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Lengyel nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 
 

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. 

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 az olvasott szöveg értése 
javítási útmutató 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 válasz, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetben) 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. 

4 
Elért 

3 
 
 

A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az egyes 
feladatok eredményeit), az elért összpontszámot, illetve a mellékelt táblázat segítségével meg-
állapított vizsgapontokat. 
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Lengyel nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

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

 
Átszámítási táblázat 

 
 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 

30 33  15 17 

29 32  14 15 

28 31  13 14 

27 30  12 13 

26 29  11 12 

25 28  10 11 

24 26   9 10 

23 25   8  9 

22 24   7  8 

21 23   6  7 

20 22   5  6 

19 21   4  4 

18 20   3  3 

17 19   2  2 

16 18   1  1 
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Lengyel nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
Részletes útmutató 
 
 
 
 
1. feladat 
 

0. (-) 
1. (-) 
2. (+) 
3. (+) 
4. (-) 
5. (+) 

 
 
2. feladat 

 
0. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
C A B G H D K F E 

 
 
3. feladat 
 

0. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 
C K A E F M B G L D H 

 
 
4. feladat 
 

0. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
A A A C B B C C 
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Lengyel nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
II. NYELVHELYESSÉG 

 
 

A javítási útmutató tartalmazza az összes elfogadható választ.  
Nem fogadható el a helyesírási hibát tartalmazó válasz. Ha több választ írt be a vizs-

gázó, a válasz akkor sem fogadható el, ha az tartalmazza a helyes megoldást. 
Az összetevőben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a nyelvhelyesség javítási 

útmutató 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 válasz, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetben) 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: 
 

Мax. 
4 

Elért 
3 

 
 

A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az egyes 
feladatok eredményeit), az elért összpontszámot, illetve a mellékelt táblázat segítségével meg-
állapított vizsgapontokat. 
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Lengyel nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
Általános útmutató 
 

1. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 18 pont. 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 28 pont. 
 

Részletes útmutató 
 
 A feladatpontok átszámítása vizsgapontokra: 

 
Feladatpont Vizsgapont 

27-28 18 
25-26 17 
23-24 16 

22 15 
20-21 14 

19 13 
17-18 12 

16 11 
14-15 10 

13 9 
11-12 8 

10 7 
8-9 6 
7 5 

5-6 4 
4 3 
3 2 
2 1 
1 0 
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Lengyel nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
1. feladat 

 

Csak akkor fogadható el jónak a megoldás, ha mind a két végződés jó. 
 

0. domów energooszczędnych 
1. Europie Zachodniej 
2. pracowni architektonicznych 
3. materiałów budowlanych 
4. domu standardowego 
5. specjalnych okien 
6. polskim rynku 
7. taniego kredytu 
8. pożyczek mieszkaniowych 
9. środowisku naturalnemu 
10. gazów trujących 

 
 
2. feladat 
 

0. łapie 
11. zamyka 
12. rzucają 
13. jest 
14. toleruje 
15. musi 
16. wchodzą 

 
 
3. feladat 
 

0. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 
W przez pod z do na w 

 
 
4. feladat 
 

0. tę 
23. jej 
24. nią 
25. nami 
26. cię 
27. moją 
28. ona 
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Lengyel nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
III. HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 
 

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. 

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 hallott szöveg értése 
javítási útmutató 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 válasz, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetben) 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. 

4 
Elért 

3 
 
 
A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az 

egyes feladatok eredményeit), az elért összpontszámot, illetve a mellékelt táblázat segítsé-
gével megállapított vizsgapontokat. 
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Lengyel nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
Általános útmutató: 
 
1. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 33 pont. 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 22 pont. 
 

 
Átszámítási táblázat 

 
 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 

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

 
 

Dzień dobry. 
Teraz sprawdzimy jak rozumiesz język polski ze słuchu. 
 
Egzamin składa się z trzech zadań. 
Każdy tekst usłyszysz dwa razy. 
Zadania do tekstu znajdziesz w otrzymanym zestawie. 
Zadania możesz wykonać w czasie pierwszego i drugiego czytania tekstu, 
a także po zakończeniu czytania. 
 
Każde zadanie zaczyna się i kończy muzyką. 
Zadanie usłyszysz po muzyce. 
Potem będziesz miał czas, aby zapoznać się z zadaniem. 
 
Potem posłuchasz tekstu po raz pierwszy. 
Następnie znowu będziesz miał czas, aby jeszcze raz przejrzeć tekst. 
 
