
Holland nyelv   középszint 
  Javítási-értékelési útmutató 0803 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOLLAND NYELV 
 
 

 

 
KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI 

ÉRETTSÉGI VIZSGA 
 

 
 
 
 

 
JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI 

ÚTMUTATÓ 
 
 
 
 

NEMZETI ERŐFORRÁS 
MINISZTÉRIUM 

 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

 ●
 2

0
1

1
. 

m
á

ju
s 

2
3

. 



 

írásbeli vizsga 0803 2 / 16 2011. május 23. 

Holland nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
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 tartozó 
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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Holland nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
Javítási kulcs az olvasott szöveg értése feladatsorhoz 

 

 
1. feladat 

1 2 3 4     

B E A C     

 
 
 

2. feladat 

 5 (op) 31 januari 1938 / (in) 1938 

 6 Bernhard 

 7 (in) Leiden 

 8 (uit) Duitsland 

 9 3 / drie 

 10 (in de) Nieuwe Kerk (in) Amsterdam / (in) Amsterdam / (in de) Nieuwe Kerk  

 11 Willem-Alexander / haar oudste zoon / haar oudste zoon of dochter 

 12 Willem-Alexander / de oudste zoon van (koningin) Beatrix 
 
 
 

3. feladat 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

L E H A D K N I M G B F 

 
 
 

4. feladat 

                    Waar     Onwaar                 Waar           Onwaar           Waar          Onwaar 
                

 25   X  28   X  31 X    
                

 26 X    29 X    32 X    
                

 27   X  30   X  33   X  
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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 tartozó 
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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Javítási kulcs a nyelvhelyesség feladatsorhoz 
 
 
 

1. feladat 

 1 bij  3 door  5 naar  7 in 

 2 op  4 tot  6 naar    
 
 
 

2. feladat 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A B D C B C A C B B B D B 

 
 
 

3. feladat 

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 G E A F I C G H D/E C 
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Holland nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 

Átszámítási táblázat a nyelvhelyesség feladatsor vizsgapontjainak kiszámításához 

 

 

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

 

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 tartozó 
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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Az 1. elhangzott szöveg 

’Goedendag, meneer.’ 
’Dag, mevrouw, gaat u zitten. Nou, we moeten eerst even een formulier invullen, dus ik ga u een paar 
vragen stellen.’ 
’Dat is goed.’ 
’Hoe heet u?’ 
’Fatima Ali.’ 
’Ali? Hoe spelt u dat?’ 
’A-L-I, met één A en één L.’ 
’Dat is een Turkse naam, hè? Bent u Turkse?’ 
’Nee, ik ben Nederlandse. Mijn ouders komen uit Turkije maar ik ben in Nederland geboren.’ 
’Waar bent u geboren?’ 
’In Utrecht.’ 
’En wanneer?’ 
’Op 30 maart 1964.’ 
’30 maart 1964. Zo. Waar woont u?’ 
’Kortestraat 23, Groningen.’ 
’En de postcode?’ 
’9735 AE.’ 
’9735 AE. Bent u gehuwd?’ 
’Ja.’ 
’Hebt u kinderen?’ 
’Ja, twee zoons en één dochter.’ 
’Goed. Spreekt u vreemde talen?’ 
’Ja, Turks en Engels.’ 
’Dank u wel, mevrouw, dat was alles. En nu, ... zou u me kunnen vertellen wat voor ….’ 
 
