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Horvát nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 
 

Ha többféle válasz is elfogadható, a javítási kulcs tartalmazza a szövegből adódó lehetsé-
ges válaszokat, illetve azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a jó válasznak tartalmaznia kell. 
(A szöveg szerinti megoldások mellett dőlt betűvel szerepelnek a tartalmilag még elfogadható 
egyéb megoldások is. A zárójelben szereplő szavak, kifejezések nem feltételei a válasz elfo-
gadhatóságának.) 

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

Amennyiben több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha tartal-
mazza a helyes megoldást. 
Az összetevőben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási kulcs után található 
pontszámítási táblázat alapján történik. 

Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes kérdéshez 
egy-egy szürke négyzetbe, kérjük, írja be a következő kódokat: 

 
• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 
• Amennyiben nincs válasz, a négyzetet hagyja üresen! 

 
 
Például: 

 
1 2 3 4 
1 0 1  

 
 

A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem elfogadható, 
a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 

 
Minden feladat végén (szintén a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetsor végén) két 

külön rubrika található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a 
másikba kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot. 
 

Például: 
 

Max. Elért
5 3 

 
 
 A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az 
egyes feladatok eredményeit), az elért összpontszámot és a pontszámítási táblázat segítségével 
megállapított vizsgapontokat. 
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Általános útmutató 
 
1. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 33 pont. 
 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 25 pont. 
 
1. feladat 
 
0. A 
1. E 
2. K 
3. B 

4. D 

5. H 
6. I 

7. F 

8. C 
 
2. feladat 
 
9. 1706. godine. 
10. U velikoj siromašnoj obitelji. 
11. Izrađivanjem sapuna i svijeća. 
12. Oduševljenjem. 
13. Sokrat. 
14. 20 godina 
15. Almanah siromašnog Richarda 
16. Željeznu peć. 
17. Skroman, pametan, genijalan. 
18. Trud, zalaganje, samousavršavanje. 
 
3. feladat 
 
19/6. koje i danas nastanjuju našu Zemlju 
20/7. kao što mi brojimo desetljeća.  
21/5. jer su baš njezini duguljasti zeleni plodovi izvor žitka1, zlatasta ulja, koje je temelj 
zdrave i uravnotežene prehrane.  
22/1. da bi dobilo divnu boju i zdrav izgled.  
23/4. jer ona podjednako uživa zaštitu i ljudi i bogova.  
24/2. pa ono danas simbolizira mir, plodnost, očišćenje, snagu i pobjedu.  
25/3. kao amuleti.  
 

 

                                                 
1 žitak-život, životne namirnice 
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Átszámítási táblázat 
 
 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 

25 33  12 16 

24 32  11 15 

23 30  10 13 

22 29   9 12 

21 28   8 11 

20 26   7  9 

19 25   6  8 

18 24   5  7 

17 22   4  5 

16 21   3  4 

15 20   2  3 

14 18   1  2 

13 17    

 
 

II. NYELVHELYESSÉG 
 
 

 A javítási útmutató tartalmazza az összes elfogadható választ. 
 Amennyiben a válasz helyesírási hibát tartalmaz, az nem elfogadható. Amennyiben több 
választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha tartalmazza a helyes megoldást. 
(A helyes megoldások mellett dőlt betűvel szerepelnek a nyelvhelyességi szempontból még 
elfogadható egyéb megoldások is.) 
 Az összetevőben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási kulcs után talál-
ható pontszámítási táblázat alapján történik. 
 Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes kérdéshez 
egy-egy szürke négyzetbe, kérjük, írja be a következő kódokat: 
 

• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 
• Amennyiben nincs válasz, a négyzetet hagyja üresen! 
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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. 
 
Általános útmutató 
 
1. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 18 pont. 
 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 25 pont. 
 
1. feladat 
 
0. sa 
1. od 
2. u 
3. za 
4. od 
5. s 
6. od 
7. u 
8. po 
 
2. feladat 
 
0. modrikastim 
9. uska 
10. vijugava 
11. krupnim 
12. mekoj 
13. bijela 
14. raskoljenim 
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15. bijele 
16. strašna 
 
 
3. feladat 
 
0. prolazio sam  
17. htio 
18. predstavim 
19. kažem 
20. bilo 
21. sam pohađao 
22. si došao 
23. nisam mogao 
24. pripremim 
25. nije bila 
 

Átszámítási táblázat 
 
 
  

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 

25 18  12 9 

24 17  11 8 

23 17  10 7 

22 16   9 6 

21 15   8 6 

20 14   7 5 

19 14   6 4 

18 13   5 4 

17 12   4 3 

16 12   3 2 

15 11   2 1 

14 10   1 1 

13  9    
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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 
helyesírási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét akadályoz-
zák. 
 Amennyiben több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha tartal-
mazza a helyes megoldást. 
 Az összetevőben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási kulcs után talál-
ható pontszámítási táblázat alapján történik. 
Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes kérdéshez egy-
egy szürke négyzetbe, kérjük, írja be a következő kódokat: 
 

• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 
• Amennyiben nincs válasz, a négyzetet hagyja üresen! 

