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ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 

1. Jó megoldásnak a javítási és értékelési útmutatóban megadott megoldások mellett elfo-
gadhatók azok a megoldások is, melyek az útmutatóban ugyan nem szerepelnek, de 
megfelelnek a magyar nyelv szabályainak, és értelmes megoldást kínálnak az adott fel-
adatra. 

2. Minden jó megoldás egy pontot (itemet – feladatpontot) ér. Rossz megoldásra nem jár 
pont. 

3. Többletpont nem adható. 
4. A feladatpontokat az adott feladatsorhoz (vizsgarész-összetevőhöz) megadott átváltási 

szabály, ill. táblázat alapján kell vizsgapontokra átszámítani. 
 

I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

1.  Nem kell hibának tekinteni az olyan nyelvi hibát, amely a megértést nem akadályozza 
(pl. helyesírási, nyelvtani vagy nyelvhelyességi hiba). 

2.  Legfeljebb 30 pont érhető el. Az elért pontokat az alábbi táblázat segítségével kell vizs-
gapontokra átszámítani: 

 
Elért 
pont 

Vizsgapont  Elért 
pont 

Vizsgapont 

30 33  15 16 
29 32  14 15 
28 31  13 14 
27 30  12 13 
26 29  11 12 
25 28  10 11 
24 27  9 10 
23 26  8 9 
22 24  7 7 
21 23  6 6 
20 22  5 5 
19 21  4 4 
18 20  3 3 
17 19  2 2 
16 18  1 1 
   0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. feladat 
 
(1) Állatkert egy szép völgyben Veszprém 

(2) Némasági fogadalmat tett szerzetesek kolostora Majk 

(3) Hajózáshoz használt tárgyak Zebegény 

(4) A darvak itt maradnak a fagyok beköszöntéig  Hortobágy 

(5) A várfalak a középkort idézik Veszprém 

(6) Egy híres magyar festő képei láthatók itt Zebegény 
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(7) A magyar történelem kiemelkedő emlékei Veszprém 

(8) Vízimadarak látványa októberben Hortobágy 

(9) Meditálásra, gondolkodásra alkalmas helyiség Majk 

(10) A régi malomépületet erdő veszi körül Majk 

(11) A Duna partján fekvő kisváros Zebegény 

(12) A tó körül nyugalom és bőséges táplálék a vízimada-
raknak 

Hortobágy 

(13) A falu végén pihenőhely Zebegény 

 
Elérhető pontszám: 13 pont 
 
2. feladat 
 
(14) édesanyja és tanárai (csak együtt) 
(15) porcelánfestő  
(16) közgazdasági szakközépiskolában   
(17) 4 éve  
(18) ő a párjával közösen / ő és a párja (csak együtt) 
(19) üvegfestés, karkötő készítése, asztali dekorációk készítése stb. (a szöveg alapján) 
(20) a hobbija lesz a munkája  
 
Elérhető pontszám: 7 pont 

3. feladat 
 

  Igaz Hamis

(21) Tenger alá fektetett kábelekre és átjátszó műholdakra van szükség 
az internet működtetéséhez.  

X  

(22) Máray Tamás készítette a világon az első honlapot.  X 

(23) Több mint kétmillió internetező van hazánkban. X  

(24) A földrészek közötti adatátvitel nincs megoldva.  X 

(25) Magyarországon a felnőtt lakosság több mint 50%-a internetezik.  X 

 
 
Elérhető pontszám: 5 pont 
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4. feladat 

(26) Aki nem eszik Márton-napon libát, az … egész évben éhezik. 

(27) A hiedelem szerint minél többet iszik  valaki, annál 
…. 

egészségesebb lesz. 

(28) Hideg tél várható, ha … Márton barna lovon jön./ 
még nem esett le a hó. 

(29) Ha a liba csontja fehér, … havas lesz a tél. 

(30) Ha a liba csontja barna, … sáros lesz a tél. 

