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Beás nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 
 

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. 

Ha több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem fogadható el, ha az tartalmazza a 
helyes megoldást. 
Az összetevőben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási értékelési 
útmutatóban található pontszámítási táblázat alapján történik. 

Javításkor minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes kérdéshez 
tartozó egy-egy szürke négyzetbe, kérjük, írja be a következő kódokat: 

 
• 1 = jó válasz 
• 0 = nem fogadható el a válasz 
• Ha nincs válasz, a négyzetet hagyja üresen! 

 
 
Például: 

 
1 2 3 4 
1 0 1  

 
 

A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem fogadható el, 
a 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 má-
sikba, 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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Részletes útmutató 
 
I. 
 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

GY N GY N GY GY 

 
II. 
 
(6) Putyény umărá versurj, puvésty, sî putyény sî vorbé dă băjás învăcá. 
(7) Sî în iskulyé, sî pă egyetem putyény învăcá băjisestyé. 
(8) O dă lá părinc, o dă lá álc aminy, káré o styijé pă lyimbásztá. 
(9) Nu numá băjási, dá sî unguri 
(10) D-áje, kă sî vizsgă patyé sză fákă má dîn lyimbá dă băjás 
(11) Vizsgă dă lyimbă, sî érettségi jestyé.  
(12) În iskulyé, dákă áré dă gînd. 
(13) D-áje, kă ásá lyimbásztá nu sz-o mujtá. 
 

III.  
(14) lá királ szlugure. 
(15) uvig szîngur lukrá. 
(16) máré-jrá. 
(17) ásá dă găzdák o fi, ká királu. 
(18) o săzut zsjosz dă szub on lyémn máré. 
(19) sză vádă odátă pă tengeru, sî gyálurj márj. 
(20) szlănyină sî sjápă o mănkát k-on dăráb dă pînyé. 
(21) tamnă-jrá.  
(22) dă plaje. 
(23) sză szfătászkă. 
(24) frig ji-jrá. 
(25) ly-adunát szusz kîrbajilye királuluj. 
 

IV. 

(26) szkump 
(27) l-ám însjirkát 
(28) zurgunyestyé 
(29) ány foszt/n-ány umblát  
(30) o gară 
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Átszámítási táblázat 

 
 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 
30 33  14 16 
29 32  13 15 
28 30  11–12 13 
27 29  10 12 
26 28  9 11 

24–25 26  8 9 
23 25  7 8 

21–22 24  6 7 
20 22  4–5 5 
19 21  3 4 

17–18 20  2 3 
16 18  1 1 
15 17  0 0 

 
 
 

II. NYELVHELYESSÉG 
 
 

 A javítási útmutató tartalmazza az összes elfogadható választ. 
 Nem fogadható el a helyesírási hibát tartalmazó válasz.Ha több választ írt be a vizsgázó, a 
válasz akkor sem fogadható el, ha az tartalmazza a helyes megoldást.  
 Az összetevőben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási értékelési 
útmutatóban található pontszámítási táblázat alapján történik. 
 Javításkor minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes kérdéshez 
tartozó egy-egy szürke négyzetbe, kérjük, írja be a következő kódokat: 
 

• 1 = jó válasz 
• 0 = nem fogadható el a válasz 
• Ha nincs válasz, a négyzetet hagyja üresen! 
 

 Például: 
 

1 2 3 4 
1 0 1  

 
 
 A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem fogadható el, 
a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
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 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 segítsé-
gével megállapított vizsgapontokat. 
 
Részletes útmutató 
 
I. 
 

(0)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  
J E G H A D B C F 

 
II. 
 
(9) ár putye 
(10) kirili/sză kirilászkă 
(11) zburá/sză zbaré  
(12) fi 
(13) ár fi 
(14) sză lony 

 
 

III. 
 
(15) C) nurukosz  
(16)  B) sză fásj  
(17) B) idito  
(18) A) áj dă gînd  
(19) C) sză kumpărăny  
(20) D) aminyi  
(21) A) sză ájvé  
(22) D) számá  
(23) D) în multyé rîndurj  
(24) B) grász  
(25) C) percurj  
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Átszámítási táblázat 

 
 
 

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

 
 
 

III. HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

 
  
 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. 
 Ha több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem fogadható el, ha az tartalmazza a 
helyes megoldást. 
 Az összetevőben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási értékelési 
útmutatóban található pontszámítási táblázat alapján történik. 
Javításkor minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes kérdéshez tartozó 
egy-egy szürke négyzetbe, kérjük, írja be a következő kódokat: 
 

• 1 = jó válasz 
• 0 = nem fogadható el a válasz 
• Ha nincs válasz, a négyzetet hagyja üresen! 

 
 Például: 
 

1 2 3 4 
1 0 1  

 
 A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem fogadható el, 
a 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 má-
sikba, kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot.  
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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. 
 
Általános útmutató: 
 
1. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 33 pont. 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 25 pont. 
 
Részletes útmutató 
 
I. 
 
 
 
 
II. 
 
