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Szlovák nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 
 

Minden tartalmilag helyes válasz, illetve szinonima elfogadható. A javítási kulcs általában 
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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Szlovák nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

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

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9. 10. 

A C D A C B B D A C 

 

2. feladat 
11. bylinky 
12. pôdu 
13. do vyššie položených dedín/ do dedín, ktoré boli vysoko položené 
14. syr grana 
15. vo Francúzsku 
16. Malí syrári zanechávali remeslo a mlieko sa začalo zvážať do veľkovýrobní. 
17. Pre hrozbu nákazy od zvierat. 
18. pasterizácia (zdraviu prospešné látky), mliečny cukor, enzýmy a mliečne bielkoviny 
19. ušľachtilými plesňami (bielymi na povrchu alebo modrými vnútri) 
20. syr s plesňou v tele syra 
 
 
3. feladat 
 
0. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. nadbytočné 

C K N B G I L E D H M A F 
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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 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), az elért összpontszámot és a pontszámítási táblázat segítségével 
megállapított vizsgapontokat. 
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Szlovák 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 
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Szlovák nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
Részletes útmutató 

 
1.  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

b) c) d) c) a) b) c) b) d) b) 

  
 
2.  

11. vetvičiek 
12. špáradla 
13 prstami 
14. zverencovi 
15. predchodcu 
16. Číňania 
17. manželom 
18. úst 
19. misionárom 
20. otvorov 

 
 
3.  

21. trhu 
22. zaplavilo 
23. √ 
24. fľašiam/fľaškám 
25. ho 
26. čo 
27. získania/získavania/ako 

získať nové plechovky 
28. √ 
29. z 
30. mnohých 

 
 

4.  
31. prišiel 
32. Upozornil 
33. natočil 
34. získal 
35. sa začlenil 
36. vynikol 
37. kúpilo 
38. pripravuje 
39. dozrievajú 
40. zaraďujú 
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Szlovák nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
III. HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 
 
 

 Minden tartalmilag helyes válasz, illetve szinonima elfogadható. A javítási kulcs általában 
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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Szlovák nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
Általános útmutató 
 
1. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 30 pont. 
 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 22 pont. 
 

 
Átszámítási táblázat 

 
Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 

22 30  11 15 
21 29  10 14 
20 27  9 12 
19 26  8 11 
18 25  7 10 
17 23  6 8 
16 22  5 7 
15 20  4 5 
14 19  3 4 
13 18  2 3 
12 16  1 1 
   0 0 

 
 
Részletes útmutató 
 

A feladatok megoldása és a hanghordozón elhangzó szövegek 
 
1.feladat 
 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9. 10. 

C B D D C A D C D B B 

  
 
2. feladat 
(11) V Banskej Bystrici. 
(12) Nádherné slovenské kroje 
(13) Od národopiscov a nových členov súboru. 
(14) V roku 1948. 
(15) Vedúci/vedenie 
(16) Amatéri/Väčšinou študenti. 
(17) Treba sa zúčastniť konkurzu/uspieť na skúškach. 
(18) Z regionálnych súborov./Z celého Slovenska. 
(19) Možnosťou cestovať. 
(20) Vo vyše šesťdesiatich. 
(21) Niektoré slovenské tance. 
(22) Profesor Štefan Nosáľ. 
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 1. szöveg: 

