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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 útmutatóban 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
4 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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Általános útmutató 
 
1. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 33 pont. 
 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 25 pont. 
 

 
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  1 

13 17    
 
 
Részletes útmutató 
 
Exercício1  

Reciclar, porquê? 

(0) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

G D F H L A N C B K M 
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Exercício 2 

A lenda de Viana 

(0) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

G D A B E C F K H N L 
 
 
Exercício 3 

Um restaurante de qualidade 

(0) 21 22 23 24 25 

G D A E C F 
 

 
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 útmutatóban talál-
ható átszámítási 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. 
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 Például: 
 

Max. Elért
4 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. 
 
Általános útmutató 
 
1. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 18 pont. 
 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 28 pont. 
 
 

 
Átszámítási táblázat 

 
 
  

Feladatpont Vizsgapont   Feladatpont Vizsgapont 

27-28 18  13  9 

25-26 17  11-12  8 

23-24 16  10  7 

22 15  8-9  6 

20-21 14  7  5 

19 13  5-6  4 

17-18 12  4  3 

16 11  3  2 

14-15 10  2  1 

   1  0 
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Részletes útmutató 
 
Exercício 1 

 
 

Luís Naves: “O silêncio do vento” 
 

0 eram 
1 era 
2 Lembrava 
3 era 
4 tinha 
5 chegou 
6 parou 
7 pediram 
8 subiram 
9 sentou-se 
10 estava 
11 fechou 
12 ouviu 
13 dizia 

 
 
Exercício 2 

 
 

A importância do infantário 
 

(0) 14 15 16 17 18 19 20 21 

B B C B B A D A D 
 
 

Exercício 3 
 
 

Levar água (0) __ao____ moinho 
 

(0) 22 23 24 25 26 27 28 

G I F E A H D C 
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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 he-
lyesírási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét akadályozzák. 
 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 útmutatóban 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 másik-
ba 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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Általános útmutató: 
 
1. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 33 pont. 
 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 18 pont. 
 

 
Átszámítási táblázat 

 
 

 
Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 

18 33  9 16 
17 31  8 14 
16 28  7 12 
15 26  6 10 
14 24  5 9 
13 22  4 7 
12 21  3 5 
11 19  2 3 
10 18  1 2 
   0 0 
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Részletes útmutató 
 

A feladatok megoldása és a hanghordozón elhangzó szövegek 
 
 
Exercício 1 

 
Livros para ler 

 
 
“Diálogos com os anjos” 

(0) Em que época se desenvolve a história contada no livro? 
Em plena guerra de Hitler. 
(1) Quem fala nos diálogos? 
Quatro amigos (três judeus e Gitta, cristã) 
(2) Quando se publicou o livro? 
Cerca de vinte anos após a morte dos amigos pelas mãos dos nazis. 

 
 
“Google, o fim do mundo como o conhecemos” 

(3) O que é que o Google transformou na nossa vida? (Enumere pelo menos duas 
coisas.) 

Transformou as nossas formas de acesso à informação, compras, lazer, conhecimento, 
imagens, etc. 
(4) Em que se tornou, na actualidade, a empresa? 
Hoje a empresa tornou-se "parte da vida das pessoas, tal como escovar os dentes". 

 
 
“Dispa o seu stress” 

(5) Que técnicas podem ajudar a resolver o stress? (Enumere pelo menos duas 
coisas.) 

Gestos simples como respirar, sorrir, escrever, cantar, etc. 
(6) Que efeito pode ter a leitura do livro? 
Pode modificar alguns dos nossos hábitos/ levá-lo a reflectir sobre si, os seus actos, 
pensamentos, nas pessoas que o rodeiam e levá-lo a querer alterar por completo a sua 
forma de viver. 
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Exercício 2  
 

Entrevista com Julieta Monginho 
 

(0) sol 
(7) defeito 
(8) viagem 
(9) animal 
(10) generosidade 
(11) personagem 
(12) escolher 

 
 

Exercício 3  
 

Um robô para Quéops 
 

(0) 13 14 15 16 17 18 

A B A B B B A 
 

Szövegek 
 

Textos 
Exercício 1 

 
Livros para ler 

 “Diálogos com os anjos” 
Em plena guerra de Hitler, quatro amigos (três judeus e Gitta, cristã) falam com vozes, 
reencontrando, no meio de uma época de terror, o sentido de uma nova vida. Cerca de vinte 
anos após a morte dos amigos pelas mãos dos nazis, Gitta publica a transcrição destas 
“conversas” e a experiência que o grupo viveu. Um livro que toca milhares de leitores em 
várias línguas. 
 