(8) Nisjhungyé nu-sz máj mulcînsj, dăkit lá noj. 

(9) Áje gîngyestyé, kă binyé lyé merzsjé. 

(10) Kă nu áje sî ásá mănînkă, kit máj szănătosj sză fijé. 

(11) Álá szláb o fi, sî máj repé o fi bityág, n-o putye binyé sză-nvecé, nu s-o kápătă lukru bun, 

sî szărák o fi. 

(12) Tot szărák o fi, dá sî kupiji luj în szărăsjijé or kusztá. 

(13) Nisj szîmbătă, nisj duminyikă, dá nisj dă váră, kînd nu-jrá iskulă. 

(14) D-áje, kă-n usztáju-l dă elsé ro bityigasză-jrá. 

(15) Bultusîcă áve dă gînd sză fijé. 

(16) Je áku máj binyé kusztă, dăkit mumă szá, sî patykă sî kupiji lyij máj bun kuszt or áve. 

 
III. 
 

(17) Pîn lá dauă sjászurj 

a) în lukru misz 

(18) Kînd ázsung ákásză, 

b)  lukru mult m-ástyáptă. 

(0)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

N  
 

GY 
 

N 
 

GY 
 

GY 
 

N 
 

N 
 

N 
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(19) Má száră-j, 

b)  kînd ku sjigogyi szfărsészk. 

(20) Kicusdujinsj hustyunyic ăstyény 

a) păkînd száră-j. 

(21) N-ám răgáz sză-nvăc ku kupilu-m, 

a) dá mágá nisj nu pot sză fju lîngă jél. 

(22) Kupilu-m nu-j krunt, 

b)  kă-j ku firé. 

(23) Szîmbătă sî duminyikă 

a) n-ávény átit lukru. 

(24) Kînd ám musugutit s-ám szăpălát szusz, 

b)  má sî dámnyázá o trikut. 

(25) Szîmbătă sî duminyikă nyé dusjény în gárd 

b)  sză lukrăny. 
 

 

 
 

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  0 0 
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A hanghordozón elhangzó szövegek 

 
I. szöveg 

 
N-ápo jo nu styu, sj-o vinyi máj în ánusztá! N-ávény má multyé luny pîn lá ánu-l nou, dá nu 
tresjé ásá nisj o zuă, kit sză n-áhuzîny dă sjévá báj máré. 
Ku ápá ány kizdilit- átitá plajé nu numá lá noj, dá nisj pă lumecárá nisjhungyé n-o foszt. Ku 
zîlyilye, ku szăptămînyílye pluá sî dă primăváră, sî dă váră. 
Kînd mágá vreme uszkátă-jrá, toc p-áje lukrá sjé sză fákă, dákă járă átitá ápă o kurá dîn nor. 
Kă ásztá má nu plajé-jrá, káré nyé udă pămîntu, sî kuszt îj dă lu lyemnyé, lu veteményurj, 
ásztá má ápă-jrá, kákînd ku vádră ár vărszît-o dîn noru-l nált. 
Dá kicînsj s-or pirdut kăsîlye, s-or rămász făr dă nyimik. Kum or putut toc ly-or ázsutát pă 
aminyistye - mulcînsj sî kăsj nave, dákă n-or putut sză mergă în kászá lor înnápoj. 
Dá ápá nisj n-ány ávut dobă sz-o mujtăny, áku nu tresjé zuă kit sză nu szfătijiny dă iszapu-l 
rosu. Ásztá mágá on szát o pusz ténkre. Dá nisj în gînd n-ár fi gîngyit nyime, kită págubă 
patyé sză fáku iszapu, káré sz-o szăbădălit áfáră. Noj d-áisj numá dîn tévé ány văzut, kicînsj 
or ársz, or kirilit în kurház, kă iszapusztá pelye ly-o ársz lu mulcînsj.Tot plînszu mă szugusă, 
kînd îm vinyé-n firé sjé dîn tévé ám văzut. O mámă păre, kă iszapu ásá repé ly-o zăpsît, dă pă 
fătucá-j pă káré în brácă o cînye, o răgădit-o  dă lá je, s-o dusz-o. Hár sză fijé lu drágu-l domn, 
n-o murit fătucásztá, dá sî je, sî mumă szá sî tátă szo în kurház or kirilit. 
Pisjarilye lu mumă szá táré ly-or ársz, nu patyé merzsjé. Ány styut, kă fátá-j má máj binyé-j, 
nu- j-o rămănye nyimik báj. Dá sî mijé szuflyitu-m dăkit nu sză rupe, kînd ám áhuzît, kă nu-sz 
într-on kurház, sî nu sz-or văzut, nu sz-or áhuzît ku zîlyilye- dá  jelyé zîlyilyestye în kuszt n-
or mujtá nisjkînd.   

