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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 el-
fogadhatóságának.) 

A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a he-
lyesírási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét akadályozzák. 

Amennyiben több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha tartal-
mazza a helyes megoldást. 
A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási útmutatóban 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 má-
sikba 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 segít-
ségével megállapított vizsgapontokat. 
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Általános útmutató 
 
1. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 30 pont. 
 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 25 pont. 
 

Átszámítási táblázat  
 

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

 
Részletes útmutató 
 

1. feladat  
  točno netočno 
0. Kornati su otočna skupina. x  
1. Kornati su nastali na kraju ledenog doba. x  
2. Otoci se izdižu iz mora. Svake godine se izdižu po 1 

milimetar. 
 x 

3. Krune su strme obale prema otvorenom moru. x  
4. Krune nastaju od odlomljenih stijena koje propadaju 

u more. 
x  

5. Gradine su doseljena plemena Liburni gradili na 
vrhove otoka odakle su imali dobar izgled na 
arhipelag. 

x  

6. Liburni su se na Kornatima bavili stočarstvom i 
ribolovom. 

x  

7. Naziv Kornati ima razna tumačenja. x  
 
2. feladat  
8. Iz glazbene obitelji. 
9. šest 
10. Lirski pjesnik; pisac tekstova Webbwrovih mjuzikla. 
11. Za završni koncert školske godine. 
12. Isus Krist Superstar 
13. Film je izazvao proteste i prosvjedovanja. 
14. Više od 5 milijuna ljudi. 
15. Mačke 
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16. smrt 
17. Rekvijem 
18. O vlakovima. 
Illetve minden tartalmilag megfelelő válasz elfogadható. 
 
3. feladat 
19. B 
20. D 
21. I 
22. E 
23. C 
24. H 
25. A 

 
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 útmutatóban 
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 má-
sikba kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot. 
 
 
 Például: 
 

Max. Elért
5 3 
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 A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket  
(az egyes feladatok eredményeit), az elért összpontszámot és a pontszámítási táblázat segítsé-
gével megállapított vizsgapontokat. 
 
Általános útmutató 
 
1. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 30 pont. 
 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 35 pont. 
 

 
Átszámítási táblázat 

 
Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 

35 30  18 15 
34 29  17 15 
33 28  16 14 
32 27  15 13 
31 27  14 12 
30 26  13 11 
29 25  12 10 
28 24  11 9 
27 23  10 9 
26 22  9 8 
25 21  8 7 
24 21  7 6 
23 20  6 5 
22 19  5 4 
21 18  4 3 
20 17  3 3 
19 16  2 2 
   1 1 
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Részletes útmutató 
 
1. feladat 
 
1. tamnoljubičaste boje 
2. mehaničkog gnječenja 
3. hladnim prešanjem 
4. mediteranskim narodima 
5. srednjem vijeku 
6. kraljevske glave 
7. karakterističnih svojstava 
8. dalmatinskih specijaliteta 
9. religijskim obredima 
10. suhu zemlju 
 
2. feladat 
 
11. iz, 12. iz,13. na,14. o,15. pa,16. o,17. u,18. iz, 19. u 
 
3. feladat 
 
20. a/ lakše 
21. b/ nego  
22. d/ tijela 
23. b/ bez 
24. c/ dio 
25. a/ materinji  
26. d/ potpuno  
27. d/ dijelove 
28. c/ iskoristi  
29. b/ tvoja 
 
4. feladat 
 
30. Mediteran 
31. sjeveroistočnim američkim obalama Atlantika 
32. Meksičkog zaljeva 
33. Američki centar 
34. Tihi i Indijski ocean 
35. Arktika 
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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 he-
lyesírási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét akadályozzák. 
 Amennyiben több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha tartal-
mazza a helyes megoldást. 
 A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási útmutatóban 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 má-
sikba 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 segít-
ségével megállapított vizsgapontokat. 
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Általános útmutató 
 
1. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 30 pont. 
 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 20 pont. 
 

