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Beás nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 
 

Ha többféle válasz is elfogadható, a javítási kulcs tartalmazza a szövegből adódó lehetsé-
ges 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 elfo-
gadhatóságának.) 

A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a 
helyesírási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét akadályoz-
zák. 

Amennyiben több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha tartal-
mazza a helyes megoldást. 
Az összetevőben 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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Részletes útmutató 

 
I.  
 
 
 
 
 
 
II.  
 

(6) În tată primăváră băgăny florj în lăz. 

(7) Pălántyilye uvig în pijárc lyé kumpăr. 

(8) Szîmcă sjinyé lyé plásjé, lu sjinyé-sz fontos. 

(9) În tată zî lyé păzestyé, lyé udă dă trébé, dar sî szfătijestyé ku jelyé. 

(10) Ulyicá tată  umblă lá je kit sză-s sjeré dă lá je krákurj dîn florj o szămînc dă florj. 

(11) Dă lá nyime, kă kusztu o-nvăcát-o p-ásztá. 

(12) Dîn pămînt gol nu krestyé nyimik. 

(13) Ápă punye pă gunojulá să ku ápásztá lyé udá pă florilye. 

 
III.  
 
(0) ro îmmărácă-jrá. 
(14) în gárd ku pamé mîndré. 
(15) sî lyé mănká/furá pamilye tatyé. 
(16) ar sî dă árzsjint. 
(17) trij frác 
(18) sză lyé păzászkă pă pamilye. 
(19) o puskă máré sî o ujágă dă vin. 
(20) mărăsjuny délye tijetyé áfáră. 
(21) s-o lat elé mănkáre/o mănkát. 
(22) sjudik/sjudikás mik. 
(23) împustyé pă sudikulá 
(23) o tunát în gară. 
(25) fetyilye or furát sjiresilye tatyé. 
 
IV.  
 
(0) duminyikă 
 
(26) ákásză 
(27) uloj 
(28) gátá-j 
(29) tiritestyé 
(30) szăturăny 

 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

GY N GY GY GY N 
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Átszámítási táblázat 

 
 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 
30 33  14 16 
29 32  13 15 
28 30  11-12 13 
27 29  10 12 
26 28  9 11 

24-25 26  8 9 
23 25  7 8 

21-22 24  6 7 
20 22  4-5 5 
19 21  3 4 

17-18 20  2 3 
16 18  1 1 
15 17    

 
 

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.) 
 Az összetevőben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási kulcs után talál-
ható 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. 
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 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. 
 
Részletes útmutató 
 
I.  

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
C E A H C B I F D 

 
 
II.  
(0) umblá 
 
(9) mirzsje  
(10) sză igyize 
(11)  zîsje  
(12)  ádukă  
(13)  întarkă 
(14)  bijény 
 
 
III.  
(0)  b) on băjás szărák 
 
(15)  d) dăpă lyemnyé  
(16)  b) dîn tyityijá 
(17)  c) o vinyit  
(18)  c) l-o-ntribát  
(19)  a) oj fásjé  
(20)  c) dă bány  
(21)  a) lá băjásu  
(22) d) sză gye pă fugá  
(23)  b) pă dráku-l  
(24)  a) ku firé  
(25)  b) lu frátyi mnyo 
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Átszámítási táblázat 
 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 
25 18  16 9 
24 17  14 8 
23 16  12 7 
22 15  10 6 
21 14  9 5 
20 13  7 4 
19 12  5 3 
18 11  4 2 
17 10  2 1 

 
III. HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 
 

 Ha többféle válasz is elfogadható, a javítási útmutató tartalmazza a szövegből adódó lehet-
séges válaszokat, illetve azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a jó válasznak tartalmaznia 
kell. (A szöveg szerinti megoldások mellett dőlt betűvel szerepelnek a tartalmilag még elfo-
gadható egyéb megoldások is. A zárójelben szereplő szavak, kifejezések nem feltételei a vá-
lasz elfogadhatóságának.) 
 A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a 
helyesírási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét akadályoz-
zák. 
 Amennyiben több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha tartal-
mazza a helyes megoldást. 
 Az összetevőben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási kulcs után talál-
ható 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.  
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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: 33 pont. 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 25 pont. 
 