Potem posłuchasz tekstu po raz drugi. 
Znowu będziesz miał czas, aby sprawdzić, czy dobrze wykonałeś zadanie. 
 
Egzamin będzie trwał trzydzieści minut. 
Życzymy powodzenia! 
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Lengyel nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
Részletes útmutató 
A feladatok megoldása és a hanghordozón elhangzó szövegek 
I. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. 

0. 18. 19. 20. 21. 22. 

A A B B A B 

 
 

0. (+) 

1. (+) 

2. (-) 

3. (+) 

4. (-) 

5. (-) 

6. (+) 

7. (-) 

0. pływanie 

8. lekarza 

9. dokument 

10. zdrowa 

11. sportowym 

12. Tomasz 

13. basen 

14. przychodzić 

15. poniedziałek 

16. uczennicą 

17. trenerze 
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Lengyel nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
I. feladat 
 
- Tato, proszę Cię chodźmy do parku. Chcę jeździć na rowerze. 
- Asiu, teraz nie możemy iść, jest szósta rano. Proszę idź spać. Wstaniemy o dziewiątej, 
zjemy śniadanie i po śniadaniu pójdziemy. 
- Tato, ale jest już jasno. Słońce świeci. Wstań. Proszę Cię, wstań i chodź ze mną do parku. 
- Córeczko, teraz nie ma nikogo w parku. Jest jeszcze zimno. Proszę idź do swojego pokoju i 
połóż się spać. 
- Tato, a może opowiesz mi bajkę. 
- Asiu, nie teraz. Nie mogę. Jestem zmęczony i bardzo chce mi się spać. Wczoraj do późna w 
nocy pracowałem. 
- Tato, a co robiłeś? 
- Projektowałem osiedle domów jednorodzinnych. 
- Co robiłeś tatusiu? 
- Rysowałem domy. 
- Mogę zobaczyć? 
- Asiu, proszę nie teraz. Wieczorem Ci pokażę, dobrze? 
- Tato, mama mówiła, że jesteś architektem, czy to prawda? 
- Tak, córeczko. Projektuję domy, bloki, duże sklepy. 
- No, to jesteś inżynierem. 
- Nie. Inżynier buduje domy, bloki, duże sklepy, a ja je wcześniej projektuję. 
- Aha, ty rysujesz, a inżynier buduje. 
- Dokładnie tak. 
- Tato, to dlaczego Marcin mówił, że jego tata jest inżynierem, a on projektuje pralki, 
lodówki, zmywarki? 
- Bo tata Marcina jest inżynierem elektrotechnikiem. 
-Tato, ja chcę iść do parku, słyszysz? 
- Tak, słyszę. Córeczko pójdziemy, ale za sześć godzin. 
- Ile to jest? 
- Podaj mi zegarek. 
- Proszę tatusiu. 
- Nastawię budzik na godzinę 12.00. Jak zadzwoni to pójdziemy na spacer, dobrze? 
- Dobrze. Ale czy to będzie za chwilę… 
- Asiu, wracaj proszę do łóżka, jest szósta piętnaście! Ja chcę jeszcze spać! 
- No dobrze tatusiu, wrócę jak zadzwoni budzik. 
- Doskonale. 
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Lengyel nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 

II. feladat 
 

- Dzień dobry panie trenerze. 
- Dzień dobry. 
- Panie trenerze, chciałabym trenować pływanie, czy mogę? 
- Oczywiście, że możesz o ile zgodzą się na to Twoi rodzice oraz lekarz. 
- To co mam zrobić? 
- Musisz najpierw iść do lekarza. Zbada Cię i jeśli wszystko będzie dobrze wypisze 
zaświadczenie, że możesz chodzić na treningi. Potem poproś rodziców, mamę i tatę by 
przyszli do mnie i podpisali dokument, zgodę na to, że Ty będziesz trenowała pływanie w 
naszym klubie. 
- Najpierw muszę iść do lekarza by sprawdzić, czy jestem zdrowa i czy mogę trenować 
pływanie. Potem mam przyjść do pana trenera z rodzicami, mamą i tatą by podpisali zgodę 
na moje trenowanie w tym klubie sportowym. 
- Dokładanie tak. Powiedz mi proszę jak się nazywasz i ile masz lat? 
- Nazywam się Krystyna Krakowska i mam 12 lat. 
- A ja jestem Tomasz Kozłowski. 
- Bardzo mi miło. 
- Mnie także. Dlaczego chcesz trenować pływanie? 
- Bo bardzo lubię pływać, grać w piłkę wodną. Lubię bawić się w Aquaparkach. 
- Jak często chodzisz na basen? 
- Raz w tygodniu. Zawsze w sobotę rano. 
-  A kto powiedział Ci o naszym klubie? 
- Tata. Powiedział, że jak chcę chodzić częściej na basen, to mogę zapisać się do klubu 
sportowego i przychodzić tu codziennie. 
- Na początek tylko trzy razy w tygodniu. Treningi dla grupy początkującej są w 
poniedziałek, środę i piątek. Sądzę, że tyle Ci wystarczy. 
- No, to jeszcze będę chodziła w sobotę rano, czyli razem cztery razy w tygodniu. 
- Treningi w poniedziałek, środę i piątek są od godziny czwartej do szóstej po południu. 
- Świetnie, bo lekcje w szkole mam do drugiej po południu. 
- Jesteś dobrą uczennicą? 
- Tak. Mam same piątki. 
- To bardzo dobrze. 
- Panie trenerze, to ja przyjdę z rodzicami w poniedziałek, przed godziną szesnastą. 
- Dobrze. 
- Do widzenia panie trenerze. 
- Do widzenia Krysiu. 
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Lengyel nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 