 
 Például: 
 

1 2 3 4 
1 0 1  

 
 A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem elfogadható, 
a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 
 Minden feladat végén (szintén a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetsor végén) két 
külön rubrika található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a 
másikba kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot.  
 
 
 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: 33 pont. 
 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 25 pont. 
 
1. feladat 
 
1. Ljubav i briga prema prirodi  
2. Dječja prava  
3. Snaga prijateljstva ili jedna tema po izboru 
4. od 6-do 10 godina, 
5. od 11 do 14 godina  
6. od 15 do 19 godina 
7. tiskanje pobjedničke knjige svake dobne skupine 
8. početak, sredinu, kraj (csak a teljes válaszért adható 1 pont) 
9. 30. studeni 2010.  
 
2. feladat 
 
10. U filmu Desperadu. 
11. Akcijski horor. 
12. Frida 
13.Ubojica usamljenih srca 
14. Vrt užitka 
15. Pet puta. 
16. Od Američkog filmskog instituta. 
17. Bio je sportski reporter. 
18. Plavi 9 
19. Spor, sportski život 
20. Tko pjeva zlo ne misli  
 

Átszámítási táblázat 
 

 
 Feladatpont Vizsgapont 

20 33 
19 31 
18 30 
17 28 
16 26 
15 25 
14 23 
13 21 
12 20 
11 18 

Feladatpont Vizsgapont 
10 17 
9 15 
8 13 
7 12 
6 10 
5 8 
4 7 
3 5 
2 3 
1 2 
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A feladatok megoldása és a hanghordozón elhangzó szövegek 

 
1. feladat. 

Moja prva knjiga  
Državno natjecanje za djecu u pisanju i ilustriranju vlastite priče 
MOJA PRVA KNJIGA 
NAPIŠI I ILUSTRIRAJ svoju originalnu priču! Jednostavno počni i prepusti se stvaranju…  
 
Teme priča mogu biti: 
1. Ljubav i briga prema prirodi 
2. Dječja prava 
3. Snaga prijateljstva  
4. ili koja druga maštovita i nadahnuta tema prema tvome osobnom izboru 
Natječaj je osmišljen za tri dobne skupine: od 6-do 10 godina, od 11 do 14 godina i od 15 
do 19 godina 
 
Glavna nagrada  
- tiskanje pobjedničke knjige svake dobne skupine 
 
Kako oblikovati knjigu 
- po izboru, tvoja knjiga može imati 16 ili 24 stranice 
- uzmi 4 ili 6 bijelih hamera A3  
- za korice ti je potreban 1 tvrdi bijeli papir, također formata A3 
- papire složi jedan na drugi i presavij po pola te ih na sredini poveži (može i koncem) 
- stranice označi brojkama od 1 do 16/ili 24 
- na naslovnicu korica, i ponovno na 1. stranici, napiši naslov priče i nacrtaj sliku te ispod 
toga napiši: Napisao/napisala i ilustrirao/ilustrirala: ime i prezime 
- na sljedećoj (2. stranici) počni pisati priču i nacrtaj prvu ilustraciju vezanu za tekst 
- za ilustriranje izaberi bilo koje likovno sredstvo: tempere, pastele, flomastere, tuš, drvene 
boje ili kombiniraj tehnike  
- ilustracije rasporedi slobodno, na jednoj ili na obje stranice 
- uz ilustracije odredi mjesto gdje ćeš smjestiti tekst priče 
- tekst ispiši računalom, izreži ga i spajalicom spoji na rub pripadajuće stranice 
- na posljednjoj (16. ili 24.) stranici obavezno napiši svoje podatke: ime, prezime, datum 
rođenja, adresu, broj telefona, e-adresu, ime škole, razred i mjesto te svoju kratku biografiju 
 
Dobra priča treba sadržavati  
početak: priču započni opisom okruženja i likova 
sredinu: zanimljiva priča opisuje neki problem ili odnos među likovima 
kraj: problem ili zaplet se razrješava 
 
Rok za slanje radova: 30. studeni 2010. 
Adresa: Centar za neohumanističke studije, Antuna Mihanovića 1, Karlovac 
Primljene radove vraćamo prema dogovoru. 