Részletes útmutató 
 
I. szöveg 
 

• Áku vij áhuzî, sjé fel ăj kusztu în szátu nosztru.  
 

     GY= gyirépt 
     N= nu-j gyirépt 
 

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

N GY N N N GY GY N 

 
 

II. szöveg 
 
(0) În sjé kusje kînvá pînye băjisîcilye? 
 Kînvá în kuptor kusje pînye. 
 

(8) D-áje, kă lá boltă szkumpă-jrá, dá nisj nu-jrá ásá bună, ká pînye. 

(9) Nu măszurá ku nyimik, numá ásá punye sjigogyi-n blyid, kum gîngye, ku pumnu. 

(10) Ká d-on sjász îl lăszá sză hugyunyászkă. 

(11) Máré pînyé szuktule sză fákă, kă mulcînsj ăszrány. 

(12) Szîmbătă uvig kusje pînyé. 

(13) Pînyá káldă máj bună-jrá ku untură. 

(14) Mázăré ku szlănyină o ku sunkă mănkány. 

(15) Áku  má nisj dobă n-áré pă lîngă lukru, dá nisj kuptor n-áré má. 

(16) Sî pitá sjé în ren sză kasjé bună-j, dá pînye, sî máj bună-j. 
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III. szöveg 
 

 
(0)    Kînd mik ăjrám, 

a) tátá zîsje, kă pă urtáku-l bun în báj îl poc kunustyi. 
 
(17) Sî în szátu nosztru kusztá doj urtásj, 

a) káré or kirilit în báj. 

(18) On urták áve o kásză mîndră,  

b) dá sî lukru áve-n téesz. 

(19) Doj urtásj ásá-szrá lîngă unápált 

a) sî ásá kusztá, ká fráci. 

(20) Sî Ferku áve lukru, 

b) traktorurj vizite. 

(21) Imbre nu styije, kă  

a) sî Ferku în păduré umblă. 

(22) Ferku în păduré tije lyemnyé 

a) pă furis, nyime sză nu styijé. 

(23) Imbre o styut, kă 

a) Ferku fură lyemnyilye. 

(24) Kînd rîndéri or mérsz lá Ferku,  

b) Ferku o kizdilit sză misjunyászkă. 

(25) Kînd sz-o styut gyiriptátye áfáră, 

b) pă Ferku l-or bintitit. 

 
 

Átszámítási táblázat 
 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 
25 33  12 16 
24 32  11 15 
23 30  10 13 
22 29  9 12 
21 28  8 11 
20 26  7 9 
19 25  6 8 
18 24  5 7 
17 22  4 5 
16 21  3 4 
15 20  2 3 
14 18  1 1 
13 17    
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A hanghordozón elhangzó szövegek 
 

I. szöveg 
 

Ásztăz, kînd m-ám szkulát szusz, m-o vinyit sjévá-n firé: Ár trăbuji sză mă duk lá mosu, kă 
ásztăz ji-j zuá dă năszkut. Má dă sájzăsj sî nauă dă áj ăj szăráku. Hjábá. Tresjé dobá. Nisj jél 
n-o fi máj tînăr. Nu styu inká, sjé j-oj kumpărá, sjé-j-oj dá. Patykă on szák dă pésty. Dă mult 
sz-o rupt má szákulá, sjé áve. Ro drág ji-j, sz-ápusjé pestyé. Dá sî sjé máj bună zámă styijé 
sză fákă! Cîgánsjilye, toc ár fi mărecé, dákă ásá ár styi sză fjárbă. Păre, k-on pestyé máré j-o 
rupt száku, kînd mosu l-o pusz în jél, kînd îl răgyiká áfáră. Sî numilye-j zîsje, sjé fel pestyé 
ăjrá álá, dá má j-ám mujtát numilye. Ásá dă zesjé, unszprăzesj dă kilávé-jrá.  
Nu-l birije száku. Mosu szăráku d-átunsj nisj n-o foszt zsjosz lá păro. Zîsje, kă dă száră o 
szuktulit sză márgă ákulo, sî lá dăszprizuă, k-átunsj máj binyé umblă péstyi. Áve on lok, pă 
hungyé tot umblá, s-ákulo lyé hărănye máj înti péstyilye, kit máj binyé p-ákulo sză-s katyé 
mănkáré. Pă lokulá sî ápă máré-j, máj máré-j dăkit ált hungyivá. D-áje ákulo sî sză kulkă 
péstyi. Mult styijé sză părászkă, sjé kum trébé sz-ápusjé, ro sză prisjepé lá ásztá. Má sî áje 
styu, hungyé trébé sză mă duk, sză-l kumpăr pă szákulá: M-oj urká szusz pă busz, inkă m-oj 
dusjé-n Pisju. Ám on sjász bătîrn, sî p-álá l-oj dusjé sză-l fákă, kă dă mult sztă. Ásá l-ám 
kăpătát dă lá tátá. Dádă orásu l-o fásjé. Nu dăpártyé dă lokusztá jestyé o boltă, hungyé sî 
szákulá l-oj putye kumpărá.  