 
Elérhető pontszám: 5 pont 

 
II. NYELVHELYESSÉG 

 
1. A nyelvhelyességi vagy helyesírási szempontból hibás megoldás nem fogadható el. 

2. Minden feladatban csak a megadott megoldás értékelhető. 

3. Legfeljebb 30 pont érhető el. Az elért pontokat az alábbi táblázat segítségével kell vizsga-
pontokra átszámítani: 

 
Elért 
pont 

Vizsgapont  Elért 
pont 

Vizsgapont 

30 18  15 9 
29 17  14 8 
28 17  13 8 
27 16  12 7 
26 16  11 7 
25 15  10 6 
24 14  9 5 
23 14  8 5 
22 13  7 4 
21 13  6 4 
20 12  5 3 
19 11  4 2 
18 11  3 2 
17 10  2 1 
16 10  1 1 
   0 0 

 
 

1. feladat 
(1) – C  (2) – C  (3) – A  (4) – D  (5) – (B)  (6) – B  (7) – D  (8) – A  (9) – A  (10) - C   

Elérhető pontszám: 10 pont 
 
2. feladat  
(11) aludjon, (12) Reggelizzünk, (13) tartsunk, (14) látogasson el, (15) Adjunk, (16) Vonják be,  
(17) tegyék, (18) Hallgassuk meg, (19) segítsen, (20) Nevelje; 
 
Elérhető pontszám: 10 pont 
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3. feladat 
(21) – hanem  (22) – hogy  (23) – ha  (24) – és  (25) – mert  (26) – ugyanis  (27) – ahol   
(28) – amikor  (29) – így  (30) – tehát  
 
Elérhető pontszám: 10 pont 

III. HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

1. Minden tartalmilag megfelelő válasz elfogadható. Amennyiben a válasz érthető,  
a nyelvi vagy helyesírási hibákat nem kell figyelembe venni. 

2. Legfeljebb 25 pont érhető el. Az elért pontokat az alábbi táblázat segítségével kell vizs-
gapontokra átszámítani: 

Elért pont Vizsgapont  Elért pont Vizsgapont 
25 33  12 16 
24 32  11 15 
23 31  10 14 
22 29  9 12 
21 28  8 11 
20 26  7 10 
19 25  6 8 
18 23  5 7 
17 22  4 5 
16 21  3 4 
15 19  2 2 
14 18  1 1 
13 17  0 0 

1. feladat 
1. 658 000 2. 25-30 milliárd forint 3. fürdőszoba, konyha/konyharész, étkező, fűtés (két elemet 
meg kell nevezni) 4. meg tudja kínálni / megkínálhatja a vendégeit 5. programokat hirdet / 
lovasprogramot / borkóstolót szervez (egy elem megnevezése elegendő) 6. nem kell / nem szüksé-
ges 7. együtt sikeresebbek (mint egyedül) 
 
Elérhető pontszám: 7 pont  

2. feladat 

 Igaz Hamis 

(8) Józsa Fruzsina úgy él, mint a régi korok emberei. X  
(9) A városban könnyű barátokat szerezni.  X 
(10) Fruzsina azonnal megtalálta, hol szeretne élni.  X 
(11) A jurtát két veszélyes kutya őrzi.  X 
(12) Fruzsina mindig azt csinálja, amihez kedve van. X  
(13) Fruzsina vegetáriánus, csak zöldségeket és gyümölcsö-
ket eszik. 

 X 

(14) A jurtát télen nem kell fűteni, mert állandóan kering 
benne a levegő. 

 X 

(15) Fruzsina bízik abban, hogy másoknak is megtetszik 
majd ez az életmód. 