(Modra lasta, broj 3, 2008.) (Internet, web stranica CNS) 
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2. feladat 
Salma Hayek meksička glumica s američkom i svjetskom filmskom karijerom. Proslavila se 
ulogom u akcijskom filmu Desperadu, u kojem glumi s Antonijom Banderasom. Slijedi niz 
uspješnica, kao što su : akcijski horor Od sumraka do zore, u kojem glumi uz Georgea 
Cloonyja i Quentina Tarantina, romantična komedija Brak na brzaka, otkvačena komedija 
Dogma i vestern s elementima znanstvene fantastike Divlji, divlji zapad. Potom slijedi 
zahtjevna uloga slavne meksičke slikarice Fride Kahlo u filmu Frida. Film je nominiram za 
Oscara u šest kategorija, uključujući i onu za najbolju glavnu glumicu. Salma Hayek ogledala 
se i u ulozi redateljice, te je za televiziju snimila obiteljsku dramu The Maldonado Miracla s 
Peterom Fondom u glavnoj ulozi. Nedavno je u kinima prikazan kriminalistički film 
utemeljen na istinitom događaju Ubojice osamljenih srca u kojem Salma Hayek glumi 
negativku uz slavnog Johna Travoltu. Uspješna je i kao producentica televizijskog serija Ugly 
Betty, u kojem se pojavljuje u manjoj ulozi, a posjeduje i vlastitu producentsku kuću. Uskoro 
će i u Hrvatskoj početi prikazivanje inačice spomenute američke serije, ali pod nazivom Ne 
daj se Nina.  
 
Alfred Hitchcock najpoznatiji redatelj trilera, scenarist i producent. Jedan je od 
najznačajnijih redatelja u povijesti filma. Stekao je popularnost ravnu popularnosti glumačkih 
zvijezda. Debitirao je filmom Vrt užitaka, a popis njegovih najpoznatijih filmova opširniji je 
od cjelokupnih životnih opusa nekih njegovih kolega: Čovjek koji je suviše znao, 39 
stepenica, Rebecca, Opsjednut, Konopac, Nazovi M radi ubojstva, Prozor u dvorište, 
Vrtoglavica, Psiho, Ptice i Mahnitost. Njegov redateljski stil određuju inovacijska montaža i 
kamera, znakovita kompozicija kadra, dramatična zvučna podloga u funkciji pojačavanja 
napetosti te uvjerljiva karakterizacija likova, crni humor i posebni zaštitni znak, odnosno 
kratko pojavljivanje u svakom filmu, kao svojevrstan potpis autora. Alfred Hichcock bio je 
pet puta nominiran za Oscara, a primio je nagradu za životno djelo Američkoga filmskog 
instituta.  
 
Krešo Golik jedan je od najvećih hrvatskih filmskih redatelja. Nakon završetka grafičke škole 
radi kao sportski reporter. Njegov prvi igrani film je Plavi 9 s temom iz sportskg života. Za 
dokumentarac Od 3 do 22 dobiva međunarodna priznanja. Golikov film Imam dvije mame i 
tate dojmljivo govori o problemu rastavljenih roditelja i njihove djece. Najpoznatiji Golikov 
film je Tko pjeva zlo ne misli. Glazbena komedija o obiteljskom životu u predratnom Zagrebu 
prikazana iz vizure dječaka jedan je od najomiljenijih hrvatskih filmova. Snimio je kultne tv 
serije Gruntovčani i Dirigenti i Muzikaši. Predavao je filmsku režiju na zagrebačkoj 
Akademiji dramske umjetnosti, a o njegovu životu i djelu Petar Krelja objavio je knjigu 
Golik, 1997. godine.  

                                                                                               (Modra lasta, broj 3, 2008.) 
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IV. ÍRÁSKÉSZSÉG 

 
 A javításhoz használandó értékelési szempontok a következő oldalakon találhatók. 
 
 A feladatlap végén a táblázatban két különböző oszlop található: 
 

• az elsőbe előre beírtuk az egyes értékelési szempontok alapján elérhető maxi-
mális pontszámokat; 

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

 
 Például: 
 

Max. Elért
5 3 

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

Értékelési szempontok Maximális 
pontszám 

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 5  
Érthetőség, nyelvi megformálás 5  
Íráskép 1  

Összesen 11  
 
Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése, a szöveg hosszúsága” szempont alapján 0 pont, 
akkor az összpontszám is 0 pont. 
 

