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Szerb 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. 
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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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 
I 

1. 2. 3. 4. 5. 
Г В Б Ђ Д 

 
 
II Minden tartalmilag megfelelő válasz elfogadható. Jó a válasz akkor is, ha a vizsgázó 
szó szerint másolja ki a megfelelő mondatot vagy mondatrészt.  
 
III 
 

 Тачно Нетачно 
16.  X 
17.  X 
18. X  
19.  X 
20. X  
21.  X 
22.  X 
23. X  
24. X  
25. X  
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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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Általános útmutató 
 
1. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 30 pont. 
 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 35 pont. 
 

 
Átszámítási táblázat 

 
 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 
35 30  15 15 

34-33 29  14 14 
32-31 28  13 13 
30-29 27  12 12 
28-27 26  11 11 
26-25 25  10 10 

24 24  9 9 
23 23  8 8 
22 22  7 7 
21 21  6 6 
20 20  5 5 
19 19  4 4 
18 18  3 3 
17 17  2 2 
16 16  1 1 
   0 0 
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Részletes útmutató 

 
 

I 
 
1. свом телу    6. свом облику   

2. запитали    7. његови органи 

3. људског тела   8. делови коже 

4. нашег тела    9. своје смрти 

5. различитих врста   10. крви 

 
II 
 
11. градилиште   15. паркиралиште 

12. кукурузишта   16. игралиште 

13. преноћиште   17. шеталиште 

14. купалиште 

 
III 
 
18. aнaлизy 

19. сумње    24. клупске сцене 

20. свих спортова   25. оквиру 

21. једног    26. концентрацији 

22. клубовима   27. будућности 

23. раније улоге 

 
IV 
 

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
Б В Г Б Б В В Б 

 
 

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 válasz elfogadhatóságának.) 
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 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 kulcs előtt 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: 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    
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Részletes útmutató 
 

A feladatok megoldása és a hanghordozón elhangzó szövegek 
 
 
I  
Minden tartalmilag megfelelő válasz elfogadható. Minden válasz 1 pontot ér! 
 
 
II  
 

 Тачно Нетачно 
14. X  
15. X  
16.  X 
17. X  
18. X  
19.  X 
20. X  
21. X  
22.  X 
23.  X 
24. X  
25.  X 

 
 
I     

ШКОЛЕ БУДУЋНОСТИ 
 
 Знате  онај виц кад економиста наговара пастира да му да овцу уколико погоди 
колико оваца има у стаду. Кад погоди и узме награду, пастир му понуди дуплу опкладу 
ако погоди шта је по занимању. И погоди пастир да је човек економиста. Како? Па 
економиста је уместо овце узео пастировог пса.  
 Користим ову стару шалу да покажем да чињеница што је неко образован није 
сама по себи важна. Оно што је заиста значајно је шта је неко научио и колико се то 
може корисно применити у савременом свету. Већина емпиријских студија потврдила 
је, наиме, да постизање доброг образовног стандарда позитивно утиче на веће стопе 
привредног раста и већи животни стандард. Зато је обезбеђење услова образовања за 
становништво критичан задатак свих влада.  
 Да ли то значи да би велико улагање пара у образовање решило све проблеме 
привредног раста? Није то тако једноставно. У студији Светске банке, недавној 
представљеној у Београду, аутори наводе бројне примере који показују да више новца 
није само по себи довољно. И мада је висина улагања битна, нема недвосмислених 
доказа да земље које троше већи део својих ресурса на образовање заиста и добију 
боље образоване грађане. Оно што желим да подвучем јесте да су ефикасност и 
успешност коришћења средстава у образовању важни колико и износ потрошеног 
новца.  
 Како можемо развити успешнији систем образовања? Способност да се обезбеди 
правилан број добрих и адекватно награђених професора чини се посебно важном. На 
пример, у Јерменији, Грузији и Молдавији број запослених професора – према броју 
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ђака – је много већи него у другим земљама региона а њихова плате су знатно мање. 
Уколико желимо значајно да побољшамо квалитет и ефикасност услуга које они 
пружају, просечна професорка плата у Јерменији би се драматично повећала – са 0,6 на 
3,5 пута GDP-ија по становнику. А однос ученика по професору би порасла са 13:1 на 
40:1. Ово је један од налаза детаљне анализе урађене за потребе студије Светске банке, 
коју је водила Черил Греј, над којом се ваља замислити.  
 На почетку овог века, рецимо, 50 одсто основних школа у Србији – углавном у 
сеоским крајевима – имало је мање од 50 ученика, већина њих је била у истим 
учионицама са ученицима разних разреда, док је у градским школама било и по 
неколико хиљада ђака. Професор Славко Каравидић, у књизи „Управљање у 
образовању”, даје примере школа са мање од три ученика по професору! Зар не би било 
ефикасније платити школски аутобус него одржавати све те школе са малим бројем 
ђака? 