Človek a jeho priateľ 
Istý pán Jozef sa v jeden neskorý jesenný večer vracal domov autom. Keď sa už blížil 
k mestu, v ktorom býval, musel zrazu prudko zabrzdiť, pretože mu čosi vbehlo do cesty. 
Zdalo sa mu, že to bolo akési divé zviera, ktoré pravdepodobne zostalo pod prednými 
kolesami jeho auta. Pre istotu vystúpil, aby zistil, čo sa vlastne stalo. Vtom uvidel malé psíča, 
šteniatko, ktoré zostalo vyplašene stáť pred jeho autom. Keď ho zbadalo, od radosti začalo 
vrtieť chvostíkom. Bolo však veľmi slabé a dosť zúbožené. Chcel ho spred auta odohnať, aby 
mohol pokračovať v ceste, no psíča nerozumelo. Preniesol ho teda na okraj cesty. Pán Jozef si 
sadol do auta a naštartoval. Dával pozor, či mu psík opäť nevbehne do cesty. Keď ho však 
videl so smutným pohľadom sedieť na okraji cesty, odrazu si uvedomil, že to psíča je 
opustené, vyhladované a pravdepodobne v otvorenej krajine nemá veľkú šancu na prežitie. A 
tak opäť vystúpil, psíča vzal do auta a šiel domov.  
Cestou rozmýšľal o tom, čo urobil a čo bude ďalej so psíčaťom. Pretože nikdy nemal rád psov 
ani mačky a nikdy žiadne zviera doma nechoval, rozmýšľal, že ho vypustí niekde v blízkosti 
rodinných domov. Dúfal, že sa ho niekto ujme. Sám býval v činžiaku a spolu s manželkou 
mali ťažké srdce na suseda, ktorý choval dvoch hlasno štekajúcich psov. Domov ho teda 
nechcel doniesť. Navyše, psíča bolo zjavne akýmsi podivným krížencom. Napokon si však 
uvedomil, že by konal rovnako, ako ľudia, ktorí šteniatko vyhodili z auta kdesi v poli, a tak ho 
radšej priniesol až domov. 
Pán Jozef s manželkou boli už starší ľudia, nemali deti a s chovaním psov nemali žiadne 
skúsenosti. Sprvu to bolo veľmi ťažké, ale rýchlo si psíča obľúbili pre jeho živú povahu a 
poslušnosť. A tak im pribudol tretí člen rodiny. Dali mu jednoduché meno Bobo. Tak naň 
totiž zavolalo susedovo malé dievča, ktoré sa práve učilo rozprávať. Bobo si vyžadoval veľa 
starostlivosti, no bola s ním aj zábava a život o čosi krajší. Najradšej prinášal pánovi Jozefovi 
v zuboch kadejaké veci, ako noviny, papuče či diaľkový ovládač alebo mobilný telefón. 
Prešlo viac rokov a pán Jozef ovdovel. Žil sám s Bobom. V jeden sychravý jesenný deň mu 
prišlo zle a odpadol. Prebral sa na to, ako mu Bobo oblizuje tvár. Uvedomil si, že sa nemôže 
hýbať a že mu nemá kto pomôcť. Potom mu napadlo, že by mohol zavolať pomoc telefónom, 
no bol od neho príliš ďaleko. A tak pomohol Bobo, ktorý presne vedel, čo má urobiť na povel: 
„Bobo, mobil!“ Keď sa pán Jozef  vrátil z nemocnice a rozprával svoj príbeh, nikto zo 
známych nechcel veriť, že Bobo zachránil svojho pána presne v deň, keď ho on pred ôsmimi 
rokmi našiel na ceste a priniesol domov. Pán Jozef si to však veľmi dobre pamätal, pretože v 
tento deň oslavovali každý rok Bobove narodeniny. 
 
upravené podľa: http://www.uvplp.sk/Pribehy-utulkacov.215.0.html 
 
2. szöveg: 
R: Pri mikrofóne by som rada privítala inžiniera Jozefa Tkáča, ktorý organizuje slovenské 
turné súboru Lúčnica. Poslucháčov rádia by určite zaujímalo, prečo sa Lúčnica rozhodla práve 
pre turné po Slovensku. 
 
T: Dôvodov je viac. Po dlhšom účinkovaní v zahraničí sme mali pocit, že strácame kontakt 
s domácim divákom. Veď práve odozva slovenského publika je pre nás najdôležitejšia. Aj 
preto, že zo slovenského folklóru vychádzajú všetky naše vystúpenia. A neodmysliteľnou 
súčasťou vystúpení sú aj nádherné slovenské kroje, ktoré vždy priťahujú divákov. 
 
R: Turné začínate v Banskej Bystrici, v centre Slovenska. Máte na to nejaký zvláštny dôvod? 
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T: Nový program mapuje najmä stredoslovenský folklór. V programe sú nielen známe piesne 
a tance typické pre tento región, ale aj menej známe, špecifické len pre malú oblasť alebo 
dedinu.  
R: Vyzerá to, že zachraňujete slovenské ľudové rarity. Nerobíte takto prácu národopiscov? 
 