X  

 

Elérhető pontszám: 8 pont 
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3. feladat 
16. /1.   
17. Telkes Mária 
18./5.  
19. híres magyar festő/ op-art / zebrák 
20/3.  
21. az Amerikai Egyesült Államokban 
22/7. 
23. a Word / az Excel kifejlesztője 
24/8. 
25. hús / disznóhús / hagyma / olaj / fűszerek 
 
Egy adat elegendő! A felsoroltakon kívül minden jellemző, fontos adat elfogadható. 
 
Elérhető pontszám: 10 pont 
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A hanghordozón elhangzó szövegek: 
1. feladat 
 

Napraforgós éjszakák 
 Hivatalosan körülbelül hatezer-kilencszázan foglalkoznak hazánkban falusi vendéglátással. 
Harmincötezer körüli a regisztrált ágy, és az elmúlt évben mintegy 658 000 vendégéjszakát jelen-
tettek be. Ha hozzászámoljuk a szálláson felüli szolgáltatásokat, akkor ez körülbelül 25-30 milliárd 
forintos forgalmat jelent. 
 Akinek van egy rendezett háza, és abban ki tud alakítani egy vendéglátásra alkalmas részt, 
annak érdemes terveznie! Ma már egy szoba nem elegendő. Külön fürdőszoba, konyharész, étke-
ző, megfelelő fűtés is kell. 
Nagy szerencse, ha valaki gazdálkodik, kertjében zöldséget, gyümölcsöt termel, esetleg állatai is 
vannak, mert akkor friss tejjel és egyéb saját készítésű élelmiszerrel is meg tudja kínálni vendégeit.  
A vidéki vendéglátók nagy része ma már különböző kulturális, folklór-, idegenforgalmi progra-
mokkal hirdeti magát, hogy még emlékezetesebbé tegye a nyaralást. Például lovas-programokat, 
borkóstolókat szerveznek.  
Vajon kell-e a vendégfogadáshoz szakmai végzettség? Ez még nem követelmény, de csak az tudja 
színvonalasan csinálni, aki rendelkezik megfelelő vendéglátós ismeretekkel. 
Az egy környéken lakó vendéglátóknak érdemes egyesületet alapítaniuk, összefogniuk, mert 
együtt sikeresebbek lehetnek, mint egyedül.  
(Pethes József: Napraforgós éjszakák. Szabad Föld. 2008. november 28. nyomán) 
 

2. feladat 
 

Fruzsina válasza a világnak 
A szlovén határtól pár kilométerre fekszik Kercaszomor. A falu mellett áll egy ősmagyar tradíciók 
szerint épített sátor, egy jurta. Egy fiatal nő él ott, Józsa Fruzsina, aki a városi élet, a városi szmog 
helyett az ősmagyarok életmódját választotta.  
–  A városi élet elpusztítja az emberi kapcsolatokat, és lehetetlenné teszi, hogy igazán közel kerül-
jünk a természethez. Semmit sem kell elkészíteni, hiszen mindent meg lehet vásárolni a boltokban. 
Ez nekem egyáltalán nem tetszett. 
Zala megyébe, az Őrségbe hosszas keresgélés után költözött tavaly nyáron. Két hétig beszélgetett 
az itt lakókkal, hogy mit szólnak a tervéhez.  
–  Nem akartam úgy idejönni, hogy az életmódom az itt lakó embereknek nem tetszik. De a falusi-
ak elfogadták az állataimat. A kecskék és a tyúkok a patak közelében maradnak, nem mennek el 
messzire. A két kutya barátságos az idegenekkel. De a lóval jobb, ha vigyázunk! 
Fruzsinának a mindennapi kötelességek nem jelentenek igazi munkát. 
– Ha felkelek, azt csinálom, amit szeretek. Megitatom a két tehenet, és kiengedem őket a termé-
szetbe. Sokkal egészségesebbek, és a húsuk is jobb, mint ha istállóban tartanám őket. Tűzhelyem 
nincs. Előttünk már kitapasztalta pár száz generáció, hogyan lehet a szabad tűzön ételeket készíte-
ni. Nyáron zöldségeket, gyümölcsöket eszem, télen pedig húst. 
Ha beköszönt a hideg, a jurtát fűteni kell. Az építmény képes megtartani a hőt, és mivel kör alakú, 
a levegő állandóan mozog benne. A fiatal lány ragaszkodik a jurtához, de a mai kor technikáját is 
használja: van mobiltelefonja, és bemegy a faluba, ha internetre van szüksége. 
Fruzsina nemcsak a várostól szabadult meg, hanem a modern élet alapjától, a pénztől is.  
– Mivel úgy élek, mint az őseink, régi használati tárgyakat rekonstruálok. Az állatoktól kezdve a 
bőrökig, a szőrmékig, régi és új holmikat, mindenfélét csereberélünk a falubeliekkel.  
Fruzsina álma, hogy egy jurtákból álló kis faluban élhessen olyanokkal, akik szintén ezt az élet-
módot választották. 
(Rácz Edina: Fruzsina válasza a világnak. Nők Lapja 2010. augusztus 25. nyomán) 
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3. feladat 
 