Други кључни проблем је постизање правог односа између општих и стручних 
средњих школа. Мањи број смерова, већи нагласак на развој општих вештина и боље 
везе са вишим школама учинило би стручне школе знатно ефикаснијим и јефтинијим. 
Резултат не би био само корист од економије обима у коришћењу професора и опреме, 
већ и већи квалитети корисније техничко знање. Модел стручних школа у Републици 
Кореји и Чилеу на би било лоше опонашати. Стручне школе у Чилеу имају само 13 
смерова док их Србија, према професору Каравидићу, има 544! Чилеанске стручне 
школе су потпуно интегрисане у концепт учења целог живота, обезбеђују јаке везе за 
вишим и високим школама и са производним сектором. То обезбеђује развој вештина 
које више одговарају потребама тржишта рада. 

Дозволите ми да се позабавим и питањем јавног и приватног финансирања 
образовања. Опште је уверење да је Светска банка једна од оних институција које 
заговарају, изнад свега, приватно образовање. Банка је потпуно свесна да је постизање 
праве сразмере између јавног и приватног финансирања образовања компликовано 
питање. На њега утиче пуно фактора, укључујући и услове карактеристичне за сваку 
земљу. У горе поменутој студији, поводом изучавања случаја Чилеа, каже се: „Не може 
се закључити да приватизација води бољем образовању због веће одговорности школа 
према родитељима који га плаћају”. Аутори још кажу: „Просечне националне оцене 
нису порасле, мада се приватно образовање драматично проширило док се јавно 
смањило”. И приватизација и децентрализација су, у случају Чилеа, резултирали у 
већим неправдама у трошковима образовања и резултатима ђака различитог 
имовинског стања, закључује се. Рекавши ово, ипак, желим јасно да кажем да приватно 
финансирање има своју улогу у систему образовања. Република Кореја се од других 
разликује по томе што 2.5 пута више приватног новца него друге азијске земље улаже у 
образовање.  

(НИН) 
 
 
II 

Изложба Ференца Калмара 
 

Изложбу „Птице двадесетог века” Ференца Калмара, вајара из Србије, отворену 
9. септембра у Средњоевропском институту за културу у Будимпешти, организовала је 
Фондација „Европски путник”, Средњоевропски институт за културу и Музеј наивне и 
маргиналне уметности из Јагодине. На отварању изложбе су говорили Петер Модош, 
директор Института, Нина Крстић, директор Музеја наивне и магриналне уметности из 
Јагодине, Ференц Калмар, Валерија Балаж – Арт, историчар уметности, Карољ 
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Манхерц, државни секретар Министарства културе Мађарске и Небојша Брадић, 
министар културе Србије.  

Нина Крстић, директор Музеја наивне и маргиналне уметности из Јагодине је на 
самом почетку рекла да је било задовољство радити и постављати изложбу са особљем 
Средњоевропског института за културу и да је изложба организована под 
покровитељском Министарства културе Републике Србије. Нагласила је да је изложба 
Ференца Калмара „још један бисер у ниски која симболично представља међународне 
интеграције којима музеј у основи тежи”. 

Музеј наивне и маргиналне уметности из Јагодине је Ференцу Калмару на 
претходном 13. Међународном Бијеналу за наивну и маргиналну уметност доделио 
највише признање, награду за животно дело, за укупан уметнички рад. Говорећи о 
стваралаштву Ференца Калмара Нина Крстић је рекла да његово стваралаштво на 
јединствен начин повезује елементе наивног уметничког стваралаштва и елементе 
маргиналног уметничког стваралаштва.  

Уметник Ференц Калмар се окупљеној публици обратио следећим речима: „Јако 
се радујем што сам доживео овај дан и овако велику почаст, хтео бих још много да 
радим, да стварам”. 

Отварање изложбе је својим присуством увеличао Министар културе Републике 
Србије Небојша Брадић, који се окупљеним обратио следећим речима: „Ја нећу 
отворити ову изложбу, отворићете је ви, у дијалогу са скулптурама Ференца Калмара. 
Али пошто је ред на оваквим догађајима да неко каже да је изложба отворена, ја ћу 
рећи да је управо оно о чему смо данас разговарали о културној сарадњи потврђено, да 
сваки програм културне сарадње између две државне подразумева конкретне предтаве, 
концерте, изложбе, рад уметника, институција, група, појединаца, свих оних који 
креирају корпус културе и уметности, али и оних корисника који умеју да уживају у 
култури и знају зашто је култура важна. Вечерас нас повезује дело Ференца Калмара, 
уметника који је ушао у стваралачку авантуру да докаже да наивна уметност није 
нимало наивна. Уметника који свој свет повезује са другим световима, између 
свакодневног и мистичког, трагајући за том својом неухватљивом птицом. И та птица 
га је претходно водила по неким другим европским метрополама. Министарство 
културе је захвалан пратилац, покровитељ, уверен да његово дело на добар, креативан, 
изазован начин повезује културе две суседне пријатељске земље. Институција Музеја 
наивне и маргиналне уметности је ту да чува то дело, а на нама је да само заједнички 
отворимо ову изложбу. Дакле изложба је отворена”.  

Многобројни посетиоци ове веома занимљиве изложбе су заиста могли да 
уживају у уметниковим изузетним скулптурама птица које су нас те вечери својом 
формом и интензивним бојама на тренутак одвеле у један сасвим други свет.  

 
 

(Српске недељне новине)  
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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. 

 
• 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 
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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