Naar onbekende bron 
 
 
Javítási kulcs a hallott szöveg értése 1. feladathoz 

(1) Achternaam: Ali 

(2) Nationaliteit: Nederlandse 

(3) Geboorteplaats: Utrecht 

(4) Geboortedatum: 30 maart 1964 / 3-3-1964 

(5) Adres: Kortestraat 23, Groningen 

(6) Postcode: 9735 AE 

(7) Burgerlijke staat: gehuwd / getrouwd 

(8) Aantal kinderen: 3 / drie 

(9) Talenkennis:  Turks (en) Engels 
 
 
 
A 2. elhangzott szöveg 

Alle kinderen op de wereld hebben het recht om in een veilige omgeving op te groeien. Omdat je kind 
bent moet ervoor gezorgd worden dat je beschermd wordt tegen bijvoorbeeld geweld. Dit geldt ook 
voor je ouders. Zij kunnen natuurlijk best wel eens boos op je worden, maar ze mogen je nooit 
mishandelen! Maar kinderen moeten ook beschermd worden tegen oorlog. Onder je 15e mag je 
bijvoorbeeld niet in een oorlog vechten.  
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Als je niet naar school gaat leer je ook niet lezen, rekenen, schrijven en allerlei andere belangrijke 
dingen. Zonder scholing kun je later ook niet zo makkelijk werk gaan doen dat je leuk vindt. 
Volwassenen moeten er daarom voor zorgen dat kinderen naar school kunnen gaan. Er zijn in de hele 
wereld ongeveer 125 miljoen kinderen die niet naar school kunnen. In Nederland is onderwijs niet 
alleen een recht maar ook een plicht. Je moet namelijk tot je 16de verplicht naar school.  
 
Een kind heeft het recht om te mogen leven volgens zijn eigen geloof en cultuur. Je moet bijvoorbeeld 
kunnen leren over het land waar je ouders vandaan komen en het geloof dat jullie als gezin hebben, 
ook als dat anders is dan dat van de andere kinderen in je omgeving. 
 
Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn. Iedereen heeft zijn eigen smaak en zijn eigen mening 
over dingen. Je mag ook altijd die mening aan anderen vertellen, maar let er wel op dat je daarmee 
niemand beledigt. 
 
Voor jou is het heel normaal dat er schoon water uit de kraan komt. Maar in veel arme landen hebben 
kinderen geen schoon drinkwater. Terwijl schoon drinkwater, een goede riolering en een toilet 
belangrijk voor je zijn. Als je die niet hebt kun je namelijk erg ziek worden of er zelfs dood aan gaan. 
 
Bron: www.kinderrechten.nl 
 
 
Javítási kulcs a hallott szöveg értése 2. feladathoz 

10 11 12 13 

B E A C 

 
 
 
A 3. elhangzott szöveg  

In 1999 werden er meer fietsen verkocht dan in het jaar daarvoor. Maar liefst 850.000 Nederlanders 
kochten een nieuwe fiets. We praten hierover met iemand die alles van fietsen weet. 
’Goedemiddag meneer Wijnschenk. U bent de baas van een van de grootste fietsenwinkels van het 
land?’ 
’Ja, dat klopt.’ 
’Hebt u in 1999 ook meer fietsen verkocht dan in het jaar ervoor?’ 
’Ja. Maar we hadden er nog meer kunnen verkopen als de zomer beter was geweest.’ 
’Hoe bedoelt u?’ 
’Nou, als het weer mooi is kopen de mensen gewoon sneller een fiets. Aan het begin van de zomer van 
’99, toen de zon nog volop scheen, hebben we erg veel verkocht. Maar toen het ging regenen 
verkochten we meteen minder.’ 
’U bent dus niet helemaal tevreden.’ 
’Inderdaad, niet helemaal.’ 
’Wat voor mensen kopen nu eigenlijk het snelst een nieuwe fiets?’ 
’Er komen natuurlijk allerlei soorten mensen bij mij in de winkel. Toch verkoop ik de meeste fietsen 
aan wat oudere kinderen en aan mensen van boven de zestig.’ 
’Is daar een bijzondere reden voor?’ 
’Ja, dat denk ik wel. Veel kinderen moeten gewoon een fiets hebben om op tijd op school te kunnen 
komen. Er rijden niet overal bussen en trams.’ 
’En die oudere mensen?’ 
’Ja, dat zijn vaak oudere paren, hè. Die werken dan niet meer en die willen wel eens wat anders dan de 
auto. Daar hebben ze de helft van hun leven in gezeten, begrijpt u wel.’ 
’In zo’n geval verkoopt u dus in één keer twee fietsen.’ 
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’Ja, vaak is het zo dat zo’n man en vrouw thuis twee heel oude fietsen hebben staan … Ze willen dan 
gewoon beiden een mooie, nieuwe fiets.’ 
’Hoe is de fietsenverkoop vòrig jaar eigenlijk geweest?’ 
’Ikzelf heb veel verkocht door die ongelooflijk mooie zomer. Maar hoe de verkoop over heel 
Nederland was, weet ik niet.’ 
’En wat denkt u van 2000, wordt dàt een goed jaar?’ 
’Je weet het natuurlijk nooit zeker. Maar ik denk van wel. We hebben het geluk dat we in een van de 
belangrijkste fietsenlanden van de wereld wonen. Er rijden in Nederland zo’n elf miljoen fietsen rond. 
Die blijven niet altijd rijden. Die gaan een keer kapot, of ze worden gewoon te oud. Ik zal altijd wel 
handen vol werk hebben.’ 
 