“Google, o fim do mundo como o conhecemos” 
Em poucos anos, tornou-se um facto de dimensão mundial. E com a facilidade de procura e 
encontrar quase tudo, transformou as nossas formas de acesso à informação, compras, lazer, 
conhecimento, imagens, etc. 
A sua força é tal, que mal se consegue pensar a vida sem esta ferramenta. 
Hoje a empresa tornou-se "parte da vida das pessoas, tal como escovar os dentes". 
Pode parecer um exagero mas... hoje, conseguiremos nós viver sem ele? Sim, como diz o 
anúncio, mas... não seria a mesma coisa. Pois não. 
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“Dispa o seu stress” 
Nunca se falou tanto deste tema como nestes últimos anos. São várias as causas e cada vez 
mais vai aumentando o número de pessoas afectadas com esta “doença”. 
Apesar de ser um tema em destaque, pouco se fala abertamente das possíveis formas de o 
resolver ou ajudar as pessoas a combater e minimizar os efeitos que vão corroendo as suas 
vidas. 
Lois Levy, mostra neste livro algumas técnicas simples e práticas que qualquer pessoa poderá 
utilizar ao longo do dia-a-dia. Gestos simples como respirar, sorrir, escrever, cantar, etc., são 
elementos que fazem parte de nós, mas com a correria do dia-a-dia, esquecemos de usar. A 
autora descreve e explica como podem mudar radicalmente o nosso problema. 
Ler, mas sobretudo pôr em prática as dicas que a autora nos propõe, vai sem dúvida 
modificar alguns dos hábitos que estavam ancorados em nós e que não traziam nenhum 
benefício. Este livro vai levá-lo a reflectir sobre si, os seus actos, pensamentos, nas pessoas 
que o rodeiam e levá-lo a querer alterar por completo a sua forma de viver. 

 
Revista Visão e www.wook.pt 

Exercício 2  
 
 

Entrevista com Julieta Monginho 
 
Pergunta-O que é para si a felicidade absoluta? 
Resposta-O mar num dia de sol, sem horas. 
P-Que palavra ou frase mais utiliza? 
R-«Não acredito!». 
P-O seu pior defeito? 
R-A timidez. 
P-Qual o seu maior sonho? 
R-Escrever a história de todas as pessoas, com o final feliz. E esse final ser verdadeiro. 
P-Qual o dia mais feliz da sua vida? 
R-Não é possível eleger um só. 
P-Onde e como gostaria de viver? 
R-Em viagem contínua. 
P-Qual a sua cor preferida? 
R-A dos olhos do meu filho. 
P-Qual a sua flor preferida? 
R-A margarida, num campo do Alentejo. 
P-O animal que mais simpatia lhe merece? 
R-O gato à janela. 
P-O que mais aprecia nos seus amigos? 
R-A generosidade e a inteligência. 
P-Quais são os seus heróis? 
R-Os grandes criadores, em todos os campos da arte e do saber. 
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P-Qual a sua personagem histórica favorita? 
R-Leonardo da Vinci. 
P-Que qualidades mais aprecia numa pessoa? 
R-Sensibilidade e inteligência. 
P-Que dom da natureza gostaria de possuir? 
R-Voz de soprano. 
P-Qual é para si a maior virtude? 
R-A simplicidade . 
P-Se pudesse escolher como regressar à vida, quem gostaria de ser?  
R-A cientista que descobrisse a cura para todas as doenças degenerativas. 

 
www.novoslivros.pt 

 
Exercício 3  

 
 

Um robô para Quéops 
 

Se os arqueólogos não conseguem entrar, e muito menos escavar, então manda-se um robô. A 
ideia foi de cientistas da Universidade de Leeds, que estão a terminar um robô para percorrer 
todos os corredores do interior da Grande Pirâmide de Gizé, a maior pirâmide egípcia, e 
descobrir os seus segredos. A tarefa do robô será decifrar mistérios revelados por uma 
primeira incursão, realizada há mais de quatro anos atrás. O novo robô será enviado para 
passagens subterrâneas muito estreitas, na chamada câmara da rainha, onde o primeiro robô 
foi enviado em 2002. 
O robô Djedi tem o nome do feiticeiro do Faraó Khufu, da IV dinastia, que em 2560 antes de 
Cristo mandou erigir a pirâmide, como túmulo real. O Djedi tentará aceder a locais até agora 
inexplorados e perceber a utilidade de câmaras que ninguém sabe para que servem. Tudo sem 
danificar o interior da estrutura.  
Os arqueólogos acreditaram sempre descobrir pistas que pudessem levá-los a encontrar o 
túmulo de Quéops. O faraó reinou mais de 2500 anos antes de Cristo, e a pirâmide a ele 
consagrada é a maior e mais antiga das pirâmides egípcias, é a única das sete maravilhas do 
mundo antigo que ainda se encontra de pé. Manteve-se inviolada durante 4500 anos e, até 
hoje, boa parte do seu interior continua a ser uma incógnita para os arqueólogos. 

 
Revista Sábado e www.tecnocientista.info 
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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 maximá-
lis pontszámokat; 

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

 
 Például: 
 

Max. Elért
4 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 felada-
tot, 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 tár-
gyalta 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 hang-
neme és stílusa megfelel-e a közlési szándéknak, valamint az írásmű szerzője és olva-
sója közötti viszonynak; hogy az olvasóban a szerző szándékának megfelelő benyo-
mást 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 meg-
felel-e a mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak; hogy az esetlegesen előfor-
duló nyelvi (mondattani, alaktani, helyesírási) hibák mennyiben akadályozzák az olva-
sót 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 cé-
lokat. Valamennyi 
irányító szempontot 
megfelelően kidol-
gozta. A szöveg  
a megadott hosszú-
ságú (15% eltérés 
lehetséges). 

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 va-
lósította meg a kom-
munikációs célokat. 
Az irányító szem-
pontok 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 el-
rendezésű.  
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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