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Japán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 
 

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. 

Ha több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem fogadható el, ha az tartalmazza a 
helyes megoldást. 

Az összetevőben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási értékelési 
útmutatóban  található pontszámítási táblázat alapján történik. 

Javításkor 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 fogadható el a válasz 
• Ha 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 fogadható el, 
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), az elért összpontszámot és a pontszámítási táblázat segítsé-
gével megállapított vizsgapontokat. 
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Japán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
Általános útmutató 
 
1. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 33 pont. 
 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 30 pont. 
 
 
Részletes útmutató 
 
I. feladat 
 

れい 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
C D A H B E G F I K M 

 
 
II. feladat 
 

れい 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
A A B C A C B A C B C 

 
 
III. feladat 
 

れい 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
◯ ☓ ☓ ☓ ◯ ☓ ◯ ☓ ☓ ☓ ◯ 

 
 
 
Átszámítási táblázat 

 

 
Feladatpont 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Vizsgapont 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 
Feladatpont 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Vizsgapont 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 
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Japán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
II. NYELVHELYESSÉG 

 
 
A  javítási útmutató tartalmazza az összes elfogadható választ. A helyesírási hibát tartalmazó 
válasz nem fogadható el. Ha több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem fogadható el, 
ha az tartalmazza a helyes megoldást. 

Az összetevőben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási értékelési 
útmutatóban  található pontszámítási táblázat alapján történik. 
Javításkor 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 fogadható el a válasz 
• Ha 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 fogadható el, 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), az elért összpontszámot és a pontszámítási táblázat segítsé-
gével megállapított vizsgapontokat. 
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Japán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
Általános útmutató 
 
1. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 18 pont. 
 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 26 pont. 
 
 
Részletes útmutató 
 
I. feladat 
 

（れい）たべ 

（1） かわ      （6） した 

（2） おいしくて     （7） たべた 

（3） した      （8） ゆうめいな 

（4） きき      （9） み 

（5） ならんで     （10）いった 
 
 
II. 
 

れい 11 12 13 14 15 16 17 18 
C I E A G B F D K 

 
 
III. 
 

れい 19 20 21 22 23 24 25 26 
A C B B D A C A D 

 
 
 
Átszámítási táblázat 
 
 

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

 
III. HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 
 
A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a helyes-
írási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét akadályozzák. 
Ha több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem fogadható el, ha az tartalmazza a helyes 
megoldást. 

Az összetevőben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási értékelési 
útmutatóban  található pontszámítási táblázat alapján történik. 
Javításkor 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 fogadható el a válasz 
• Ha 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 fogadható el, 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), az elért összpontszámot és a pontszámítási táblázat segítsé-
gével megállapított vizsgapontokat. 
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Japán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
Általános útmutató: 
 
1. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 33 pont. 
 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 21 pont. 
 
 
Részletes útmutató 
 
A feladatok megoldása és a hanghordozón elhangzó szövegek 
 
I. feladat 
 

れい 1 2 3 4 5 6 7 
◯ ☓ ☓ ☓ ☓ ◯ ☓ ☓ 

 
 
II. feladat 
 

れい 8 9 10 11 12 13 14 15 
G A C F H E B L K 

 
 
III. feladat 
 

れい 16 17 18 19 20 21 
A C B B A B B 

 
 
 
Átszámítási táblázat 

 
Feladatpont 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Vizsgapont 1 3 4 6 7 9 10 12 13 15 16 
 
Feladatpont 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Vizsgapont 18 19 21 22 24 25 27 29 31 33 
 

 
1. feladat 
 

『こわいレストラン』は小学生にとても人気がある本のシリーズで、全部で 890 万冊も売

れたそうです。『こわいレストラン』は 2009 年にテレビアニメになりましたが、2010 年

8 月に映画にもなりました。今日はこの映画に出た工藤綾乃
く ど う あ や の

さんにインタビューをしました。 
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A：はじめまして。 
B：はじめまして、工藤綾乃です。 
A：工藤さんは何年生ですか。 
B：私は中学校２年生で、１４歳です。 
A：映画について教えてください。 
B：はい。これはちょっとこわいお話です。私は映画では天野ハルという中学生です。ハル

は小学生の妹がいますが、ある日妹がハルに「ゆうれいからメールをもらった」と言い

ました。そして次の日、妹がいなくなってしまいました。それでハルは妹を探しに行き

ます。 
A：なるほど、それはこわそうですね。映画の仕事はどうでしたか。 
B：はい。最初の日はとてもドキドキしてしまってあまり眠れませんでした。それでおなか

が痛くなってしまいました。 
A：それは大変でしたね。 
B：はい。でもみなさんとても親切だったので、楽しく仕事ができました。 
A：映画の仕事と学校の勉強がありましたから、大変だったと思いますが、どうでし 