Naar onbekende bron 
 
 
Javítási kulcs a hallott szöveg értése 3. feladathoz 

                    Waar     Onwaar                 Waar           Onwaar           Waar          Onwaar 
                

 14 X    17 X    20   X  
                

 15   X  18 X    21 X    
                

 16   X  19   X  22 X    
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Átszámítási táblázat a hallott szöveg értése feladatsor vizsgapontjainak kiszámításához  
 
 

Feladatpont  Vizsgapont

1  1 

2  3 

3  4 

4  6 

5  7 

6  9 

7  10 

8  12 

9  13 

10  15 

11  16 

12  18 

13  19 

14  21 

15  22 

16  24 

17  25 

18  27 

19  28 

20  30 

21  31 

22  33 
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ÍRÁSKÉSZSÉG 

  
A javításhoz használandó értékelési szempontok a következő oldalakon találhatóak. 
 
A munkalap végén a szürke 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 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. 
 
Az értékelési szempontok részletes kifejtése 

• A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága  
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, 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 1. feladathoz 

 

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A vizsgázó tökéletesen 
megvalósította a kommu-
nikációs célt; megfele-
lően dolgozta ki a feladat 
minden részletét, és elérte 
a minimális szöveg-
hosszúságot (50 szó). 

A vizsgázó nagyrészt 
megvalósította a kommu-
nikációs célt; 1–2 részlet-
től eltekintve általában 
megfelelően dolgozta ki a 
feladatot, és legalább  
50 szó hosszúságú 
szöveget hozott létre. 

A vizsgázó részben való-
sította meg a kommuni-
kációs célt; félreértette, 
illetve nem megfelelően 
dolgozta ki a feladat bi-
zonyos részeit, a létreho-
zott szöveg 50 szónál rö-
videbb. 

A vizsgázó nem valósí-
totta meg a kommuniká-
ciós célt; félreértette, 
illetve nem megfelelően 
dolgozta ki a feladatot, a 
szöveg 25 szónál rövi-
debb. 

Érthetőség, nyelvi megformálás 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A szöveg egy-két kisebb 
pontatlanság ellenére az 
olvasó számára tökélete-
sen érthető és követhető. 

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

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibák kö-
vetkeztében 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. 
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Értékelési szempontok a 2. feladathoz (2.A és 2.B variáció közül választott feladat) 

 A 2. feladat értékelése 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 elrendezése és 
a szöveg gondolatmenete, megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés 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 megfelel-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 előforduló nyelvi 
(mondattani, alaktani, helyesírási) hibák mennyiben akadályozzák az olvasót abban, hogy a 
szöveget első olvasásra 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 2. 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 irányító 
szempontot megfele-
lően kidolgozta.  
A szöveg a megadott 
hosszúságú (15% 
eltérés lehetséges). 

A vizsgázó többnyire meg-
valósította 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 való-
sította meg a kommuni-
kációs célokat. 
Az irányító szempontok 
közül egyet megfelelően 
dolgozott ki, ezen kívül 
még egyet részben, a töb-
bit egyáltalán nem, illetve 
valamennyi irányító 
szempontot csak részben. 

