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Beás 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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Beás nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
I. Umără szévegusztá, sî tîrîjé-l alá pă mondatulá, káré, gîngyésty, kă gyirépt ăj!  
 

0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
Gy N N N N N Gy Gy N Gy 

 

II. Umără szévegusztá, sî kată sjé, lá sjé sză cînyé! Unu (0) c-árătăny. 

 

(0) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

F G I J H L A C D B E K 

 
 

 

III. Umăr-o szkrijiturásztá! Dăp-áje vij áflá arékityé mondaturj, în káré ár trăbuji sză 
szkrij sj-o rămász áfáră, dá dîn szkrijiturásztá poc styi. Uná (0) c-árătăny. 

(21) kînd maré sjinyivá. 

(22) sz-o szpárgă szusz doktori. 

(23) páză sză fákă.  

(24) ji-jrá frikă dă ásztá. 

(25) sjévá, sî n-or băgá-nnápoj. 

(26) sz-o pată dusjé ákásză. 

(27) ákásză-jrá. 

(28) putulyit máj mult. 

(29) nyime nu styijé, sj-or făkut.  

(30) în martyé putujálă. 
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Beás nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
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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Beás nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
I. Sjé sză punyény pă loku-l gol? Unu (0) c-árătăny. 

  
(0) c) ápukát 
(1) b) o trikut 
(2) b) în firé 
(3) d) lokulá 
(4) a) pă kálye 
(5) b) szîmcem 
(6) c) lîngă 
(7) b) szuktule 
(8) b) dîn lukru 
(9) a) on pik 
(10) d) dă vestyé 

 
 
 

II. Punyé vorbilye, káré-sz îndărăt într-áfelă formă, în sjé fel-ár trăbuji sză lyé 
hăsznăliny în mondaturilyestye. Unu (0) c-árătăny. 

 
(0) ăjrá 
(11) áve 
(12) sz-o uszkát 
(13) ăjrá 
(14) vigye 
(15) săgye 
(16) o murit 
(17) zîsje 
(18) o purnyit 
(19) sză fijé 

 
III. In szévegu-l sjé vinyé, jestyé arékityé vorbé, káré n-áré ákulo lok, ár trăbuji 

sză lyé lony áfáră. Uná (0) c-árătăny. 
 

(0)  áré 
(20) livigo 
(21) ám 
(22) dă pă 
(23) Julá 
(24) ávény 
(25) mă duk 
(26) fásjé 
(27) săgyény 
(28) ku mîná 
(29) ályezsjé 
(30) nyimik 
(31) misz 
(32) bány 
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Beás nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

IV. Dîn szévegusztá hibizestyé arékityé vorbé, pă káré zsjosz ly-ány szkrisz! Kată lyé 
loku în szévegusztá. Unu (0) c-árătăny. 
 

(0) E 

(33) D 

(34) G 

(35) H 

(36) A 

(37) B 

(38) C 

(39) I 

(40) F 
 

Átszámítási táblázat 
 
 
 

 
Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 

1 1  21 16 
2 1  22 16 
3 2  23 17 
4 3  24 18 
5 4  25 19 
6 4  26 19 
7 5  27 20 
8 6  28 21 
9 7  29 22 
10 7  30 22 
11 8  31 23 
12 9  32 24 
13 10  33 25 
14 10  34 25 
15 11  35 26 
16 12  36 27 
17 13  37 28 
18 13  38 28 
19 14  39 29 
20 15  40 30 
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Beás nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
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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Beás nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
I. szöveg 
  
Szévegu-l dă elsé 
 

• Káré-j gyirépt, álá tîrîjé-l alá! 
(0)  În multyé rîndurj zîsjé, kă…  

a) băjási nu umblă mult în iskulă 
 

1. Părinci uvig áje áré dă gînd, kit … 
 b) kupiji lor máj binyé sză kustyé. 
 
2. Băjási d-áje n-ázsunzsjé máj înnentyé,  … 
 a) kă máj dîn zsjosz purnyestyé. 
 
3. Kînvá kupiji-j … 
 b) dă ungur în iskulă-nvăcá. 
 
4. Kînvá lá băjás fetyilye,… 
 a) învăcă sză fjárbă. 
 
5. Cîgánsjilye ...  
 a) umblá în szát în napszám 
 
6. D-áje nu-nvácă băjási, kă … 
 b) iskulá nu-j lyésznyikă. 
 
7.  Părinci inká n-or văzut, … 
 b) pă sjé-j bună iskulá. 
 
8. Păkînd fisjori vinyé sză-nsjersjé,....  
 b) fetyilye or învăcát, sjé kum sză fákă-n kuszt. 
 
9.  Máré rusînyé ár fi foszt kînvá, … 
 b) nu sz-á fi-nvăcát sz-ásztrîngă. 

 
II. szöveg 
 
Szévegu-l dă dauălye 
  
• Szkrijé o vorbă pă loku-l gol în mondaturj, kum c-ány árătát! 
 