たか。 
B：はい。映画の仕事が終わってすぐ学校でテストがありました。たくさん勉強しましたが

、テストはあまりよくありませんでした。 
A：それは残念でしたね。 
B：はい、でも映画の仕事はとても楽しかったので、大丈夫です。 
A：ところで工藤さんは小学生の時、どんな生徒でしたか。 
B：とても元気な子供で、学校が終わってからも、いつも外で遊んでいました。夏休みは毎

日山へ行って、虫をとっていました。 
A：『こわいレストラン』は読んでいましたか。 
B：はい、とっても好きな本でした。学校の図書館に『こわいレストラン』の本があった

のですが、いつも誰かが借りていてなかなか読むことができませんでした。 
A：インタビューありがとうございました。 
(http://www.youtube.com/watch?v=HYBwft4u7pk) 
 
2. feladat 
 
A：はい、こちら東京こどもセンターです。 
B：もしもし、ちょっと、お聞きしたいのですが、日曜日も開いていますか。 
A：はい、開いています。お休みは１ヶ月に２回ありますが、いつも月曜日です。 
B：何時から何時まで開いていますか。 
A：午前９時から午後５時まで開いています。でも４時半までしかセンターに入る 

ことができません。 
B：入場料はいくらですか。 
A：お金はいりません。でもこどもセンターは１８歳の方までしか入ることができ 

ません。 
B：え？大人は駄目ですか。 
A：大人だけでは入れませんが、お子さんと一緒なら入れます。 
B：わかりました。あの、こどもセンターにはいろいろな広場がありますよね。運動の広場

では何ができますか。 
A：運動の広場ではローラースケートや竹馬ができます。でも運動の広場は外にあり 

ますから、雨のときはお休みです。 
B：わくわく広場では何ができますか。 
A：わくわく広場は幼稚園から 10 歳ぐらいまでの子供が遊ぶ広場です。おりがみをしたり、

絵を描いたりすることができます。 
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B：のびのび広場はどんな広場ですか。 
A：ここは、３歳までの小さい子供が遊べる場所です。 
B：図書館もありますか。 
A：図書の広場が図書館です。図書の広場には中学生や高校生が勉強できる部屋も 

あります。 
B：こどもセンターでは、どんなルールがありますか。 
A：はい、センターでは飲んだり食べたりしてはいけません。休憩室がありますから、そこ

でお願いします。またセンターの中には小さい子供もたくさんいますので、走ってはい

けません。あと階段でも遊ばないでください。 
B：わかりました。ありがとうございました。 
(http://www.yomiuri.co.jp/junior/articles_2010/100724.htm) 
 
3. feladat 
 

みなさんは
ご

,碁を知っていますか。碁は黒い石と白い石を並べるゲームです。日本や韓国

や中国でとても人気のあるゲームでプロの選手もたくさんいます。藤沢里菜（ふじさわりな

）さんは日本で一番若い碁のプロ選手で、まだ 11 歳です。今日は藤沢里菜さんにインタビ

ューをしました。 
 
A：いつから碁を始めましたか。 
B：６歳からです。はじめは、お父さんが碁を打っているのを見て覚えました。 
A：里菜さんのお父さんも碁のプロ選手なんですよね。 
B：はい、父も祖父もプロ選手です。それで、碁がとても好きになりましたから、１年生の

ときから碁の学校に行き始めました。今も行っています。毎日学校が終わってから夜９

時まで５時間ぐらい碁の学校で碁を勉強しています。 
A：いつプロ選手になったんですか。 
B：今年の２月に試験に合格してプロ選手になりました。 
A：プロ選手の生活はどうですか。 
B：勝つと嬉しいですが、負けるととても悲しいです。あと、碁の試合はとても時間がかか

りますから、とても疲れます。練習しているときは、疲れたら顔を洗っています。あと

、頭だけじゃなくて、体も強くなければなりません。それで碁の学校でも１ヶ月に２回

サッカーをします。サッカーはとても楽しいです。 
A：今、小学校６年生ですよね。学校ではどんな生徒ですか。 
B：学校では、国語の授業がとても好きです。とくに漢字がすきです。あと音楽の授業で歌

を歌うことも大好きです。でも数学はあまりできません。 
A：コンピューターゲームもしますか。 
B：う～ん、あまりしないです。日曜日に 30 分ぐらいするだけです。 
A：好きな食べものは何ですか。 
B：チョコレート！嫌いな食べ物は魚です。 
A：これからどうしたいですか。 
B：もっと碁が強くなって、たくさん試合に勝ちたいです。 
A：ありがとうございました。頑張ってください。 
(http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/jidou/shisetsu/riyou.html) 
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Japán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
IV. ÍRÁSKÉSZSÉG 
 