Magyar csodák 
Kedves Hallgatóink! Műsorunkban magyar rekordokról hallhatnak, illetve néhány olyan dologról, 
amelyekkel mi magyarok jobbá, vidámabbá, izgalmasabbá tettük a világot. 
1. A napenergia felhasználása ma egyre aktuálisabb. A világon az első napenergiával fűtött házat 

egy magyar nő, Telkes Mária tervezte. A ház 1948-ban az amerikai Doverben épült fel. 

2. 2009 tavaszán járt először magyar nő a Mount Everesten! Ugyan Anita nyíregyházi otthona és 
a világ legmagasabb hegycsúcsa között 8735 m a szintkülönbség. 

3. Csupó Gábor producer és rajzfilmes, a Simpson család egyik alkotója. Eddig 5 Emmy-díjat 
kapott. Ez a rajzfilmsorozat már 20 éve sikeres az Amerikai Egyesült Államokban. A Time 
magazin a XX. század legjobb televíziós sorozatának választotta. 

4. Tudták, hogy az Egyesült Államokban „biro”-nak hívják a golyóstollat? Feltalálója Bíró László 
József újságíró, aki megalkotta ezt a hihetetlenül hasznos kis eszközt. Így nem tintázzuk össze 
magunkat, amikor írunk… 

5. Ki ne ismerné azokat a szemet megtévesztő, 3 D-s hatású festményeket, melyekkel Victor Va-
sarely, azaz Vásárhelyi Győző ismert lett? Az optikai festészet (op-art) legjelentősebb képvise-
lője a XX. század egyik leghíresebb magyar festője. Egyik kedvenc témáját, a zebrákat több-
ször is megfestette. 

6. Bolygónk, a Föld alakjának pontos meghatározása egy magyar csillagász, Izsák Imre Gyula 
nevéhez fűződik. Nevét a Hold egyik krátere is őrzi. A Holdon egyébként 14 krátert neveztek 
el magyarokról, például Bolyai Jánosról, Neumann Jánosról, Békésy Györgyről. 

7. Charles Simonyi, milliárdos űrturista a második magyar, aki a világűrben járt. Ugyanakkor ő 
az első magyar, aki kifejlesztette a Microsoft Wordöt és az Excelt. 

8. Aki még nem ismeri, sürgősen kóstolja meg a hortobágyi palacsintát! A töltelékhez kockára 
vágjuk a hagymát, olajon megpirítjuk, hozzáadjuk a disznóhúst, a fűszereket, és pörköltet ké-
szítünk belőle. Ezután ledaráljuk, tejfölt keverünk hozzá, és a palacsintába töltjük.  