T: Práve naopak! Väčšinu menej známych piesní a tancov sme našli u týchto odborníkov. 
Ďalšie priniesli naši noví členovia. 
 
R: Umelecký súbor Lúčnica existuje už od roku 1948. Nemali ste v svojom repertoári už 
väčšinu ľudových piesní? 
 
T: Tých piesní bolo naozaj veľmi veľa, ale určite nie všetky. Keby ste zašli do nejakej 
dedinky a poprosili starých ľudí, aby vám zaspievali svoju obľúbenú, mali by ste materiál pre 
celý nový program. Takže môžeme fungovať ďalších päťdesiat rokov. 
 
R: Ako to, že po celý ten čas Lúčnica vždy bola a stále je súborom, z ktorého vyžaruje 
mladosť a nadšenie? 
 
T: Tak ako nestarnú piesne našich predkov, tak nestarneme ani my. Ale hlavne preto, že náš 
súbor funguje na poloprofesionálnej úrovni. Profesionálne je vedenie, ale tanečníci, speváci 
a hudobníci sú amatéri. Väčšinou študenti. Prichádzajú k nám mladé talenty z celého 
Slovenska. Ale skôr ako sa stanú členmi, musia prejsť konkurzom a tvrdými skúškami. 
 
R: Nezaberie to príliš veľa času, keď musíte učiť vždy novú a novú generáciu tanečníkov? 
 
T: Samozrejme, je to časovo i organizačne náročné. Máme však výhodu prísunu novej krvi. 
Dostať sa do Lúčnice je otázkou prestíže.  
 
R: Je zaujímavé, že aj v súčasnosti chcú mladí ľudia rozvíjať folklór svojej krajiny. 
 
T: Väčšinou sú to mladí ľudia, ktorí už predtým účinkovali v regionálnych súboroch. Tam sa 
im ľudový tanec a spev zapáčil natoľko, že ho chcú robiť na vyššej úrovni. 
 
R: Určite pomohlo aj meno Lúčnice, ktoré ponúka kvalitu a možnosti cestovania po svete... 
 
T: Lúčnica počas svojej existencie precestovala takmer celý svet. Videli nás diváci v Európe, 
v Afrike, v Ázii, v Austrálii a v Amerike. Bolo to vyše šesťdesiat štátov a všade sme mali 
obrovský úspech. Takže cestovanie samozrejme prichádza ako motivácia do úvahy. 
 
R: Ktorá z navštívených krajín bola najzaujímavejšia? 
 
T: Určite Japonsko. Napriek tomu, že je to úplne iná kultúra, Japonci sa veľmi rýchlo vcítili 
do slovenskej melodiky a rytmu. Dokonca nás poprosili, či by sme ich nenaučili niektoré 
z našich tancov. Boli sme milo prekvapení, ako dobre im to išlo. Úžasný zážitok! 
 
R: Dá sa povedať, že za tento fenomenálny úspech Lúčnica ďakuje nielen svojim 
protagonistom, ale hlavne umeleckému vedúcemu a choreografovi profesorovi Štefanovi 
Nosáľovi. 
 
T: Lúčnica a profesor Nosáľ sú dva pojmy, ktoré od seba nemožno oddeliť. Stál pri zrode 
súboru a počas celého fungovania sa stal jeho neodmysliteľnou súčasnosťou. Vyučoval 
choreografiu na vysokej škole, spolupracoval so súbormi aj mimo Slovenska – v Nemecku, 
Holandsku, Belgicku, Českej republike, Rusku, Amerike. Je to neuveriteľne aktívny človek. 
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R: Verím, že aj Banskobystričania budú Lúčnicou nadšení. Do ďalších rokov vám prajem 
veľa úspechov na domácich aj zahraničných pódiách a ďakujem za rozhovor. 
 
upravené podľa /radioregina.sk/ 
 
 

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. 
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• 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. 
 

 
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 
 

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 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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