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Ukrán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
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 kulcsban 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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Ukrán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
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    
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Ukrán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
Részletes útmutató 
 
Завдання 1.  
Про кого з наведених осіб йдеться в тексті?  

 
(1) Андрій Шевченко В 
(2) Юлія Тимошенко Б 
(3) Джулія Робертс А 
(4) Нельсон Мандела Г 

 
5. - 
6. + 
7. - 
8. + 
9. + 
10. + 

 
Завдання 2.  
Фунікулери. 
 

 
11.   1, 5 
12.  1, 3, 4  
13.  1, 4, 5 
14.  1, 2 
15.  5 
16.  1, 4 
17.  1, 4 
18.  5 
19.  1, 3 
20.  3 

 
Завдання 3.  
Козак Мамай. 
 
21. У кожній хаті. 
22. Символічний. 
23. На білому (вранці) та на чорному (ввечері). 
24. (Відомий український) археолог. 
25. Дерево Всесвіту. 
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Ukrán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
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 kulcsban 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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Ukrán 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    
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Ukrán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
Részletes útmutató 
 
Завдання 1.  
Мова.  
 
1. з  
2. від  
3. через 
4. про 
5. у 
6. на 
7. попід 
8. для 
 
 
Завдання 2.  
Про Джоконду.  
 
9.Державного 
10. Величезне 
11. знаменитий 
12. архітектора 
13. черзі 
14. загадкову 
15. даними 
16. страху 
 
 
Завдання 3.  
Піст – не міст, об'їхати можна. 
 
17-18. сухофруктів і свіжих огірків 
19-20. кубиками картоплю 
21. і варити до готовності 
22-23. суп з гречаною крупою 
24-25. перець мелений за смаком 



 

írásbeli vizsga 1011 8 / 17 2011. május 23. 

Ukrán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
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 
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 kulcsban 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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Ukrán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
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    
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Ukrán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

Részletes útmutató 
 

A feladatok megoldása és a hanghordozón elhangzó szövegek 
 

Завдання 1. 
Нова версія історії з вухом Ван Гога. 
 

1. Мартін Бейлі 
2. Тео 
3. Йоханне 
4. У Гамбургському (університеті) 
5. Поль Гоген 
6. (Ввечері) 23 грудня 1888 року 

 
Нова версія історії з вухом Ван Гога 

 
Британський дослідник Мартін Бейлі  висунув нову теорію про те, чому і за яких 
обставин голландський живописець Вінсент Ван Гог відрізав собі вухо увечері 23 
грудня 1888 року.  
Бейлі стверджує, що художник відрізав собі вухо після того, як дізнався про намір 
свого брата Тео одружитися. "Боячись втратити фінансову та емоційну підтримку від 
свого брата, від якого він був дуже залежний, Вінсент відрізав собі мочку вуха", – 
вважає експерт. До такого висновку Бейлі прийшов, вивчивши листи сім`ї Ван Гогів. 
У ході дослідження фахівець з`ясував, що 21 грудня 1888 року, незадовго до інциденту 
з вухом, мати Ван Гога одержала лист від Тео, в якому той просив дозволу на згоду 
шлюбу зі своєю коханою. Коментуючи це послання, Бейлі зазначив, що "Вінсент, 
безумовно, повинен був стати наступним, хто дізнався про майбутнє весілля". 
23 грудня 1888 року Вінсент Ван Гог одержав гроші, прислані Тео з Парижа. 
Знаходячись у відчаї через звістку про швидке весілля (ймовірно, разом із грошми він 
одержав і новину про намір брата), живописець відрізав собі мочку вуха. Тео приїхав 
до нього з Парижа наступного дня. Після зустрічі в своєму листі до нареченої Йоханне 
він написав, що Вінсент знає про їх план укласти шлюб. "Коли я запитав, чи схвалює 
він наш намір, він відповів, що одруження не повинне ставати головною метою життя", 
– писав брат Ван Гога. 
Не дивлячись на те, що Бейлі, фактично, не пояснює, як саме сам Ван Гог дізнався про 
весілля 23 грудня, фахівець стверджує, що ця звістка справила неймовірне враження на 
художника. Більш того, за словами дослідника, для Ван Гога отримання звістки про 
одруження Тео стало одним з найбільш значущих подій в житті художника. Бейлі 
розповів, що художник навіть відобразив це на одній зі своїх картин. 
Йдеться про натюрморт, роботу над яким Ван Гог закінчив на початку 1889 року. На 
полотні, крім власне тарілки з цибулею, зображено й інші предмети, зокрема конверт з 
листом. Вивчаючи картину, Бейлі побачив на конверті штамп, що свідчить про те, що 
лист прийшов з Парижа. На думку експерта, на натюрморті Ван Гог відобразив лист 
Тео до матері від 21 грудня 1888 року. 
Мартін Бейлі категорично відкинув теорію своїх німецьких колег Ханса Кауфмана і 
Ріти Вільдеганс. Як повідомлялося раніше, два дослідники з Гамбургського 
університету прийшли до висновку про те, що Ван Гог не відрізав собі мочку вуха сам, 
як вважалося раніше, – це нібито зробив Поль Гоген у нападі гніву. 
 