 
Átszámítási táblázat 

 
 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 
20 30  10 15 
19 29  9 14 
18 27  8 12 
17 26  7 11 
16 24  6 9 
15 23  5 8 
14 21  4 6 
13 20  3 5 
12 18  2 3 
11 17  1 2 

 
 
 
Részletes útmutató 
 

A feladatok megoldása és a hanghordozón elhangzó szövegek 
 
1. feladat  
 
1. brzim brodom  
2. kaparu  
3. začin  
4. oko sto stalnih stanovnika  
5. svih vjetrova  
6. dva apartmana  
7. aromatičnim mediteranskim biljem  
8. bazen  
9. temperom  
 
 
2. feladat 
10-a, 11-b, 12-c, 13-b, 14-b, 15-a, 16-b, 17-c, 18-a, 19-c, 20-b 
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1. szöveg 
Kaprije 
Jeste li gledali Oskarom nagrađeni film Medditerano? Privlači li vas odmor na otoku 
zaboravljenom od modernog svijeta, u idiličnom ribarskom mjestu kojega je nekontrolirani 
razvoj turizma nekim čudom uspio zaobići? Bez cesta, automobila ili bilo čega što bi svojom 
bukom remetilo šapat valova i pjesmu cvrčaka? A da vam, dok ležite sami na svojoj plaži, 
lagani maestral donosi miris mora i maslina iz susjednog maslinika. 
Kaprije je mali otok u razvedenom Šibenskom arhipelagu 40 minuta plovidbe brzim brodom 
Ivante iz Šibenika  
Otok je dobio ime po mediteranskoj biljci kaparu čiji pupoljci služe kao začin, koje je 
vjerojatno ovdje bilo u izobilju u vrijeme kad su otok naselili Šibenčani sklanjajući se od 
napada Turaka u 16. i 17. stoljeću. Tada je sagrađena i kaprijska crkva sv. Petra. 
Na Kapriju postoji smo jedno naselje sa stotinjak stalnih stanovnika s ambulantom, trgovinom  
te nekoliko šarmantnih barova i restorana koje naročito cijene nautičari 1 pa često radi ručka 
ili večere navrate na Kaprije. 
Kad predvečer prošetate do centra i prođete rivom pored glavnog trga na kojem lokalni klinci 
igraju nogomet 'na male branke', a stariji mještani malo dalje igraju na balote, poželjet ćete da 
se nikad više ne vratite u stvarnost svakodnevice. 
Uvala Kaprija, prirodno zaštićena od svih vjetrova, u suton zatreperi obasjana lampicama s 
jarbola jedrilica koje nakon cjelodnevnog krstarenja po susjednim Kornatima uplovljavaju i 
bacaju sidra kako bi ovdje bezbrižno prenoćili.  
Na rubu naselja, tridesetak metara od plaže, nalazi se naša kuća s dva apartmana. Kuću 
okružuje vrt s aromatičnim mediteranskim biljem koji se postupno spušta na tri razine. 
Na najvišoj razini nalazi se terasa prekrivena bijelim morskim šljunkom, natkrivena vinovom 
lozom s koje u rujnu vise slasni modri grozdovi. Ovo je idealno mjesto za uživanje u 
jutarnjem ručku ili večeri. Uz terasu je ljetna kuhinja, vanjski tuš i velika krušna peć s 
pekom i pripremljenim drvom za loženje. 
Novoizgrađeni 6-metarski bazen najviše veselja će donijeti vašoj djeci. Ugrađen je uređaj za 
pročišćavanje vode, sustav solarnog grijanja vode za produženje sezone kupanja, podvodna 
rasvjeta i hidromasaža. Mreža za odbojku, gol2 za vaterpolo, lopte i madraci na napuhavanje 
obećavaju dobru zabavu i odraslima.  
Bazen se s pripadajućim solarnim tušem, ležaljkama i suncobranima nalazi u sklopu vrta, 
okružen grmovima lavande i natkriven krošnjom masline. 
Kad sunce na zalazu kao temperom oboji nebo, more i kamene kuće u staroj jezgri, a vi bacite 
ribu na gradele i namažete je grančicom ružmarina koju ste upravo ubrali u vrtu i umočili u 
domaće maslinovo ulje, otkrit ćete tajnu mediteranskog uživanja u životu. 

 (www.trazi.hr) 
 
2. szöveg 
Nacionalni školski prehrambeni programi  
Nacionalni školski prehrambeni program projekt je koji se u Sjedinjenim Američkim 
Državama uz državnu financijsku potporu, provodi u svim javnim i neprofitabilnim privatnim 
školama te vrtićima ili cjelodnevnim institucijama za brigu o djeci. Program se temelji na 
Nacionalnom zakonu o školskoj prehrani koji je 1946. godine potpisao američki predsjednik 
Harry Truman. Tim programom djeci i učenicima osiguran je besplatan ili vrlo jeftin, 
svakodnevni obrok.  