A japán nyelvben nincsenek szóközök és a szavak számának megállapítása nem egyér-
telmű, ezért az előírt terjedelmet nem a leírt szavak, hanem a leírt írásjegyek szabják meg.  
A nyelv sajátosságai szerint ugyanaz a szó leírható szótagjellel (hiragana, katakana) és kínai 
(fogalmi) írásjeggyel is. Természetszerűleg a szótagjellel írt szavak nagyobb terjedelmet ered-
ményeznek, de a kínai írásjegyek használata fejlettebb íráskultúrát feltételez. Ezért külön érté-
keljük az írásjegyek helyes használatát, valamint ösztönözve a kínai írásjegyek alkalmazására, 
az értékelésben nem kezeljük a szöveg minimális hosszától való eltérést kizáró szempontnak. 
 
 
I. feladat 
Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 

Értékelési szempontok Maximális 
pontszám 

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 5 

Érthetőség, nyelvi megformálás 4 

Íráskép 2 

Összesen 11 

 
Ha a dolgozat „A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága” szempont alapján 0 pontos, ak-
kor az összpontszám is 0 pont. 

Az értékelési szempontok 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 szöve-
get hozott-e létre. Nem kell pontot levonni, ha a szöveg hosszabb 120 írásjegynél. 
 
• Érthetőség, nyelvi megformálás 

 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg ért-

hető-e az olvasó számára, az esetlegesen előforduló nyelvi (mondattani, alaktani, helyes-
írási) hibák a megértést nem akadályozzák-e. 
 
• Íráskép 

 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó helyesen használja-e a különböző 

írásjegy típusokat. A kandzsik használata nem feltétele a feladat teljesítésének. A hibás, de 
még felismerhető kandzsi elfogadható, amennyiben nem zavarja a szöveg megértését. 
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Értékelési skála 
 

1. A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökéletesen 
megvalósította a kom-
munikációs célt, megfe-
lelően dolgozta ki a fel-
adat minden részletét, és 
elérte a minimális szö-
vegmennyiséget  
(75 írásjegy). 

A vizsgázó nagyrészt meg-
valósította a kommunikációs 
célt, egy-két részlettől elte-
kintve általában megfelelően 
dolgozta ki a feladatot, és 
legalább 75 írásjegy hosszú-
ságú szöveget hozott létre. 

A vizsgázó részben valósí-
totta meg a kommunikációs 
célt, félreértette, illetve nem 
megfelelően dolgozta ki 
a feladat bizonyos részeit, 
a létrehozott szöveg 75 írás-
jegynél rövidebb. 

A vizsgázó nem valósította 
meg a kommunikációs célt, 
félreértette, illetve nem 
megfelelően dolgozta ki 
a feladatot, a szöveg 60 írás-
jegynél rövidebb. 

 

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

A szöveg a nyelvi (mon-
dattani, alaktani, helyes-
írási) hibák ellenére 
az olvasó számára nagyjá-
ból érthető és követhető. 

A szöveg a nyelvi (mondat-
tani, alaktani, helyesírási) 
hibák következtében 
nehezen érthető és követ-
hető, illetve félreérthető. 

A szöveg a nyelvi (mon-
dattani, alaktani, helyes-
írási) hibák miatt nem ért-
hető és nem követhető. 

 

3. Íráskép 
2 pont 1 pont 0 pont 
A vizsgázó helyesen használja  
az írásjegyeket, a szövegben  
az alapvető kandzsikat hibátlanul 
írja le. 

A vizsgázó nem használ kandzsit, 
vagy helytelenül írja le. A szövegben 
több hibás írásjegy fordul elő, de 
a hibák alig befolyásolják a megértést. 

A szöveg az írásjegyek helytelen 
használata miatt nem érthető. 

 
 
 
 
II. feladat (az A és B) variáció közül választott feladat) 
 
Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 
 

Értékelési szempontok Maximális 
pontszám 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 5 

Szövegalkotás 4 

Szókincs, kifejezésmód 5 

Nyelvhelyesség, helyesírás 5 

Íráskép 3 

Összesen 22 

 
Ha a dolgozat „A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” szempont alapján  
0 pont, az összpontszám is 0 pont. 
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Japán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
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 180 írásjegynél. 
 

• 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 a középszint-
nek 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 ab-
ban, hogy a szöveget teljes egészében megértse. 
 