http://culture.unian.net/ukr/detail/188071 
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Завдання 2. 
Українці і кіно. 
 

7. + 
8. – 
9. + 
10. – 
11. – 
12. + 
13. – 
14. – 
15. + 
 

Українці і кіно 
 

Найулюбленішими жанрами кіно для українців є комедія (45%), мелодрама 
(31%) та історичні фільми (28%). Далі йдуть пригодницькі фільми (24%), бойовики 
(16%) та документальне кіно (15%). Кожний десятий українець захоплюється 
фантастикою. Драми популярні серед 8% опитаних, а трилери – серед 7%. 5% українців 
люблять фільми жахів, а 4% – еротику. І лише 4% українців взагалі не люблять кіно. 

З віком втрачається інтерес українців до таких жанрів кіно як комедія, 
пригодницькі фільми, бойовики, фантастика, фільми жахів та еротика. Натомість 
зростає інтерес до мелодрам, історичних фільмів та документального кіно. 

Серед більш освічених громадян популярними є комедії, документальне кіно, 
фантастика, історичні та пригодницькі фільми. Людей середнього рівня освіти 
цікавлять мелодрами і бойовики.  

Документальні фільми вдвічі популярніші в містах, ніж в селах. Взагалі кіно в 
містах люблять більше. Водночас мелодрами і бойовики однаково дивляться як в 
містах, так і в селах. 

Мелодрами у шість разів популярніші серед жінок, ніж серед чоловіків. 
Натомість бойовики в шість разів популярніші серед сильної статі. Крім того, жінки 
більше за чоловіків люблять комедії та драми.  

Найбільший інтерес до кіно проявляють пари, які живуть у громадянському 
шлюбі. Вони більше за інших люблять комедії, пригодницькі та історичні фільми, 
бойовики, а також документальне кіно. Неодружені – фантастику, трилери, містику. А 
от серед одружених, а ще більше серед розлучених, найбільш популярними є 
мелодрами. Інша цікава тенденція: чим більше дітей в родині, тим менше подобаються 
комедії та пригодницькі фільми. Натомість росте популярність мелодрам.  
 
http://dailylviv.com/index.php?newsid=23469 
 
Завдання 3. 
Пісня про рушник. 
 
 

16. край 
17. дорогу далеку 
18. на 
19. вишиваний 
20. солов'їні 
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21. хороші твої 
22. наче 
23. дібров 
24. тім рушникові / рушничкові 
25. до болю 
 
 

Пісня про рушник 
 

Слова Андрія Малишка  
Музика Платона Майбороди 

Рідна мати моя,  
ти ночей не доспала  
І водила мене  
у поля край села,  
І в дорогу далеку  
ти мене на зорі проводжала,  
І рушник вишиваний  
на щастя дала.  
І в дорогу далеку  
ти мене на зорі проводжала,  
І рушник вишиваний  
на щастя, на долю дала.  
Хай на ньому цвіте  
росяниста доріжка,  
І зелені луги,  
й солов'їні гаї,  
І твоя незрадлива  
материнська ласкава усмішка,  
І засмучені очі  
хороші твої.  
І твоя незрадлива  
материнська ласкава усмішка,  
І засмучені очі  
хороші, блакитні твої.  
Я візьму той рушник,  
простелю, наче долю,  
В тихім шелесті трав,  
в щебетанні дібров.  
І на тім рушникові  
оживе все знайоме до болю:  
І дитинство, й розлука,  
і вірна любов.  
І на тім рушникові  
оживе все знайоме до болю:  
І дитинство, й розлука,  
й твоя материнська любов. 
 

http://abetka.ukrlife.org/rushnyk.html 
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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 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. 
 

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 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. 
 

 
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. 
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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 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. 

 

• 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. 
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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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