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Szlovák nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 
 

Minden tartalmilag helyes válasz, illetve szinonima elfogadható. A javítási kulcs általában 
tartalmazza a szövegből adódó lehetséges 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 elfogadhatóságának.) 

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

Amennyiben több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha tartal-
mazza a helyes megoldást. 
 Az összetevőben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási 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
5 3 

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

 
Részletes útmutató 
 
1.  

1. Jeho pracovníci/Slováci spod Štiavnických vrchov. 
2. (Za)páčilo sa mu tam. 
3. Aby z nej spravil hotel. 
4. Z Rakúska. 
5. Pán Franz svojím vlastným autobusom prepravuje hostí z Viedne do hotela a po 

uplynutí rekreácie späť.  
6. Družstvo bolo v rozklade a zadĺžené. 
7. Má ich z vlastnej farmy. 
8. Exkurziu na farmu (s posedením pri živej hudbe a fantastických jedlách). 
9. Je blízko k hotelu./ Je len päť minút chôdze od hotela. 
10. Slovenské . 

 
2.  
Tvrdenia + – 
(11) Na Slovensku žije 800 medveďov.  - 
(12) Medvede žijú v skupinách.  - 
(13) Samec medveďa je mohutnejší ako samica. +  
(14) Medvede spia zimným spánkom. +  
(15) Medvede sú šikovní lovci.  - 
(16) Medvede žerú byliny, plody rastlín aj mäso. +  
(17) Medvede na jeseň potrebujú väčšie množstvo jedla ako na jar. +  
(18) O mláďatá sa starajú samec aj samica.  - 
(19) Priblížiť sa k zranenému medveďovi alebo medvedici s mláďatami je pre 
človeka nebezpečné.  

+  

(20) Pre včely a domáce zvieratá medvede nie sú nebezpečné.   - 
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3.  

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. nadbyt. 
H A L K E B M I F N D G 

 
 

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

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

 Például: 
 

1 2 3 4 
1 0 1  

 
 
 A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem elfogadható, 
a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 
 Minden feladat végén (szintén a lap alján, a kérdéseket jelölő szürke négyzetsor végén) 
két külön rubrika található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a 
másikba kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot. 
 
 
 Például: 
 

Max. Elért
5 3 

 
 
 A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az 
egyes feladatok eredményeit), az elért összpontszámot és a pontszámítási táblázat segítségével 
megállapított vizsgapontokat. 
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Szlovák nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
Általános útmutató 
 
1. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 18 pont. 
 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 25 pont. 

 
Átszámítási táblázat 

  
Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 

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

 

Részletes útmutató 
 
1.  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
A) C) B) A) C) D) B) 

 
2.   
Autá pre každého 
Prvé autá sa vyrábali ručne a boli také drahé, že si ich (0) mohli dovoliť iba bohatí (8) ľudia. 
Roku 1902 mladý mechanik zo Spojených štátov amerických založil automobilovú 
spoločnosť, ktorá niesla jeho meno – Ford. Toto meno sa stalo (9)  jedným z najznámejších na 
svete a Model T najslávnejším Fordovým autom. Henry Ford chcel skonštruovať auto natoľko 
cenovo prístupné, aby si (10) ho mohla kúpiť každá rodina. Roku 1908 vynašiel systém 
montážnej linky, ktorý umožnil zostavovať viacero (11) áut súčasne. Týmto spôsobom mohol 
Ford vyrábať autá (12) lacnejšie ako ktokoľvek iný. Na rozdiel od svojich konkurentov 
ponúkol len jeden model, čím udržiaval jeho nízku cenu. Model T sa začal roku 1909 
predávať za 850 dolárov, ale o sedem rokov neskôr jeho cena klesla na 260 dolárov. Do roku 
1927, keď sa Model T prestal vyrábať, bolo vyrobených 15 miliónov (13) kusov.  
 
3. 

(14) ...vedcov... 
(15)  ...(√).... 
(16)  …vlastností ... 
(17)  … je … 
(18) ...mesiacov ... 
(19) ... stupňov ... 
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4. 

20. 21. 22. 23. 24. 25. nadbyt. 
za vo na k pri do ku pre 

 
 

III. HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

 
 Minden tartalmilag helyes válasz, illetve szinonima elfogadható. A javítási útmutató 
általában tartalmazza a szövegből adódó lehetséges 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 elfogadhatóságának.) 
 A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a 
helyesírási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét akadályoz-
zák. 
 Amennyiben több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha tartal-
mazza a helyes megoldást. 
 Az összetevőben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási 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 
másikba kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot.  
 
 
 Például: 
 

Max. Elért
5 3 

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

Átszámítási táblázat 
 

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

 
 
Részletes útmutató 

 
A feladatok megoldása és a hanghordozón elhangzó szövegek 

 
1.  
Názov (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
(A) Udri, to pomôže         X 
(B) Pomocou prírody       X   
(C) Keď chýbajú kačky X         
(D) Bojazlivý pes          
(E) Opičiak má ľudskú mamu    X      
(F) Svadba pod vodou        X  
(G) Mexický superkoláč  X        
(H) Najchutnejší koláč sveta          
(I) Dokonalá ilúzia     X     
(K) Milovníci ľadu   X       
(L) Pes motorkár      X    

 
 
2.  