Hogy mi viszi előre ténylegesen a tudományt? Majd a jövő eldönti, de addig is ezúton kívánunk 
sok sikert kutatóinknak, feltalálóinknak, rekordereinknek.  
(Csodás magyarok… Nők Lapja 2009. augusztus 18. Melléklet nyomán) 
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IV. ÍRÁSKÉSZSÉG 
ELSŐ FELADAT 

A javítás alapelvei 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

Értékelési szempont Maximális pont-
szám 

Tartalom és szöveghossz 6  
Nyelvhelyesség 5  
Összesen 11  

 
2. Amennyiben a feladat megoldása valamelyik szempont alapján 0 pontot kapott, akkor a teljes 

feladatra 0 pontot kell adni. 

3. A feladatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól.  

Az értékelési szempontok részletes kifejtése 

Tartalom és szöveghossz 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó  
• megfelelően dolgozta-e ki a témát,  
• megfelelő hosszúságú szöveget hozott-e létre. 

A nyelvi okokból érthetetlen szövegrészeket a Tartalom szempontnál nem lehet értékelni. Ez 
vonatkozik a megadott szövegből értelem nélkül lemásolt és rossz nyelvi környezetben használt 
szövegrészekre is. Az ilyen típusú hibákat figyelembe kell venni a nyelvi teljesítmény értékelése-
kor is. 

Amennyiben a vizsgázó olyan információt közöl, amelyben a szöveg egésze nem értelmez-
hető, az adott rész kifejtése nem tekinthető teljesen megfelelőnek. 

A szöveghossz megadásánál a szószám csak a vizsgázó által létrehozott szövegrészre vonat-
kozik, azaz nem tartalmazza a központilag megadott részek szavainak számát. 

Nyelvhelyesség (szókincs, mondattan, alaktan, helyesírás) 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
• megfelel-e a vizsgázó által használt szókincs a témának, a szituációnak, a szerepnek és  

a közlési szándéknak,  
• megfelel-e a szóhasználat a középszintű érettségi vizsga követelményeinek, 
• megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a mondattan, az alaktan és a helyesírás nor-

máinak. 

Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik  
a megértést. Szövegértést zavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak nehezen 
vagy egyáltalán nem érthető.  

Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a szövegben je-
lölni kell előfordulásukat. 

Az adott szinten bizonyos nyelvtani struktúrák produktív használata nem várható el a vizsgá-
zótól. Az ilyen típusú hibákat a szövegben jelölni kell, de az értékelésnél nem kell figyelembe 
venni. 
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Értékelési skála (1. feladat) 
Tartalom és szöveghossz 
 

6-5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A vizsgázó megfelelően dol-
gozta ki a témát, és elérte a 
megadott szövegmennyiséget 
(50–80 szó). 

A vizsgázó általában megfe-
lelően tárgyalta a témát, és 
legalább 40–49 szó hosszú-
ságú szöveget hozott létre. 

A vizsgázó csak részben 
megfelelően tárgyalta a té-
mát, valamint a létrehozott 
szöveg 40 szónál rövidebb. 

A vizsgázó nem megfelelően 
tárgyalta a témát, valamint a 
létrehozott szöveg 30 szónál 
kevesebb vagy: 
a vizsgázó más témáról ír. 

 
Nyelvhelyesség (szókincs, mondattan, alaktan, helyesírás) 
 

5 pont 4-3 pont  2-1 pont 0 pont 
A szöveg hibátlan vagy csak 
kevés, a megértést nem zava-
ró hibát tartalmaz. 

A szövegben több hiba fordul 
elő, a hibák néhány ponton 
nehezítik a megértést. 

A szövegben sok hiba fordul 
elő, a hibák több ponton 
nehezítik a megértést. 

A szöveg a nyelvi hibák miatt 
nem érthető. 

MÁSODIK FELADAT 

A javítás alapelvei 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

Értékelési szempont Maximális  
pontszám 

Tartalom  5  
Formai jegyek és hangnem  2  
Szövegalkotás 3  
Szókincs, kifejezésmód 6  
Nyelvtan, helyesírás 6  
Összesen 22  

 
2. Amennyiben a feladat a Tartalom szempont alapján 0 pontos, akkor nem értékelhető  

a többi szempont alapján, azaz a feladatra 0 pontot kell adni. 
3. A feladatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól.  