III. feladat 
 

- Dzień dobry. 
- Dzień dobry. Zapraszam do środka. Proszę usiąść. Napije się Pani czegoś? 
- Tak. Proszę filiżankę kawy. 
- Proszę. Kawa dla pani. 
- Dziękuję. 
- Proszę powiedzieć, dlaczego chce Pani u nas pracować? 
- Jestem nauczycielem języka polskiego. Poszukuję pracy. Dwa miesiące temu 
przeprowadziłam się z Krakowa do Warszawy. 
- Pracowała Pani wcześniej? 
- Tak. Pięć lat. W Liceum Ogólnokształcącym im. Fryderyka Chopina, w Krakowie. 
- To dobrze, ma Pani doświadczenie. 
- Tak. 
- Jaką uczelnię Pani ukończyła? 
- Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
- Świetnie. Ja także tam studiowałem. 
- Tak? 
- Matematykę i fizykę. A teraz od dwóch lat jestem dyrektorem tego liceum i bardziej 
zajmuję się zarządzaniem niż nauczaniem. 
- Lubi Pan uczyć? 
- O tak, dlatego zostałem nauczycielem. A pani? 
- Ja? Lubię czytać książki i o nich opowiadać. Lubię też pracę z młodzieżą. 
- A ma pani jakieś sukcesy w pracy z młodzieżą? 
- Tak, mam. Moja uczennica zajęła III miejsce w Olimpiadzie Polonistycznej, na szczeblu 
ogólnokrajowym. 
- O, to jest duży sukces. Gratuluję pani. 
- Dziękuję. 
- Chciałbym zapytać jeszcze o pani zainteresowania? 
- Lubię podróże i motoryzację. 
- O to ciekawe. Może o tym porozmawiamy innym razem. Proszę, oto moja wizytówka. 
Proszę zadzwonić do mnie w przyszłym tygodniu, najlepiej w poniedziałek po południu. 
- Dziękuję. Zadzwonię. Proszę, oto moja wizytówka. 
- Dziękuję. Miło mi było Panią poznać. Dziękuję za spotkanie. 
- I ja dziękuję. Do wiedzenia. 
- Do widzenia. 
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Lengyel nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
IV. ÍRÁSKÉSZSÉG 

 
I. feladat 

Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 

Értékelési szempontok 
Maximális 
pontszám 

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 5 

Érthetőség, nyelvi megformálás 5 

Íráskép 1 

Összesen 11 
 

Ha a dolgozat  „A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága” szempont alapján 0 pontos, akkor  
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 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 
 

1. A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó 
tökéletesen 
megvalósította  
a kommunikációs 
célt; megfelelően 
dolgozta ki a fela-
dat minden részle-
tét, és elérte  
a minimális szö-
vegmennyiséget  
(50 szó). 

A vizsgázó nagyrészt 
megvalósította  
a kommunikációs 
célt; egy-két 
részlettől eltekintve 
általában megfele-
lően dolgozta ki  
a feladatot, és 
legalább 50 szó 
hosszúságú szöveget 
hozott létre.  

A vizsgázó részben 
valósította meg  
a kommunikációs 
célt; félreértette, 
illetve nem meg-
felelően dolgozta ki  
a feladat bizonyos ré-
szeit, a létrehozott 
szöveg 50 szónál rö-
videbb. 