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 
A C B A B B A A C 
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3.  
 

Tvrdenia/vety 
Správne 
tvrdenie 

Nesprávne
tvrdenie 

(18) Dospelý človek musí spať aspoň sedem a pol hodiny denne.  X 
(19) Sú ľudia, ktorí aj po štvorhodinovom spánku sú svieži. X  
(20) Kto spí viac ako deväť hodín, bude celý deň plný energie.  X 
(21) Približne každý tretí Slovák trpí poruchou spánku. X  
(22) V spálni by malo byť aspoň 18 stupňov Celzia.  X 
(23) Mali by sme si ľahnúť každý deň v tom istom čase.  X 
(24) Ak niekto do pol hodiny nezaspí, nemal by ďalej ležať v posteli. X  
(25) Čítanie v posteli prispeje k dobrému spánku.  X 
 
 
1. szöveg: 
(1) Partia mexických cukrárov sa zapísala do histórie tým, že sa im podarilo upiecť najväčší 

tvarohový koláč na svete. Mal hmotnosť dve tony. Na jeho prípravu spotrebovali tonu 
tvarohu, desaťtisíc jahôd, štvrť tony cukru a 350 kilogramov múky. 

 
(2) Extrémni surfisti dokazujú, že surfovať sa nemusí iba v teplých vodách Tichého oceánu. 

Dá sa to aj na Aljaške, hoci tam je práve v týchto dňoch teplota dvadsať stupňov pod 
bodom mrazu. Je potrebné iba dobré oblečenie a môžete si užívať pohyb na vlnách 
Severného ľadového oceánu. 

 
(3) V nemeckom meste Schwerin sa v zoo narodilo mláďa gibona. Matka ho však odvrhla 

a o malého Walliho sa stará ošetrovateľka. Jeho ľudská mama ho naučí všetko, čo 
potrebuje, aby zvládol život v zoo. 

 
(4) Mladí výtvarníci namaľovali na chodník jednej z londýnskych ulíc dieru. Je taká 

dokonalá, že chodci a bežci ju v prvom momente prekonávajú ako skutočnú jamu. Až 
potom zistia, že ide o optický klam. 

  
(5) Oscar je pes, ktorý napriek pokročilému veku miluje adrenalín. So svojím pánom 

najradšej cestuje na motorke a obľubuje rýchlu jazdu, pri ktorej lapá do papule muchy 
a chrobáky. 

 
(6) Čína sa obrovským rozvojom ekonomiky dostala na popredné miesto v znečisťovaní 

životného prostredia. V snahe aspoň trošku zlepšiť túto nepriaznivú situáciu sa v krajine 
začína využívať veterná sila na výrobu elektrickej energie. 

 
(7) Nadšenci vodného potápania sa rozhodli usporiadať pre svojich priateľov svadobný obrad 

pod hladinou. Novomanželia boli nadšení a na morskom dne si povedali svoje áno. 
 
(8) V Španielsku vymysleli naozaj zaujímavý spôsob na zbavenie sa stresu. Na lúke za 

mestečkom Castellón si môžete za malý poplatok vybiť svoj stres a zúrivosť. Na to vám 
poslúži trojkilogramové kladivo a množstvo vyradených a už nepotrebných predmetov. 
Vraj to veľmi pomáha. 

(upravené podľa: http://zivot.lesk.cas.sk/ ) 
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2. szöveg: 
R.: Pri mikrofóne vítam pani Miroslavu Kováčikovú, dcéru známeho slovenského 
spisovateľa, autora desiatok detských kníh. Kde žijete, pani Miroslava? 
 
M.: Bývam v Stupave, v tej istej ulici ako kedysi s rodičmi. Syn má dom aj záhradu hneď 
vedľa. 
 
R.: Máte aj súrodencov? 
 
M.: Áno, mám jedného brata, volá sa Milan. On je o 4 roky starší. 
 
R.: Ktorá otcova kniha sa vám najviac páči? 
 
M.: Otcovo dielo je obrovské. Ani neviem, či som prečítala všetky jeho texty, ale ako dieťaťu 
sa mi najviac páčila knižočka Oktávia ide stovkou. Lebo bola o nás. V príbehu bol môj brat, 
ja aj sused. V našej ulici sme vtedy mali auto iba my. V skutočnosti to nebola Oktávia, ale 
Spartak. 
 
R.: Aké deti ste boli? 
 
M.: Keď sme boli s bratom malí, otec bol už známy spisovateľ. Ale spolužiaci alebo učitelia 
v škole nás nebrali ako deti niekoho slávneho. Boli sme živé deti. Už vtedy sme sa v škole 
učili o našom otcovi. Stalo sa, že som nejakú knižku neprečítala a pri skúšaní som o nej nič 
nevedela. Učiteľka ma vyhanbila, aké je hrozné, keď otcovu knihu nepoznám. 
 