Az értékelési szempontok részletes kifejtése 

Tartalom 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 
• hány irányító szempontra tért ki és milyen mélységben tárgyalta azokat,  
• hogyan valósította meg a kommunikációs célt/célokat. 

Egy adott irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető a szintnek megfelelőnek, ha a vizs-
gázó kitér a megadott szempontokra, mondatai minden lényeges információt tartalmaznak, ill. 
minden lényeges információra rákérdeznek és ismétlésektől mentesek. Amennyiben egy irányító 
szemponthoz több alpont tartozik, a szempont kifejtése akkor tekinthető megfelelőnek, ha a vizs-
gázó az összes alpontot tárgyalja. Ha a vizsgázó egy irányító szempontra kitér, de mondatai nem 
tartalmaznak minden lényeges információt, ill. nem kérdeznek rá minden lényeges információra, 
az adott irányító szempont tárgyalása csak részben megfelelő. Az adott irányító szempont tárgyalá-
sa abban az esetben is csak részben megfelelő, ha a vizsgázó értelmezhetetlen információt ad meg 
(pl. az életkor helyett a vizsgázó azt adja meg, hogy negyedikes). 
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Ha egy irányító szempont tárgyalása nyelvi okokból nem érthető, azt a Tartalom szem-
pontnál úgy kell értékelni, mintha a vizsgázó nem tért volna ki rá, azaz az adott irányító szempont 
kifejtése nem megfelelő. Ezt a hibát figyelembe kell venni a nyelvi teljesítmény értékelésekor is, 
azaz a hiba jellegétől függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szempontoknál. 

Amennyiben a vizsgázó szó szerint lemásol egy irányító szempontot, de teljesen rossz nyelvi 
környezetben használja azt, az adott irányító szempont kifejtése nem fogadható el. A jó nyelvi 
környezetben használt, szó szerint lemásolt irányító szempontot teljesítettnek kell tekinteni. 

Új, azaz nem megadott szempontok értékelésére nincs lehetőség. A feladatot akkor is  
a megadott szempontok alapján kell értékelni, ha a vizsgázó a megadott témáról nem személyes 
vonatkozásban, hanem általánosan, de a kommunikációs cél(ok)nak megfelelően ír.  

Formai jegyek és hangnem 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg megfelel-e 
• a levéllel mint szövegfajtával, illetve más megadott szövegfajtával szemben állított formai kö-

vetelményeknek, azaz helyesen (vagy elfogadhatóan) tartalmazza-e a dátumot, a megszólítást, 
az elköszönést és aláírást, illetve a jellemző formai jegyeket, 

• hangnemileg a címzetthez való viszonynak és a közlési szándéknak.  

Amennyiben a vizsgázó törekedett a megfelelő forma betartására, azaz kísérletet tett  
a formai jegyek minimális megtartására (pl. van elfogadható megszólítás és aláírás), a szövegalko-
tás nem értékelhető 0 ponttal. Csak 0 pont jár, ha hiányzik vagy nem elfogadható a megszólítás 
és/vagy az aláírás, ill. ha a vizsgázó megadott műfaj helyett más szövegfajtát írt. Elfogadhatónak 
tekinthető minden olyan megszólítás és elköszönés, ami „emlékeztet” a helyes formákra.  

A csak nyelvtani vagy helyesírási hibát tartalmazó variációk e szempont értékelésénél he-
lyesnek számítanak. Amennyiben a megszólítás és az elköszönés külön-külön helyes ugyan, de 
nem illenek egymáshoz, akkor mindkettő csak elfogadhatónak tekinthető. 