(0) Áku má ám trikut dă sáptyézăsj dă áj. 

10. o murit  
11. dăpă jél  
12. kusztă  
13. tyiltijészk 
14. cévije 
15. ány păcît 
16. într-o  
17. mă szpăl 
18. sporuli /sză sporulészk 
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Beás nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
 
III. szöveg 
 
Szévegu-l dă trijilye 
 
• În feladatusztá trébé sză dáj váloszurj pă sjé-ntribăny! 
 
19)  D-áje, kă n-áve bány, s-ákulo máj szkumpé-sz kăsilye.  

(20)  Szărásj ăszrány, dá în szuflyit putujálă nyi-jrá. 

(21) Ro bun mirosz áve ágárcilye sî szoku. 

(22) Vinye uná sî tată naptye puvistye. 

(23) Sî jéj ákulo-szrá sî săgye în brácá lu mumă szá lyé. 

(24) Odátă kînd Luná plyină-jrá.  

(25) Ny-arătát, kă Szîntă Mărijé ákulo sză kulkă în mirzsduku Lunyi sî ku párnă máré-j 

 ásztupátă. 

(26) Uvig o kot în Lună pă Szfîntă Mărije. 

(27) Masá me îm vinyé-n firé sî sjé m-o-nvăcát. 

(28)  D-áje kă mă gîngyészk pă je. 

 

Átszámítási táblázat 
 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 
28 30  14 16 
27 30  13 14 
26 29  12 13 
25 28  11 12 
24 27  10 11 
23 26  9 10 
22 24  8 9 
21 23  7 8 
20 22  6 7 
19 21  5 6 
18 20  4 4 
17 19  3 3 
16 18  2 2 
15 17  1 1 
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Beás nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
Szévegurilye 

 
I. szöveg 
 
Nisj n-odátă ány áhuzît má áfel, kă băjási n-or szuktulit sză umblyé-n iskulă, sî părinci d-áje 
nisj nu-sz p-áje, kit kupiji lor sză-nvecé. Mágá ásztá nu-j gyirépt. Toc áré dă gînd, kit kupiji 
lor máj binyé sză kustyé. Numá nu-j szlobod sză mujtăny, sjinyé, dă hungyé kizdilestyé. 
Băjási héj bătîrny kînvá nu umblá în iskulă. Mulcînsj nisj numilye nu-s patyé szkrijé zsjosz 
nisj áku, kă kînd kupiji héj dă ungurj inká în iskulă umblá sî în hudvár sză zsuká, jéj má pă 
pămînt lukrá, o mirzsje ku tátă szo lyé în păduré lyemnyé sză fákă.  
Nisj fetyilye nu umblá în iskulă. Jelyé o ákásză lyé păze, lyé grizsje pă héj máj misj frác, o sî 
jelyé mirzsje ku mumă szá lyé în szát. Ákulo lá kăsj kosjiny tyisztile, o áloturilye hărănye. Dá 
nisj átunsj n-ár fi putut sză-nvecé fetyilye, kînd ásá táré ár fi ávut dă gînd, kă máré rusînyé ár 
fi foszt, dákă dă trijszprăzesj, o dă pátruszprăzesj áj dă zîlyé inká nu p-áje ár fi foszt, kit pă 
lîngă mumă szá sză-nvecé dămănkát sză fákă, sză-ásztrîngă, sză-nvecé sză kărpászkă, kit kînd 
or vinyi lá je sză-nsjersjé fisjori, sză styijé kutotu. Kum ár fi putut áfel sză-nvecé o fátă-n 
iskulă? Áku mágá nu sză-mmărită ásá repé, dá d-áje tot nu învácă ásá dă mulc d-întri băjás. 
Styij dă sjé nu? Kă iskulá nisj áku nu-j însjinstyé. Păntru sjigogyi mult sjeré: dăpă kényvé, 
dăpă fizeturj, sî uvig jestyé pă sjé sză dukă bány în iskulă. Sî styij, sjé-j máj máré báj? Părinci 
nu styijé sjé patyé sză fijé kupiji dákă în gimnázium or învăcá o dákă diplomă or szirizi. Sj-o 
fi d-întri jéj?  
 