A vizsgázó nem valósí-
totta meg a kommuniká-
ciós célokat. 
Az irányító szempontok 
közül egyet sem dolgozott 
ki megfelelően, csak né-
hányat részben, és van 
olyan is, amelyet egyál-
talán nem. 

Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 
2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg a szövegfajtának, valamint a 
szerző és az olvasó közötti kapcsolatnak 
megfelelő hangnemben íródott, az olva-
sóban a szerző szándékának megfelelő 
benyomást kelt. 

A szöveg hangneme következet-
lenséget mutat, az olvasóban nem 
mindig a szerző szándékának 
megfelelő benyomást kelt. 

A szöveg hangneme nem 
megfelelő, az olvasóban nem 
a szerző szándékának meg-
felelő benyomást kelt. 

Szövegalkotás 
4 pont 3–2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg felépítése, az irá-
nyító szempontok elrendezé-
se logikus. 
A gondolati tagolás meg-
felelő, elkülönül a bevezetés 
és a befejezés. 
A szöveg a gondolati tagolást 
követő bekezdésekből áll. 
A mondatok szervesen 
kapcsolódnak egymáshoz. 

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok elrendezése 
többnyire logikus. 
A vizsgázó törekszik a gondo-
lati tagolásra, elkülöníti lega-
lább a bevezetést vagy a befe-
jezést (2 pont), bekezdéseket 
alkalmaz (3 pont). 
A mondatok általában szer-
vesen kapcsolódnak egymás-
hoz. 

A mondanivaló nem 
mindenhol logikus el-
rendezésű. A vizsgázó 
nem törekszik a gondo-
lati tagolásra, hiányzik 
a bevezetés és a befe-
jezés.  
A mondatok több 
helyen nem kapcsolód-
nak egymáshoz. 

A szöveg tago-
latlan és áttekint-
hetetlen, össze-
függéstelen mon-
datokból áll. 
A szöveg annyira 
rövid, hogy szö-
vegként nem 
értékelhető. 

Szókincs, kifejezésmód 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A szöveget a témá-
nak és a közlési 
szándéknak meg-
felelő, változatos, 
viszonylag bő 
szókincs jellemzi. 

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak megfe-
lelő szókincs jellemzi.  
A szókincs korlátai miatt 
előfordul ismétlés. Néhol 
nem megfelelő a szóhasz-
nálat, 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 elfogad-
ható. Sok a szóismétlés. 
Többször nem megfelelő a 
szóhasználat, ami néhány he-
lyen jelentősen megnehezíti a 
mondanivaló megértését. 

A szövegben felhasz-
nált szókincs nagyon 
egyszerű, nem a témá-
nak és a közlési szán-
déknak megfelelő.  
A nem megfelelő 
szóhasználat több he-
lyen jelentősen meg-
nehezíti a szöveg meg-
értését. 
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Nyelvhelyesség, helyesírás 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A szöveg kevés 
nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) 
hibát tartalmaz, 
amelyek azonban 
nem befolyásolják a 
megértést. 

A szöveg több nyelvi (mondat-
tani, alaktani, helyesírási) hibát 
tartalmaz, amelyek azonban a 
megértést nem befolyásolják, 
vagy csak néhány nyelvi (mon-
dattani, alaktani, helyesírási) 
hibát tartalmaz, amelyek azon-
ban nehezítik a megértést. 

A szövegben sok olyan nyel-
vi (mondattani, alaktani, 
helyesírási) hiba van, ame-
lyek a megértést jelentősen 
megnehezítik, valamint sok, 
a megértést nem befolyásoló 
nyelvi (mondattani, alaktani, 
helyesírási) hiba is előfordul 
benne. 

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

Íráskép 
1 pont 0 pont 

Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és javítá-
sok. 

Olvashatatlan kézírás és/vagy áttekinthetetlen törlések és 
javítások. 
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