Szövegalkotás 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
• logikus-e az irányító szempontok elrendezése és ezáltal a szöveg gondolatmenete,  
• megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés, tárgyalás és befejezés, 
• a vizsgázó hogyan használja a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit (pl. egyszerű kötő-

szók, névmások). 

A Szövegalkotás szempontnál a Tartalom szemponttól függetlenül kell eljárni, és csak  
a tárgyalt szempontok alapján lehet megítélni a dolgozat felépítését és gondolatmenetét. 

A szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit akkor használja helyesen a vizsgázó, ha tö-
rekszik arra, hogy egyszerű kötőszók, névmások, határozószók stb. segítségével valódi szöveget 
hozzon létre. Amennyiben a vizsgázó minden mondatát azonos módon (pl. az én személyes név-
mással) kezdi, nem mondható el az általa létrehozott levélről, hogy abban a mondatok szervesen 
kapcsolódnak egymáshoz. 

Szókincs, kifejezésmód 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy megfelel-e 
• a vizsgázó által használt szókincs a témának, a szituációnak, a szerepnek és a közlési szándék-

nak,  
• a szóhasználat a középszintű élő idegen nyelv érettségi vizsga követelményeinek. 

Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik  
a megértést. Szövegértést zavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak nehezen 
vagy egyáltalán nem érthető. 
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A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni, azaz a hiba jelle-
gétől függően vagy a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szempontnál. Amennyi-
ben például a vizsgázó egy szót nem megfelelően használ (pl. a „nézni“ ige helyett  
a „látni“ igét), ezt a hibát csak a Szókincs, kifejezésmód szempontnál lehet értékelni. 

Azoknál az értelemzavaró hibáknál, amelyek következtében egy-egy mondatrész vagy mon-
dat mondanivalója válik érthetetlenné, és amelyeknél a hiba komplexitása miatt nem lehet eldönte-
ni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, az egyszeri értékelés elve nem érvényes.  
Az ilyen típusú hibákat tehát mindkét szempontnál értékelni kell.  

Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a szövegben je-
lölni kell előfordulásukat.  

E szempont értékelésénél a megszólítás és az elköszönés lexikai hibáit is figyelembe kell 
venni. 

 

Nyelvtan, helyesírás 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg  

a mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak. 
A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni, azaz a hiba jelle-

gétől függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szempontnál. Amennyiben 
például a vizsgázó helytelen vonzatot használ (pl. rendelkezik valamihez), ezt a hibát csak a Nyelv-
tan, helyesírás szempontnál lehet értékelni. 

Azoknál az értelemzavaró hibáknál, amelyek következtében egy-egy mondatrész vagy mon-
dat mondanivalója válik érthetetlenné, és amelyeknél a hiba komplexitása miatt nem lehet eldönte-
ni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, az egyszeri értékelés elve nem érvényesül.  
Az ilyen típusú hibákat tehát mindkét szempontnál értékelni kell. 

Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a szövegben je-
lölni kell előfordulásukat. 

E szempont értékelésénél a megszólítás és az elköszönés nyelvtani és helyesírási hibáit is fi-
gyelembe kell venni. 
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Értékelési skála (2. feladat) 
Tartalom 

5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A megadott irányító szem-
pontok megfelelően vannak 
kidolgozva.  
 

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat megfelelően valósítot-
ta meg. 

A megadott irányító szem-
pontok egy kivételével megfe-
lelően vannak kidolgozva. A 
hiányzó csak részben vagy 
egyáltalán nincs kifejtve 
vagy: 
A megadott irányító szem-
pontok kettő kivételével meg-
felelően vannak kidolgozva. A 
hiányzók csak részben vannak 
kifejtve. 
A vizsgázó a kommunikációs 
célokat többnyire megfelelően 
valósította meg.

A megadott irányító szem-
pontok legalább 40%-a meg-
felelően van kidolgozva. A 
hiányzók csak részben vagy 
egyáltalán nincsenek kifejtve. 
vagy: 
A vizsgázó mindegyik irányí-
tó szempontot csak részben 
fejtette ki. 
 