• Írásjegyek használata 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó helyesen használja-e a különböző 
írásjegy típusokat. A kandzsik használata nem feltétele a feladat teljesítésének.  
A hibás, de még felismerhető kandzsi elfogadható, amennyiben nem zavarja a szöveg 
megértését. 
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Japán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 

Értékelési skála 
 

1. A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökéletesen 
megvalósította a kom-
munikációs célokat. 
Az irányító szempontokat 
megfelelően kidolgozta. 
A szöveg elérte minimá-
lis hosszúságot 
(150 írásjegy). 

A vizsgázó többnyire megva-
lósította a kommunikációs cé-
lokat. Az irányító szempontok 
közül egyet vagy kettőt meg-
felelően dolgozott ki, a többit 
csak részben, illetve egy irá-
nyító szempontot megfele-
lően, az összes többit csak 
részben (min. 150 írásjegy). 

A vizsgázó részben valósítot-
ta meg a kommunikációs cé-
lokat. Az irányító szempontok 
közül egyet megfelelően dol-
gozott ki, ezen kívül még 
egyet részben, a többit egyál-
talán nem, illetve valamennyi 
irányító szempontot csak 
részben (150 írásjegynél 
kevesebb). 

A vizsgázó nem valósította 
meg a kommunikációs cé-
lokat. Az irányító szem-
pontok közül egyet sem 
dolgozott ki megfelelően, 
csak néhányat részben, és 
van olyan is, amelyet egy-
általán nem. A szöveg 
120 írásjegynél kevesebb. 

 

2. Szövegalkotás 
 

4 pont 3–2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, az irá-
nyító szempontok elrende-
zése logikus. A gondolati 
tagolás megfelelő, elkülönül 
a bevezetés és a befejezés. 
A szöveg a gondolati tago-
lást követő bekezdésekből 
áll. A mondatok szervesen 
kapcsolódnak egymáshoz. 

A szöveg felépítése, az irányító 
szempontok elrendezése több-
nyire logikus. A vizsgázó törek-
szik a gondolati tagolásra, 
- elkülöníti legalább a beveze-
  tést vagy a befejezést (2 pont), 
- bekezdéseket alkalmaz 
  (3 pont). 
A mondatok általában szervesen 
kapcsolódnak egymáshoz. 

A mondanivaló nem minde-
nütt logikus elrendezésű. 
A vizsgázó nem törekszik a 
gondolati tagolásra, hiány-
zik a bevezetés és a befeje-
zés. A mondatok több he-
lyen nem kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A szöveg tagolatlan és 
áttekinthetetlen, össze-
függéstelen monda-
tokból áll. 
A szöveg annyira rö-
vid, hogy szövegként 
nem értékelhető. 

 

3. 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 szándéknak megfelelő 
szókincs jellemzi. A szókincs 
korlátai miatt előfordul szóis-
métlés. 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 szem-
pontjából elfogadható szókincs 
jellemzi. Sok a szóismétlés. 
Többször nem megfelelő a szó-
használat, ami néhány helyen 
jelentősen megnehezíti a mon-
danivaló megértését. 

A szövegben felhasznált 
szókincs nagyon egyszerű, 
nem a témának és a közlési 
szándéknak megfelelő. 
A nem megfelelő szóhasz-
nálat több helyen jelentő-
sen megnehezíti a szöveg 
megértését. 

 

4. Nyelvhelyesség, helyesírás 
 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A szöveg kevés nyelvi 
(mondattani, alaktani, he-
lyesírási) hibát tartalmaz, 
amelyek azonban nem be-
folyásolják a megértést. 

A szöveg több nyelvi (mon-
dattani, alaktani, helyesírási) 
hibát tartalmaz, amelyek azon-
ban a megértést nem befolyá-
solják, vagy csak néhány nyelvi 
(mondattani, alaktani, helyes-
írási) hibát tartalmaz, amelyek 
azonban nehezítik a megértést. 

A szövegben sok olyan nyelvi 
(mondattani, alaktani, helyes-
írási) hiba van, amelyek  
a megértést jelentősen meg-
nehezítik, 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. 
 

 

5. Írásjegyek használata 
 

3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó helyesen használja  
az írásjegyeket és az alapvető 
kandzsikat. A szövegben előforduló 
hibák nem befolyásolják a megértést. 

A vizsgázó vagy nem használ kandzsit, 
vagy helytelenül írja le. A szövegben 
több hibás írásjegy fordul elő, a hibák 
kisebb nagyobb mértékben befolyásol-
ják a megértést. 

A szöveg az írásjegyek helytelen 
használata miatt nem érthető. 
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