(Forrás: Kalányos István 2009) 
 

II. szöveg 
 

Sjé bună-jrá pînye dîn kuptor! Tînyiristye má nisj nu styijé. Dá má sî jo dă mult ám mănkát 
áláfel. Inká, kînd în kumpányé săgyeny ku családu-m, tot pînyé dîn kuptor mănkány. Pită nu 
kumpărány lá boltă, kă szkumpă-jrá, dá nisj nu-jrá ásá bună, ká pînye. Inká mi-j în firé, kînd 
mámá făsje pînyé. Ro mult lukrá ku alatu. Nu măszurá nyimik. Numá ásá punye sjigogyi-n 
blyid, kum gîngye, ku pumnu. Mult răzmuje alatu, s-ástyiptá ása-n sjász. Dăp-áje máj ocără o 
răzmuje, sî o băgá-n kuptor. Máré pînyé szuktule sză fákă, kă mulcînsj ăszrány, dá nisj n-áve 
tot răgáz sz-o kakă táré.  
Szîmbătá-jrá zuá, kînd tot pînyé făsje. Má kînd îj szîmceny miroszu nyi-jrá famé. Sjé máj 
bună-jrá pînye ku untură. Klocu-l dă pînyé sjé mámá nyé rupe îl dăstyizsjeny în mirzsuk, 
mámá k-o lyingură mikă nyé punye unturá pă je, ocără o szărány s-o mănkány. Ájoj, sjé máj 
bună mănkáré-jrá ásztá! Dá kînd mágá sî mázăré făkălyită ku szlănyină o ku sunkă mănkány – 
făr dă pînyé nisj n-ány fi putut gîngyi. O licsou-l ku puj, o kurétyu-l ku kárnyé. Sjigogyi  tot 
ku pînyé mănkány. Ásá nyé szăturány ku fráci méj, dă tată zuă nu nyi-jrá famé. Áku pă lîngă 
lukru nu kok pînyé în tată zî ká kînvá, dá nisj kuptor n-ávény má. Mágá sî dă pită sjé în ren 
kok nyi-j drág, dá nisj în urmă nu-j kálkă lu pînyi, sjé în kuptor kusjény. 

(Forrás: Kalányos István 2009) 
 