(Forrás:Kalányos István: Szărbătarilye în kusztu mnyo. Kézirat. 2010) 
 
II. szöveg 

 
Mulcînsj ásá cînyé, kă lu aminyilor héj grásj, máj binyé lyé merzsjé. Sî băjási ásá cînyé, kă 
káré grász ăj, álá sî găzdák ăj. Ásztá mágá nu-j gyirépt. Sî în Ungureme styijé - máj binyé, 
dăkit álthungyivá în Europá -, kă întri szărási máj mulcînsj ăsz grásj. Sză nu gîngyiny, kă, d-
áje kă máj mult mănînkă, dăkit káré szlábj ăsz. Máj binyé d-áje, kă nu áje sî ásá mănînkă kit 
máj szănătosj sză fijé. Ásá dă 15 000 dă kupij flămînzestyé în cárá nasztră. Káré mágá în famé 
krestyé, álá szláb ăj, sî máj repé sză bityizsjestyé. Flămînd, nisj învăcálá nu-j merzsjé binyé, 
dá fără iskulyé nu-s kápătă lukru bun. D-áje zîsjé, kă káré szărák o năszkut, álá tot szărák o fi, 
dá sî kupiji luj în szărăsjijé or kusztá.  

Mirá, káré într-on szát mik o kriszkut, tyár în iskulă o putut sză mănisjé mănkáré fjártă. 
Nisj szîmbătă, nisj duminyikă, dá nisj dă váră, kînd nu-jrá iskulă, n-o putut mănkát ásá, kum 
j-ár fi trăbujit l-o fetyi mikă. Mumă szá áje punye pă másză, sjé putye lyésznyik kumpărá. Ro 
szlábă-jrá Mirá, hjábá-jrá ku firé, dá tot o bukujit odátă, kă în usztáju-l dă elsé ro bityigasză-
jrá. Máj mult o foszt lá doktor, s-ákásză, dăkit în iskulă. Dá d-áje kînd o szfărsît iskulá, o 
mérsz sză-nvecé, kit bultusîcă sză fijé. Je áku máj binyé kusztă, dăkit mumă szá, sî nyé 
rămnyiny kă sî kupiji lyij máj bun kuszt or áve, dăkit je. 

(Forrás: Kalányos István: Ákár áj styut, ákár nu. Kézirat. 2010) 
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III. szöveg  
 
Jo pă nyimik n-ám răgáz. Dă lá sásză sjászurj în lukru misz, sî numá lá dauă sjászurj dă 
gyiminyácă pot purnyi ákásză. Unyirj mágá nisj nu nyé lásză ákásză, kînd máj mult lukru 
jestyé. Átunsj sî dauăszprăzesj, pártuszprăzesj sjászurj lukrăny. Na, dăp-áje kînd ázsung 
ákásză, nisj nu styu, sjé sză fák. Sză férb, kit sză ávény mănkáré, păkînd családu mnyo vinyé 
ákásză, o sză szpăl, pă áloturilye sză lyé hărănyészk máj înti, lá boltă sză mă duk. Păkînd 
szfărsészk sî în kunyhábă sî áfáră, má száră-j, n-ám putyeré lá nyimik. Mănkány, arékityé 
vorbé szfătijény, dá dăp-áje mirzsjény sză nyé kulkăny, kă toc hustyunyic ăstyény. Uvig repé 
má lá dăszprizuă mă szkol. N-ám răgáz sză-nvăc ku kupilu-m, dá sză-c szpuj gyiriptátye, nisj 
nu j-ás putyé ázsutá má, kă nu mă prisjép jo má lá ásztá sjé áku învácă.  
Dá hár sză fijé lu drágu-l domn, nisj nu trébé sză j-ázsutăny, kă káp bun áré. Binyé-nvácă, sî 
urtásj buny áré. Nu fásjé krumceme, ká héjelánc kupij.   
Szîmbătă sî duminyikă k-on pik máj multă dobă ávény. Átunsj unyirj mirzsjény în cîgány, sză 
vigyény, sjé fásjé, kum kusztă urtásji nostri, kînd dăpă dámnyáză ám szfărsît ku musugutálá s-
ám szăpălát szusz. Dá sî în multyé rîndurj vinyé sjinyivá sî lá noj pă gustyijé. Kînd mágá 
vremé bună-j, nyé dusjény în gárd, s-ákulo lukrăny. Dá ákár sjé fel lukru ám, sî ákár sjé fel ăj 
vreme, duminyikă dă gyiminyácă în biszerikă umblăny, sză dăgyény hár lu Dimizou, k-áfel 
kuszt ávény. 

(Forrás: Kalányos István: Kum îm tresjé zîlyilye. Kézirat. 2010) 
 

IV. ÍRÁSKÉSZSÉG 
 

 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  
 
Ha 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 kommuni-
kációs szándékot, azaz megfelelően dolgozta-e ki a témát; megfelelő hosszúságú szö-
veget 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 ért-
hető-e az olvasó számára, az esetlegesen előforduló nyelvi (mondattani, alaktani, he-
lyesírási) hibák a megértést nem akadályozzák-e. 
 

• 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 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. 
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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  
 
Ha 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 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 kö-
zépszintnek 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. 
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• 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 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 
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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