                                                 
1 pomorci, učenici pomorske škole 
2 vrata 



 

írásbeli vizsga 1111 10 / 15 2011. május 23. 

Horvát nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

Brojne su znanstvene studije dokazale da postoji čvrsta veza između prehrane djece i učenja 
te njihova uspjeha u školi. Stoga je bilo vrlo važno kreirati program školske prehrane kako bi 
se i tim segmentom pomoglo u edukaciji i obrazovnom napretku djece. Zbog toga je pokrenut 
Nacionalni školski prehrambeni program kojim je svakog dana omogućen školski obrok za 
čak 28 milijuna američkih učenika, a ti im zdravi obroci omogućuju da lakše upijaju nova 
znanja…  
Iako Sjedinjene Američke Države na programu školske prehrane rade stotinjak godina, neke 
europske zemlje tom su se problematikom počele baviti mnogo ranije, već potkraj 18. 
stoljeća. Tako je 1790. godine stvoren kombinirani program edukacije te prehranjivanja 
gladne djece koji je u Münchenu započeo Benjamin Thompson, poznatiji kao grof Rumford. 
Rođeni Amerikanac, fizičar i državnik svoje rane godine proveo je u New Englandu… 1794. 
godine otišao je u Englesku te odande prvo u Njemačku, a potom i u Italiju i Švicarsku. Dok 
je bio u Münchenu osnovao je Institut siromašnih  u éijem su programu siromašni i 
nezaposleni odrasli ljudi mogli zaraditi hranu i odjeću izrađujući uniforme za vojsku. Raditi 
su mogla i djeca, ali samo u skraćenom radnom vremenu, prijepodne ili poslijepodne. U 
međuvremenu su pak  pohađala satove čitanja, pisanja i aritmetike. Hrana koja je servirana toj 
djeci i ljudima uglavnom se sastojala od juhe od krumpira, ječma i graška…. Njegov su 
doprinos u razvijanju prehrambenog uzorka za široke mase zatražile mnoge zemlje te je 
utemeljio opsežne programe u Engleskoj, Francuskoj i Švicarskoj. U Londonu se, primjerice, 
60.000 ljudi hranilo u kuhinji grofa Rumforda. Tako velike operacije i zahvati potakli su ga 
da razvije učinkovitije uvjete za pripremu hrane, pa mu možemo pripisati izum dvostrukoga 
kotla, kuhinjskih uređaja, pećnice, ekspres-lonca i aparata za kavu, pravih preteča današnjih 
komercijalnih kuhinjskih pomagala kojima se služe u svim školama pri pripremanju hrane… 
 U Parizu su se 1877. godine počele otvarati školske kantine  u kojima su se o 
državnom trošku hranila djeca čiji su roditelji bili na popisu socijalnih službi. Dvije godine 
kasnije, gradsko je vijeće izglasalo potporu tom programu pa su tako kantine otvorene u 
svakoj školi u Francuskoj… 
 
 Osloanski doručak 
 Kraljevskim dekretom u Nizozemskoj su 1900. godine osnovana gradska poglavarstva 
za nabavu hrane i odjeće siromašnoj djeci, budući da su mnoga zbog toga prekidala 
školovanje. Tako je Nizozemska postala prva zemlja koja je izglasala nacionalni zakon za 
opskrbljivanje škola toplim obrocima. Početkom 20. stoljeća program školske prehrane 
proširio se u većini europskih država… 
 Projekt „Oslo Brekfast“ bio je tada novi pothvat u Norveškoj, iako je Cristiania, 
nekadašnje ime grada Osla, još od 1897. godine osiguravala užinu u školi. Tim je programom 
propisano da školski obrok mora sadržati čašu mlijeka, kruh, sir, pola naranče i pola jabuke. 
Od rujna do ožujka u porciju je bila uključena i doza ribljeg ulja. Projekt se vrlo brzo proširio 
ostatkom skandinavskih zemalja te je potom eksperimentalno proveden i u Londonu kako bi 
se ustanovio njegov učinak na 130 djece iz siromašnih obitelji kojima je osiguran besplatan 
školski obrok.  

(Prema članku Ivane Čavlović, Školske novine, 29. siječnja 2008.)) 
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IV. ÍRÁSKÉSZSÉG 

 
 

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 kommuni-
kációs szándékot, azaz megfelelően dolgozta-e ki a témát; megfelelő hosszúságú szö-
veget 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. 
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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 felada-
tot, a szöveg 60 szó-
nál 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 tár-
gyalta 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. 
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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 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 
szándék 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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