III. szöveg  
 
„Urtáku-l bun, în báj sz-árátă” – zîsjé tátá uvig. Dá sî gyiriptátyé áré, kă în multyé rîndurj, álá 
nyé je dă firé máj binyé, dă káré gîngyiny, kă urtáku nosztru-j. Ás-a umblát sî omulá dîn szátu 
nosztru, pă káré ro urît l-o lat dă firé urtáku-j. Omusztá áve o kásză mîndră, sî lukru áve. Lá 
téesz lukrá, lyemnyé tije în păduré ku opt aminy. Ro mult lukrá. Sî mijé ásá-m păre, k-átitye 
lyemnyé tije, dă dar s-on szát sz-ár fi putut înkălzî dîn lyemnyilyestye. Elnéku téeszuluj 
binyé-j plătye. D-áje s-o putut kumpărá o kásză máré. Áve omusztá on urták bun. Lîngă 
unápált or kriszkut. Sî bărbátu-m umblá lá jéj în cîgány, sî jél tot áje zîsje, k-áfelyé-sz, ká 
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fráci. Urtáku omusztuje, Ferku, kă ásá-l tyimá, traktorurj vizite. D-într-ásztá áve vizsgă, pă 
pămînt lukrá lîngă păduré.  
Na, kînd vinye tamná, ásá-n november, Ferku tot umblá-n păduré, kátá sză sză áflyé ku 
urtáku-s, ku Imbre. Dăp-áje o mérsz ákásză o sjinyé styijé hungyé. Dá ádauzá, kînd Imbre sî 
aminyi mirzsje áfáră-n păduré, or lat dă vestyé, kă-sz tijetyé lyémnyilye-n păduré. Sjinyivá 
umblá ákulo máj. Nyime nu styije, sjinyé-jrá álá. Pînsjé odátă szomszédu lu Imbre áhuzît, 
kînd sî Ferku lyemnyé măruntă. Mágá átunsj má nyime nu-s kăpătá lyemnyé dă lá téesz. N-
ápo Imbre o mérsz lá elnéku, sî j-o szpusz sjigogyi. Elnéku má ku rindéri o mérsz lá Ferku. 
Jél mágá áje misjunye, kă Imbre j-o dát lyemnyilyeje. Sî lá biroság or foszt, dá Ferku hjábá 
zîsje, kă nu styijé dă nyimik, biroságu nu j-o-nkrizut, kă mulcînsj or văzut, kă jél umblá tot lá 
lyemnyé în păduré pă furis. Na elnéku l-o mănát dîn téesz, s-áfelă bintitálă o trébujit sză 
plătyászkă, d-átunsj nisj o vorbă ku Imbre n-o szfătit dă sjudă. 

 (Forrás: Kalányos István 2009) 
 
 

IV. ÍRÁSKÉSZSÉG 
 

 A javításhoz használandó értékelési szempontok a következő oldalakon találhatók. 
 
 A feladatlap 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 és a szöveg hosszúsága 5  
Érthetőség, nyelvi megformálás 5  
Íráskép 1  

Összesen 11  
 
Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése, a szöveg hosszúsága” szempont alapján 0 pont, 
akkor az összpontszám is 0 pont. 
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Az értékelési szempontok részletes 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 
szöveget hozott-e létre. Nem kell pontot levonni, ha a szöveg hosszabb 80 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 és a szöveg hosszúsága 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökélete-
sen megvalósította a 
kommunikációs célt; 
megfelelően dolgozta 
ki a feladat minden 
részletét, és elérte a 
minimális szöveg-
hosszúságot (50 szó). 

A vizsgázó nagyrészt 
megvalósította a 
kommunikációs célt; 
1–2 részlettől elte-
kintve általában meg-
felelően dolgozta 
ki a feladatot, és 
legalább 50 szó 
hosszúságú szöveget 
hozott létre. 

A vizsgázó részben 
valósította meg a 
kommunikációs célt; 
félreértette, illetve 
nem megfelelően 
dolgozta ki a feladat 
bizonyos részeit, a 
létrehozott szöveg  
50 szónál rövidebb. 
 

A vizsgázó nem 
valósította meg a 
kommunikációs célt; 
félreértette, illetve 
nem megfelelően 
dolgozta ki a 
feladatot, a szöveg 
25 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 
nehezen érthető és 
követhető, illetve 
félreérthető. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alak-
tani, helyesírási) 
hibák miatt nem 
érthető és nem 
követhető. 
 

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

Olvashatatlan kézírás és/vagy áttekinthetetlen 
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 5  
Nyelvhelyesség, helyesírás 5  
Íráskép 1  

Összesen 22  
 
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 hogyan valósította meg a 
kommunikációs célt; hány irányító szempontra tért ki, és milyen mélységben tárgyalta 
őket. Nem kell levonni pontot, ha a szöveg hosszabb 120 szónál. 