(Forrás: Pálmainé Orsós Anna) 
 
 
II. szöveg 
 

Áhuz fá! Inká áfel n-ám ázsunsz, mágá má sî dă sáptyézăsj ám trikut. Dă mult 
szîngură kuszt, kă cîgánu-m o murit. Mágá gîngyem, kă repé oj merzsjé sî jo dăpă jél, dá tot 
mă cînyé Dimizo. Kupiji nostri or kriszkut, toc áré család, kusztă, kum patyé. Nu styu kît 
kată, dá hár sză fijé lu drágu-l Domn, pîn áku, tot buldugule kumvá. Sî jo. Bányi sjé kápăt pă 
kuszt mi-sz dăsztul, calyé má nu-m kumpăr, kă tot uvig kápăt sjévá dă lá kupiji-m. Pîn áku sj- 
ávem pă unosjilye-m putyem tyiltiji. Dá în lunásztá táré m-ám szpărijet. Átit o trăbujit sză 
plătyészk pă ápă, dă gîngyem, dar sjévá cévijé sz-o rupt, sî ápá mult o kurát în pămînt.  

Odátă, kînd inkă sî cîgánu-m kusztá, ánume ás-ány păcît. Gîngyem, kă s-áku d-áje m-
or szămălit ásá mult. Ám sî mérsz lá irodă, hungyé ápá pot plătyi înlontru, dákă m-ám pirdut, 
o m-ám sztrikát csékku, s-ákulo, ám întribát, gyirépt patyé fi, sjé pă pipárosusztă, or szkrisz o 
nu. O mujeré, káré lá számitogép lukră tată zî, repé m-o kutát dîn gépulá kumvá adaturilye, sî 
m-o zîsz, sjé árátă. Ákárkum nyé gîngyeny tot átit árátă gépulá. Mágá nisj nu szpăl mult, 
unyirj, kînd kupiji misj ăszrá, nu-jrá áfelă zî, kînd n-ás fi szpălát, áku kă szîngură misz, máj 
mult dă dauă rîndurj într-o szăptămînă nu szpăl. În tată zî mă szpăl, o mă szkáld sî gátá-j. Ápă 
numá dă téjé bjau. Átunsj, kum sză sporulészk máj? 

    
    
 (Forrás: Pálmainé Orsós Anna) 
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III. szöveg 
 
Szîntă Mărijé în Lună 
 
Niskînd n-oj mujtá, kă kînd mik ăjrám, în tată száră vinye uná kumpányá nasztră. Lokusztá 
dăpártyé-jrá dă szát, hungyé unguri săgye. Băjási lîngă păduré-szrá, n-áve bány în szát sză-s 
kumpiré kăsj. Ro szărásj ăszrány, tot binyé kusztány, ku putujálă nyi-jrá în szuflyit. Dă várá 
áisj ásá dă bun mirosz ăjrá, kînd înflure lyemnyilye dă ágárcă sî dă szok. D-áje în multyé 
rîndurj săgyeny áfáră în tunyerik în miroszusztá dă florj. 
 
Kînvá cîgányi făsje fok sî ákulo-jrá kumpányá tată. Nu numá bătîrnyi, dá sî kupiji. Săgyeny 
însjét sî uvig ku gură kăszkátă áhuzeny puvéstyilye-j mîndré, sjé puvistye bătîrnyi ku răgázu 
pă lîngă fok. Punyeny uretyé, sjé puvistye jéj. Ájoj, Damnyé, sjé máj binyé-jrá átunsj dă noj! 
Foku árgye, zsáru făsje ráză, bătîrnyi dîn lulă máré trăzsje tăbák – inká sî miroszu-l bun dă 
fum îm vinyé-n nász s-áku.  
Kupiji-j misj săgye în brácá lu mumă szá lyé, unyirj mucuje, sză kulká în puvéstyilye-j lunzsj. 
 
Odátă, kînd Luná plyină-jrá, masá ny-o tyimát pă arékic pă lîngă je, ny-árătá szusz pă lá Lună 
sî nyé zîsje: 
- Ujtăcă vă ákulo szusz pă Lună. Vigyéc, ákulo în mirzsuk dă Lună-j kápu lu Măriji. Vigyéc, 
áku sză kulkă sî k-o párnă máré-j ásztupátă. 
Kum ny-árătá sî nyé zîsje, sjé kum ăj, ánume toc ákulo o vigyeny szusz pă Szîntă Mărijé. 
D-átunsj, kînd Luná-j plyină uvig mă ujt szusz în nor, s-o kot în Lună pă Szîntá Mărijé, sî jo 
arăt lu toc, kînd o áflu. 
Kum mă ujt szusz, uvig îm vinyé-n firé masá me, sî styu, kă sî je-j fălasză, kă mă gîngyészk 
pă je, sî n-ám mujtát, sj-ám învăcát dă lá je. 
 
                               (Forrás: Orsós János elbeszélése alapján lejegyezte és fordította:Pálmainé Orsós Anna) 

 

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 
maximális pontszámokat; 

• a másikba, kérjük, írja be a vizsgázó által elért pontszámokat, majd a feladatra 
adott összpontszámot. 

