig úgy éreztük, hogy folytatnunk kell. 
Az első terv az összes anyakönyvezhető nevet tartalmazta, de mivel ezek száma folya-
matosan növekedett, ezért a statisztikák alapján leggyakoribb 100 női és ugyanannyi fér-
finévvel foglalkoztunk. 

- A vezetéknevek nem foglalkoztatták? 
- Az a világ is nagyon érdekes, de Hajdú Mihály professzor már készíti a magyar család-

névszótárt. A keresztnevekből származó vezetékneveket viszont a mi enciklopédiánk is 
érinti. 
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- Érte meglepetés a statisztikai adatok vizsgálata során? 
- Meglepett, hogy a klasszikus nevek, amelyek sokáig az élvonalban voltak, szinte telje-

sen eltűnőben vannak a mai névadásban. A férfinevek még mindig hagyományosabbak, 
a női nevek között azonban csak a divatos nevek vannak előtérben. 

- Hány keresztnevet szokás ma adni Magyarországon? 
- Az ötvenes évek után most újra divat a két keresztnév, így ma már szinte alig van olyan 

gyerek, akinek csak egy nevet adnának. A fiúknál gyakori, hogy másodikként az apa, 
nagyapa nevét kapják, a lányoknál viszont itt is a divatos nevek a népszerűbbek. 
Voltak nagyon extrém esetek is. Előfordult például az is, hogy valaki 15 keresztnevet 
kapott. Szerencsére most már legfeljebb két keresztnév adását engedi meg a törvény. 

- Mi jellemző hazánkban a névváltoztatásokra? 
- Erről nincsenek pontos adataink, de úgy tapasztaltuk, hogy ezzel a lehetősséggel főleg 

olyanok élnek, akiknek a családi és a keresztnevük egyaránt gyakori. 
- Napjaink névadási szokásait milyen tendenciák jellemzik? 
- Sokkal színesebb a kép, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Most még a legdivatosabb ne-

veket is csak a gyerekek rendkívül kis százaléka viseli. A szülőket a napi divat befolyá-
solja a névadásban. 

(Krezinger Szonja, Helyi Téma, 2009. április 22.) 
3. feladat 

A napi témánk a frontérzékenység. Megkérdeztünk az utcán néhány embert, hogy hogyan vise-
lik az időjárási frontokat. Hallgassuk meg, hogy mit válaszoltak! 
- Varga Vera pénzügyi tanácsadó vagyok. A melegfront nálam erős fejfájással jár. Ilyenkor 

beveszek egy fejfájás-csillapítót és dolgozom tovább. Mert szerintem az a legjobb mód-
szer, ha az ember nem magára figyel. 

- Bánsági Tamás vagyok, munkaügyi előadó. Tőlem jöhetnek-mehetnek a frontok, észre 
sem veszem. Rendszeresen sportolok, így elég ellenálló a szervezetem. Nem is emlék-
szem, hogy mikor voltam utoljára beteg, hogy voltam-e valaha náthás, influenzás. 

- Dóka György vagyok, pedagógusként dolgozom. Én nem vagyok frontérzékeny. Hiszek 
abban, hogy ha hagyományosan táplálkozunk, akkor a szervezetünk kellően erős lesz a 
környezet által okozott hatások legyőzésére. Én ezért sok zöldséget, gyümölcsöt és húst 
fogyasztok. 

- Cseh Csilla vagyok, és a saját vállalkozásomban dolgozom. Én a hidegfrontra vagyok 
érzékeny. Általában már akkor elkezd fájni a fejem, amikor a front még nem is érkezett 
meg. Ha ilyenkor sok folyadékot iszom, ami nálam elsősorban víz vagy tea, akkor hama-
rabb múlik el a fejemben a szorító érzés. 

- Fischer Dávid vagyok, és egyetemre járok. Nekem mindegy, hogy milyen front jön, hideg 
vagy meleg, én már órákkal előbb tudok róla, és mindegyiktől olyan álmos leszek, hogy a 
legizgalmasabb órákon is ásítoznom kell. Ezen még a kávé sem segít. Csak egy kis alvás-
tól térek némileg magamhoz. 

- Kun Dóra nyugdíjas vagyok, korábban táncművész volt a hivatásom. Engem a hidegfron-
tok gyötörnek agyon. Sajog kezem-lábam, még az ülés is nehezemre esik. Ilyenkor gyógy-
szertári kenőcsökkel hiába próbálkozom. Ha tehetem, elmegyek egy jó forró gyógyfürdő-
be, az néha használ.  

 (Helyi Téma, 2009. november 25.) 
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IV. ÍRÁSKÉSZSÉG 

1. feladat 

A javítás alapelvei 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 

Értékelési szempontok 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 alap-
ján, 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 va-
lósította 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 létre-
hozott szöveg hangneme és stílusa megfelel-e a közlési szándéknak, valamint az írásmű 
szerzője és olvasója közötti viszonynak; hogy az olvasóban a szerző szándékának megfe-
lelő 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 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 
– különös tekintettel a névmásítás speciális szabályaira. 

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). 
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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). 
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, ige-
kötő-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 szöveghosszú-
ságtól. 

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 valósí-
totta meg a kommuniká-
ciós célokat. Az irányító 
szempontok közül egyet 
sem dolgozott ki megfe-
lelően, 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 benyo-
mást 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 hasz-
nálja a szövegösszefüggés tartalmi és 
nyelvi elemeit. A mondatok többnyire 
szervesen kapcsolódnak egymáshoz.  

A mondanivaló nem min-
denütt logikus elrendezésű. 
a vizsgázó nem törekszik a 
gondolati tagolásra; hiány-
zik a bevezetés és a befe-
jezés. A mondatok több 
helyen nem kapcsolódnak 
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 nyelv-
tani szerkezeteket használ, 
és nem törekszik igényes 
mondatszerkesztésre. A 
szövegben sok, a szöveg 
megértését nem befolyásoló 
vagy néhány, a szöveg 
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 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 alap-
ján, 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 va-
lósította meg a kommunikációs célt; hány irányító szempontra tért ki, és milyen mélység-
ben tárgyalta azokat, mennyire sikerült a témát tágabb kontextusba helyeznie, és érvekkel 
alátámasztania véleményét. A szöveg nem lépheti túl jelentősen a megadott terjedelmet 
(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 kom-
munikációs célokat. 
Valamennyi irányító 
szempontot megfelelő-
en dolgozta ki. A szö-
veg a megadott hosszú-
ságú (10% eltérés 
lehetséges). 

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

A vizsgázó részben valósítot-
ta 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 valósí-
totta meg a kommuniká-
ciós célokat. Az irányító 
szempontok közül egyet 
sem dolgozott ki megfe-
lelően, 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 szö-
veget 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, túl-
nyomórészt összefüg-
géstelen 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 jellem-
zi. 

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 szó-
kincs és a szinthez képest egyszerűbb 
nyelvhasználat jellemzi. A vizsgázó 
nem törekszik a közlési szándéknak 
megfelelő nyelvhasználatra. Sok a 
szóismétlés, több helyen nem megfele-
lő 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 nyelvhasz-
nálat jellemzi, a vizsgázó válto-
zatos és igényes nyelvtani szer-
kezeteket használ, mondatszer-
kesztése 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 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 befo-
lyásoló 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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