 
• Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 

 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg 
hangneme és stílusa megfelel-e a közlési szándéknak, valamint az írásmű szerzője és 
olvasója közötti viszonynak; hogy 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; hogy 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; hogy a szóhasználat a 
középszintnek megfelelő változatosságot mutat-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; hogy az esetlegesen elő-
forduló nyelvi (mondattani, alaktani, helyesírási) hibák mennyiben akadályozzák az 
olvasót abban, hogy a szöveget első olvasásra teljes egészében megértse. 
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• Íráskép 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy milyen a szöveg írásképe, mennyire ol-
vasható; 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 célo-
kat. Valamennyi irá-
nyító szempontot 
megfelelően kidol-
gozta. A szöveg a 
megadott hosszúságú 
(15% eltérés lehetsé-
ges). 

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a 
kommunikációs 
célokat. Az irányító 
szempontok közül 
egyet vagy kettőt 
megfelelően dolgo-
zott ki, a többit csak 
részben, illetve egy 
irányító szempontot 
megfelelően, az 
összes többit csak 
részben. 

A vizsgázó részben 
valósította meg a 
kommunikációs 
célokat. Az irányító 
szempontok közül 
egyet megfelelően 
dolgozott ki, ezen 
kívül még egyet 
részben, a többit 
egyáltalán nem, 
illetve valamennyi 
irányító szempontot 
csak részben. 

A vizsgázó nem 
valósította meg a 
kommunikációs 
célokat. Az irányító 
szempontok 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, 
valamint a szerző és az ol-
vasó közötti kapcsolatnak 
megfelelő hangnemben 
íródott, az olvasóban a szer-
ző szándékának megfelelő 
benyomást kelt. 

A szöveg hangneme követke-
zetlenséget mutat, az olvasó-
ban nem mindig a szerző szán-
dékának 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 szempontok 
elrendezése logikus. 
A gondolati tagolás 
megfelelő, elkülönül a 
bevezetés és a befeje-
zés. A szöveg a gondo-
lati tagolást követő be-
kezdésekből áll.  
A mondatok szervesen 
kapcsolódnak egymás-
hoz. 
 

A szöveg felépítése, az 
irányító szempontok 
elrendezése többnyire 
logikus. A vizsgázó 
törekszik a gondolati 
tagolásra, elkülöníti 
legalább a bevezetést 
vagy a befejezést  
(2 pont), bekezdéseket 
alkalmaz (3 pont). 
A mondatok általában 
szervesen kapcsolód-
nak egymáshoz. 

A mondanivaló nem 
mindenütt logikus 
elrendezésű.  
A vizsgázó nem törek-
szik a gondolati tago-
lásra, hiányzik a beve-
zetés és a befejezés.  
A mondatok több 
helyen nem kapcso-
lódnak egymáshoz. 
 

A szöveg tagolatlan és 
áttekinthetetlen, össze-
függéstelen mondatok-
ból áll. 
A szöveg annyira 
rövid, hogy szövegként 
nem értékelhető. 
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Szókincs, kifejezésmód 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A szöveget a témának 
és a közlési szándék-
nak megfelelő, válto-
zatos, viszonylag bő 
szókincs jellemzi. 
 

A szöveget a témának 
és a közlési szándék-
nak megfelelő szókincs 
jellemzi.  
A szókincs korlátai 
miatt előfordul ismét-
lés. Néhol nem meg-
felelő a szóhasználat, 
ez azonban nem, vagy 
csak kis mértékben 
nehezíti a megértést. 
 

A szöveg kevésbé 
változatos, helyenként 
egyszerű, de a téma és 
a közlési szándék 
szempontjából még 
elfogadható. Sok a szó-
ismétlés. Többször 
nem megfelelő a szó-
használat, ami néhány 
helyen jelentősen meg-
nehezíti a mondanivaló 
megértését. 

A szövegben felhasz-
nált szókincs nagyon 
egyszerű, nem a témá-
nak és a közlési szán-
déknak megfelelő.  
A nem megfelelő szó-
használat több helyen 
jelentősen megnehezíti 
a szöveg megértését. 
 

 
Nyelvhelyesség, helyesírás 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A szöveg kevés nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát tar-
talmaz, amelyek azon-
ban nem befolyásolják 
a megértést. 
 

A szöveg több nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát 
tartalmaz, amelyek 
azonban a megértést 
nem befolyásolják, 
VAGY csak néhány 
nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) 
hibát tartalmaz, 
amelyek azonban 
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, 
helyesírási) 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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