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat részben valósította 
meg. 

A megadott irányító szem-
pontokból 40%-nál kevesebb 
van megfelelően kidolgozva. 
A hiányzók csak részben vagy 
egyáltalán nincsenek kifejtve. 
vagy: 
A vizsgázó még részben sem 
fejtette ki az összes irányító-
szempontot. 
 

Alapvető kommunikációs 
célját nem éri el. 

Formai jegyek és hangnem 
2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg formai jegyei telje-
sen megfelelnek a szövegfaj-
tának, hangneme pedig a 
közlési szándéknak. 
Levélműfaj esetén van helyes 
megszólítás és aláírás, és van 
helyes vagy elfogadható 
dátum és elköszönés. 

A szöveg formai jegyei nagy-
jából megfelelnek a szöveg-
fajtának, hangneme a közlési 
szándéknak. 
Levélműfaj esetén van helyes 
vagy elfogadható megszólítás 
és aláírás.  
A vizsgázó törekedett a levél-
forma betartására. 

A szöveg formai jegyei nem 
felelnek meg a szövegfajtá-
nak, vagy levélműfaj esetén 
hiányzik vagy nem elfogadha-
tó a megszólítás és/vagy az 
aláírás. 

Szövegalkotás 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok elrendezése 
logikus.  
A gondolati tagolás megfele-
lő: van bevezetés, tárgyalás és 
befejezés.  
A mondatok szervesen kap-
csolódnak egymáshoz.  

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok elrendezése 
többnyire logikus. A vizsgázó 
törekszik a gondolati tagolás-
ra: van bevezetés vagy befeje-
zés. 
A mondatok többnyire szerve-
sen kapcsolódnak egymáshoz. 

A mondanivaló nem mindig
logikus elrendezésű. A vizs-
gázó nem törekszik a gondola-
ti tagolásra: hiányzik a beve-
zetés és befejezés. 
A mondatok több helyen nem 
kapcsolódnak szervesen egy-
máshoz. 

A szöveg tagolatlan és átte-
kinthetetlen, izolált mondatok 
halmazából áll. 
Az írott anyag a rövidsége 
miatt nem tekinthető szöveg-
nek. 

Szókincs, kifejezésmód  
6-5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak megfelelő 
változatos és viszonylag nagy 
szókincs jellemzi. 

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak megfelelő 
szókincs jellemzi. A szókincs 
korlátai miatt előfordulhat is-
métlés. Néhol nem megfelelő 
a szóhasználat, ez azonban 
csak kis mértékben nehezíti a 
mondanivaló megértését. 

A szöveget kevésbé változa-
tos, helyenként egyszerű, de 
még elfogadható szókincs 
jellemzi.  
Sok a szóismétlés. Többször 
nem megfelelő a szóhasználat, 
ez néhány helyen jelentősen 
nehezíti a mondanivaló meg-
értését.

A szövegben felhasznált szó-
kincs nagyon egyszerű, a nem 
megfelelő szóhasználat több 
helyen jelentősen megnehezíti 
a szöveg megértését. 

Nyelvtan, helyesírás  
6-5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 

A szöveg grammatikai szem-
pontból igényes. Kevés nyelv-
tani (mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát tartalmaz. 
Ezek a megértést nem befo-
lyásolják. 

A szöveg több nyelvtani 
(mondattani, alaktani, helyes-
írási) hibát tartalmaz. Ezek 
azonban a megértést jelentő-
sen nem befolyásolják. 

A szövegben sok olyan nyelv-
tani (mondattani, alaktani, 
helyesírási) hiba van, amely a 
megértést jelentősen megne-
hezíti. 

A szöveg a nyelvtani (mon-
dattani, alaktani, helyesírási) 
hibák miatt több helyen nem 
érthető. 
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