R.: Aké spomienky máte na otca? 
 
M.: Naše detstvo s otcom bolo milé. V prírode si vždy našiel nejaké inšpirácie. S okolím mali 
naši rodičia veľmi dobré vzťahy. So susedovcami si v spoločnom plote dokonca urobili 
dvierka, aby mohli chodiť zo záhrady do záhrady. Stále služobne niekde cestoval. Cez víkend 
sme chodievali na chatu. 
 
R.: Kde sa zoznámili vaši rodičia? 
 
M.: Spoznali sa na predstavení ochotníckeho divadla v Stupave. Matka roky pracovala 
v knižnici, on sa stal pomerne rýchlo šéfom vydavateľstva Mladé letá. Jeho riaditeľom bol až 
do úmrtia v roku 1985. 
 
R.: Kedy písal váš otec? 
 
M.: Bol veľmi zaneprázdnený. Od rána do večera bol v práci a po zotmení písaval doma. Keď 
som zaspávala, uspávankou bol klepot písacieho stroja. 
 
R.: Čo viedlo k náhlemu úmrtiu vášho otca? 
 
M.: Asi pracovná vyťaženosť a fajčenie. Veď z roboty domov načas chodil iba vtedy, keď 
vodieval do škôlky a zo škôlky vnučku, čiže moju dcéru. V pracovnom týždni nikdy 
neraňajkoval a cez víkend si dával ráno párky. Fajčiť prestal až dva roky pred smrťou, keď 
dostal počas služobnej cesty prvý infarkt. 
 
R.: Zachovali sa jeho rukopisy? 
 
M.: Doma žiadne rukopisy nemáme, mama ich dala Matici slovenskej. Máme len venovania, 
ktoré písal vnúčatám. 
 
R.: Ďakujem za rozhovor a želám vám veľa zdravia. 
(upravené podľa: http://zivot.lesk.cas.sk/clanok/242/potomkovia-slavnych-zamysleny-rozpravkar-rudo-moric.html) 
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3. szöveg: 
Kedy a koľko spať 
Spánok je dôležitým relaxačným prvkom. Jeho dĺžka závisí od veku, ale aj od zdravotného 
stavu. Podľa odborníkov je primeraná doba zdravého spánku u dospelého človeka sedem a pol 
hodiny. Sú však aj výnimky. Niektorým stačia štyri hodiny a sú aj takí, ktorí potrebujú spať 
denne deväť hodín. Kto však spí viac ako deväť hodín, môže pociťovať väčšiu únavu ako 
človek, ktorý spí menej, ako je priemer.  
Poruchou spánku trpí približne tretina Slovákov. Ak človek viac dní v týždni trpí 
nespavosťou, mal by už navštíviť lekára. Veľmi dôležité je aj to, v akej miestnosti spíme. 
Odborníci odporúčajú, aby v nej teplota nebola vyššia ako 18 stupňov Celzia. Mali by sme 
zaspávať pri zhasnutom svetle a ľahnúť by sme si mali až vtedy, keď sme skutočne ospalí. Ak 
nezaspíme do tridsiatich minút, mali by sme vstať a chvíľu niečo robiť. Zo spálne by sme si 
nemali robiť pracovisko. V posteli by sme nemali čítať ani pozerať televíziu. 
(upravené podľa: http://www.slovenka.sk/index.php?id=blog&no=4018) 
 
 

 
 

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

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

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

 
 Például: 
 

Max. Elért
5 3 

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

 
 
Értékelési skála az I. feladathoz 
 
A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökélete-
sen megvalósította a 
kommunikációs célt; 
megfelelően dolgozta 
ki a feladat minden 
részletét, és elérte a 
minimális szöveg-
hosszúságot (50 szó). 

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

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

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

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

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

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

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alak-
tani, helyesírási) 
hibák miatt nem 
érthető és nem 
követhető. 
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Íráskép 
1 pont 0 pont 
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések 
és javítások. 

Olvashatatlan kézírás és/vagy áttekinthetetlen 
törlések és javítások. 

 
Értékelési szempontok a II. 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. 
 

Az értékelési szempontok részletes kifejtése 
 

• A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
 

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

 
• Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 

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

• Szövegalkotás 
 

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

 
• Szókincs, kifejezésmód 

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

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

• Íráskép 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy milyen a szöveg írásképe, mennyire ol-
vasható; a törlések és javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekinthetőségét. 

 
Értékelési skála a II. feladathoz 
 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökélete-
sen megvalósította a 
kommunikációs célo-
kat. Valamennyi irá-
nyító szempontot 
megfelelően kidol-
gozta. A szöveg a 
megadott hosszúságú 
(15% eltérés lehetsé-
ges). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Olvashatatlan kézírás és/vagy áttekinthetetlen 
törlések és javítások. 
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