A vizsgázó nem 
valósította meg  
a kommunikációs 
célt; félreértette, 
illetve nem 
megfelelően dolgozta 
ki a feladatot,  
a szöveg 25 szónál 
rövidebb. 
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2. Érthetőség; nyelvi megformálás 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A szöveg, egy-két 
kisebb pontatlan-
ság ellenére,  
az olvasó számára 
tökéletesen érthe-
tő 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. 

 

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

Olvashatatlan kézírás. 

 
 
 
 
 
 
 
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 

Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2 

Szövegalkotás 4 

Szókincs, kifejezésmód 5 

Nyelvhelyesség, helyesírás 5 

Íráskép 1 

Összesen 22 
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Az értékelési szempontok kifejtése 

  

• A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése  
        Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó hogyan valósította meg a kommuni-
kációs célt; hány irányító szempontra tért ki, és milyen mélységben tárgyalta azokat. 
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 viszony-
nak; 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;  
a vizsgázó hogyan alkalmazza a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit (előre- és visszauta-
lás 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;  a szóhasználat a középszintnek megfelelő vál-
tozatosságot 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; 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.    

 
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 kommu-
nikációs célokat.  
Az irányító szemponto-
kat megfelelően dolgozta 
ki. A szöveg megadott 
hosszúságú (15% eltérés 
lehetséges).  

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a kommu-
nikációs célokat. 
Az irányító szempontok 
közül egyet vagy kettőt 
megfelelően dolgozott ki, 
a többit csak részben, il-
letve egy irányító szem-
pontot 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 többit egyáltalán nem, 
illetve valamennyi irányí-
tó szempontot csak 
részben. 

A vizsgázó 
nem valósította 
meg a kommu-
nikációs célo-
kat. Az irányító 
szempontok 
közül egyet 
sem dolgozott 
ki megfelelően, 
csak néhányat 
részben, és van 
olyan is, ame-
lyet egyáltalán 
nem. 
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2. Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 
2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg a szövegfajtának és  
a szerző és az olvasó közötti 
kapcsolatnak megfelelő hang-
nemben íródott, az olvasóban  
a szerző szándékának megfele-
lő benyomást kelt. 

A szöveg hangneme 
következetlenséget mutat,  
az olvasóban nem mindig a szer-
ző szándékának megfelelő be-
nyomást kelt. 

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

 

3. Szövegalkotás 
4 pont 3–2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, 
az irányító szem-
pontok elrendezése 
logikus. 
A gondolati tagolás 
megfelelő, elkülö-
nül a bevezetés és  
a befejezés. 
A szöveg a gondo-
lati tagolást követő 
bekezdésekből áll. 
A mondatok szerve-
sen kapcsolódnak 
egymáshoz. 

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 kapcsolódnak 
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 
kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A szöveg tagolatlan 
és áttekinthetetlen, 
összefüggéstelen 
mondatokból áll. 
A szöveg annyira 
rövid, hogy szöveg-
ként nem értékelhető.

 

4. Szókincs, kifejezésmód 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A szöveget a té-
mának és a közlé-
si szándéknak 
megfelelő, válto-
zatos, viszonylag 
bő szókincs jel-
lemzi. 

A szöveget a témának és 
a közlési szándéknak 
megfelelő szókincs jel-
lemzi. A szókincs korlá-
tai miatt előfordul szóis-
métlés. Néhol nem meg-
felelő a szóhasználat, ez 
azonban nem vagy csak 
kis mértékben nehezíti a 
megértést. 

A szöveget kevésbé 
változatos, helyenként 
egyszerű, de még a té-
ma és a közlési szán-
dék szempontjából el-
fogadható szókincs 
jellemzi. Sok a szóis-
métlés. Többször nem 
megfelelő a szóhaszná-
lat, ami néhány helyen 
jelentősen megnehezíti 
a mondanivaló 
megértését. 

A szövegben fel-
használt szó-
kincs nagyon 
egyszerű, nem  
a témának és  
a közlési szán-
déknak megfe-
lelő.  
A nem megfele-
lő szóhasználat 
több helyen je-
lentősen megne-
hezíti a szöveg 
megértését. 
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5. 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 (mondattani, 
alaktani, helyesírási) 
hibát tartalmaz, 
amelyek azonban  
a megértést nem be-
folyásolják,  
vagy 
csak néhány nyelvi 
(mondattani, 
alaktani, helyesírási) 
hibát tartalmaz, 
amelyek azonban 
nehezítik a megér-
tést.  

A szövegben sok 
olyan nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hiba van, 
amelyek a megértést 
jelentősen megnehe-
zítik, 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. 
 

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

Olvashatatlan kézírás. 
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