Az értékelési szempontok részletes kifejtése 
 

• A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 
 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó megvalósította-e a kommu-
nikációs szándékot, azaz megfelelően dolgozta-e ki a témát; megfelelő hosszúságú 
szöveget hozott-e létre. Nem kell pontot levonni, ha a szöveg hosszabb 80 szónál. 

 
• Érthetőség, nyelvi megformálás 
 

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

• Íráskép 
 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy milyen a szöveg írásképe, mennyire 
olvasható; a törlések és javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekinthetőségét. 
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Értékelési skála az 1. feladathoz 
 
A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökélete-
sen megvalósította a 
kommunikációs célt; 
megfelelően dolgozta 
ki a feladat minden 
részletét, és elérte a 
minimális szöveg-
hosszúságot (50 szó). 

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

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

A vizsgázó nem 
valósította meg a 
kommunikációs célt; 
félreértette, illetve 
nem megfelelően 
dolgozta ki a 
feladatot, a szöveg 
25 szónál rövidebb. 
 

 
Érthetőség, nyelvi megformálás 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A szöveg egy-két 
kisebb pontatlanság 
ellenére az olvasó 
számára tökéletesen 
érthető és követhető. 
 

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

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alak-
tani, helyesírási) 
hibák következtében 
nehezen érthető és 
követhető, illetve 
félreérthető. 

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

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

Olvashatatlan kézírás és/vagy áttekinthetetlen 
törlések és javítások. 

 
 
 
 
Értékelési szempontok a 2. feladathoz (az A és a B variáció közül választott feladat) 
 

Értékelési szempontok Maximális 
pontszám 

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

Összesen 22  
 
Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” szempont 
alapján 0 pont, akkor az összpontszám is 0 pont. 
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Az értékelési szempontok részletes kifejtése 

 
• A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 

 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó hogyan valósította meg a 
kommunikációs célt; hány irányító szempontra tért ki, és milyen mélységben tárgyalta 
őket. Nem kell levonni pontot, ha a szöveg hosszabb 120 szónál. 

 
• Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 

 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg 
hangneme és stílusa megfelel-e a közlési szándéknak, valamint az írásmű szerzője és 
olvasója közötti viszonynak; hogy az olvasóban a szerző szándékának megfelelő 
benyomást kelti-e. 
 

• Szövegalkotás 
 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy logikus-e az irányító szempontok elren-
dezése és a szöveg gondolatmenete, megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e beve-
zetés és befejezés; hogy a vizsgázó hogyan alkalmazza a szövegösszefüggés tartalmi 
és nyelvi elemeit (előre- és visszautalás eszközei, névmások, kötőszók stb.). 

 
• Szókincs, kifejezésmód 

 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által használt szókincs meg-
felel-e a témának, a szituációnak és a közlési szándéknak; hogy a szóhasználat a 
középszintnek megfelelő változatosságot mutat-e. 

 

• Nyelvhelyesség, helyesírás 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg 
megfelel-e a mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak; hogy az esetlegesen elő-
forduló nyelvi (mondattani, alaktani, helyesírási) hibák mennyiben akadályozzák az 
olvasót abban, hogy a szöveget első olvasásra teljes egészében megértse. 
 

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

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

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

A vizsgázó nem 
valósította meg a 
kommunikációs 
célokat. Az irányító 
szempontok közül 
egyet sem dolgozott 
ki megfelelően, csak 
néhányat részben, és 
van olyan is, amelyet 
egyáltalán nem. 
 
 

 
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 
2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg a szövegfajtának, 
valamint a szerző és az ol-
vasó közötti kapcsolatnak 
megfelelő hangnemben 
íródott, az olvasóban a szer-
ző szándékának megfelelő 
benyomást kelt. 

A szöveg hangneme követke-
zetlenséget mutat, az olvasó-
ban nem mindig a szerző szán-
dékának megfelelő benyomást 
kelt. 
 

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

 
Szövegalkotás 
4 pont 3–2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, az 
irányító szempontok 
elrendezése logikus. 
A gondolati tagolás 
megfelelő, elkülönül a 
bevezetés és a befeje-
zés. A szöveg a gondo-
lati tagolást követő be-
kezdésekből áll.  
A mondatok szervesen 
kapcsolódnak egymás-
hoz. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Olvashatatlan kézírás és/vagy áttekinthetetlen 
törlések és javítások. 
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