 
Például: 
 

Max. Elért
5 3 

 
 
 A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az 
egyes feladatok eredményeit) és az elért összpontszámot. 
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Értékelési szempontok az 1. feladathoz 

 
Az 1. feladat értékelése Maximum 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 4 pont 
Érthetőség, nyelvi megformálás 5 pont 
Íráskép 1 pont 

Összesen 10 pont 
 
Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” szempont 
alapján 0 pont, akkor az összpontszám is 0 pont. 
 
Az értékelési szempontok részletes kifejtése 
 

• A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó megvalósította-e a 
kommunikációs szándékot, azaz megfelelően dolgozta-e ki a témát; megfelelő 
hosszúságú szöveget hozott-e létre. Nem kell pontot levonni azért, ha a szöveg 
hosszabb 150 szónál. 

 
• Érthetőség, nyelvi megformálás 
 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg 
érthető-e az olvasó számára, az esetlegesen előforduló nyelvi (mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibák a megértést nem akadályozzák-e. 

 

• Íráskép 
 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy milyen a szöveg írásképe, mennyire 
olvasható; a törlések és javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekinthetőségét. 

 
Értékelési skála az 1. feladathoz 
 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
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 
szövegmennyiséget 
(120 szó). 

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a 
kommunikációs 
célokat. 
Egy-két részlettől 
eltekintve általában 
megfelelően dolgozta 
ki a feladatot, és 
legalább 120 szó 
hosszúságú szöveget 
hozott létre. 
 

A vizsgázó részben 
valósította meg a 
kommunikációs 
célokat. 
Félreértette, illetve 
nem megfelelően 
dolgozta ki a feladat 
bizonyos részeit, a 
létrehozott szöveg 
120 szónál 
rövidebb. 
 

A vizsgázó nem 
valósította meg a 
kommunikációs 
célokat. 
Félreértette, illetve 
nem megfelelően 
dolgozta ki a 
feladatot, a szöveg 
60 szónál rövidebb. 
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Érthetőség, nyelvi megformálás 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A szöveg egy-két 
kisebb 
pontatlanság 
ellenére az olvasó 
számára 
tökéletesen érthető 
és követhető. 
 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, 
alaktani, 
helyesírási) hibák 
ellenére az olvasó 
számára nagyjából 
érthető és követhető. 
 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, 
alaktani, 
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 
áttekinthetetlen 
törlések és javítások. 

 
Értékelési szempontok 2. feladathoz (a 2./1. és a 2./2. variáció közül választott feladat) 
 

A 2. feladat értékelése Maximum 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 5 pont 
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2 pont 
Szövegalkotás 4 pont 
Szókincs, kifejezésmód 4 pont 
Nyelvhelyesség, helyesírás 4 pont 
Íráskép 1 pont 

Összesen 20 pont 
 
 
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 
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. 
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• 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. 
 

• 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. 

 
• Íráskép 
 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy milyen a szöveg írásképe, mennyire 
olvasható; a törlések és javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekinthetőségét. 

 
 

Értékelési skála a 2. feladathoz 
 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A vizsgázó 
tökéletesen 
megvalósította a 
kommunikációs 
célokat. 
Valamennyi 
irányító 
szempontot 
megfelelően 
dolgozta ki. A 
szöveg a megadott 
hosszúságú (15% 
eltérés lehetséges). 

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. 

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. 
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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 benyomást 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 
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 
befejezés. 
A szöveg a gondolati 
tagolást követő 
bekezdésekből áll. 
A mondatok 
szervesen 
kapcsolódnak 
egymáshoz. 
 

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 
kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A mondanivaló 
nem mindenütt 
logikus 
elrendezésű. 
A vizsgázó nem 
törekszik a gondolati 
tagolásra, 
hiányzik a bevezetés 
és a befejezés. 
A mondatok több 
helyen nem 
kapcsolódnak 
egymáshoz. 
 

A szöveg tagolatlan 
és áttekinthetetlen, 
összefüggéstelen 
mondatokból áll. 
A szöveg annyira 
rövid, hogy 
szövegként nem 
értékelhető. 
 

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 szándéknak 
megfelelő 
nyelvhasználat 
jellemzi. 
 
 

A szöveget a 
témának és a közlési 
Szándéknak 
megfelelő szókincs 
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 
szempontjából elfogadható 
szókincs 
jellemzi. Sok a szóismétlés. 
Többször 
nem megfelelő a 
szóhasználat, ami néhány 
helyen jelentősen 
megnehezíti a mondanivaló 
megértését. 

A szövegben 
felhasznált 
szókincs 
nagyon 
egyszerű, nem 
a témának és a 
közlési 
szándéknak 
megfelelő. 
A nem 
megfelelő 
szóhasználat 
több 
helyen 
jelentősen 
megnehezíti a 
szöveg 
megértését.  
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Nyelvhelyesség, helyesírás 
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget igényes 
Nyelvhasználat 
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 szöveg több 
nyelvi (mondat-
tani, 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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