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Eszperantó nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
Általános útmutató az  

I. Olvasott szöveg értése; II. Nyelvhelyesség; III. Hallott szöveg értése 
vizsgarész-összetevőkhöz  

1. Jó megoldásként csak a Javítási-értékelési útmutatóban megadott megoldások fogadhatók el. 
2. Minden jó megoldás 1 pontot ér. 
3. Ha a vizsgázó egy kérdésre több választ ad, akkor sem adható pont, ha a jó válasz is köztük van. 
4. Fél pont és többletpont nem adható. 
5. A feladatok után található szürke mező szolgál a pontozásra: a helyes megoldást jelölje egyessel,  
   a helytelent nullával, amennyiben nincs válasz, a négyzetet hagyja üresen; írja be azt is, hogy  
   mennyi pontot ért el összesen a vizsgázó abban a feladatban! 
    Például: 
 
 
 
 
 
     A példában az 1., 3. és 5. kérdésre helyes a válasz, a 2.-ra adott nem fogadható el, a 4.-re pedig nem   
     válaszolt a vizsgázó; összesen 3 pontot ért el ebben a feladatban. 
6. Az írásbeli vizsga egyes összetevőiben elért pontszámok összesítésére használja a feladatlapok  
     utolsó oldalán található táblázatot! 
7. Az egyes vizsgaösszetevőkben a kérdések száma nem mindig egyezik meg a vizsgapontok  
     számával, ezért helyenként átszámításra van szükség. A vizsgapontok kiszámításához használja a  
     Javítási-értékelési útmutató táblázatait! 

 
I. Olvasott szöveg értése 

Általános útmutató 
    A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a  
    helyesírási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz megértését  
    akadályozzák. 
       Az elérhető maximális feladatpont: 26. 
       Az elérhető maximális vizsgapont: 33. 
    A feladatpontok vizsgapontokká való átalakítása az alábbi táblázat szerint történik: 
 

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

 

1. 2. 3. 4. 5. Max. Elért 

1 0 1  1 5 3 
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Részletes útmutató 
 
 1. feladat 
 

1. korespondadi  
2. verkisto  
3. universitataj  
4. aperi  
5. poemaro  
6. modernismaj  
7. vivon  
8. izolon 

 
 

 2. feladat 
 

 Bob Dave Jock ĉiu neniu 
9. Estis bele vestita...     x 
10. Sidis sur ĉevalo...     x 
11. Fumis...    x  
12. Estis alta... x     
13. Estis forta...   x   
14. Estis bela...  x    
15. Falis sur la teron...  x    
16. Havis problemon...    x  
17. Ekhavis ideon por solvi la problemon...   x   

 
 
 
 3. feladat 
 
E-libro kostas (18) ____malpli_________ ol presita libro. 

En e-libroj estas facile (19) _____serĉi/trovi________ vortojn. 

Legi e-libron estas (20) __komforte, agrable, facile ks.____ ankaŭ en lito,  

ĉar ĝi estas malpli (21) __dika/peza ks.____ ol papera libro,  

kaj ĝi ne (22) ___fermiĝas ____ sen nia volo . 

FEL eldonas e-librojn en (23) ____tri/pluraj ____ diversaj formoj. 

Estas legeblaj e-forme (24) __kolektitaj/pluraj/multaj ks.___ krimnoveloj de Claude Piron. 

Estas inde ofte reviziti la hejmpaĝon de la eldonejo por vidi la liston de la (25) novaj e-libroj. 

Testlibroj kostas (26)____neniom____ . 
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II. Nyelvhelyesség 
Általános útmutató 
        Az elérhető maximális feladatpont: 30. 
        Az elérhető maximális vizsgapont: 18. 
    A feladatpontok vizsgapontokká való átalakítása az alábbi táblázat szerint történik: 
 

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

 
 
Részletes útmutató 
1. feladat 
 

1. et  
2. ej  
3. aĵ  
4. ec  
5. iĝ  
6. ek  
7. mal  
8. re  
9. ind  
10. ig  
11. eg 

 
2. feladat 
 

12. 13. 14. 15. 16. 17. 

C A D A B C 

 
 
3. feladat 
 
 

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
F G L B A E M O D K I N H 
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III. Hallott szöveg értése 

Általános útmutató 
    Helyesírási és nyelvhelyességi hibáért nem vonunk le pontot. 
        Az elérhető maximális feladatpont: 23. 
        Az elérhető maximális vizsgapont: 33. 
    A feladatpontok vizsgapontokká való átalakítása az alábbi táblázat szerint történik: 
 

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

 
 
Részletes útmutató 
1. feladat 

 

 V M 
1. Nun li instruas en Hanojo, Vjetnamo. x  
2. La Infana Kongreseto okazos en la universitato de Hanojo.  x 
3. La kursanoj volas helpi en la organizado de la UK en Hanojo. x  
4. Vjetnamanoj deziras rapide lerni Esperanton. x  
5. Nur junuloj lernas Esperanton.  x 
6. Raquel partoprenis kurson en Ĉinio. x  
7. La kurso de Raquel daŭris 8 tagojn.  x 
8. Raquel estas hispana studentino.  x 
9. Raquel instruos Esperanton. x  
10. Augusto Casquero de la Cruz havas tre pozitivajn impresojn 

pri la Esperantoaj kursoj en Vjetnamo. x  
 
Az  elhangzott szöveg: 
 
Sinjoro Augusto Casquero de la Cruz, fama hispana esperantisto post kvar-jara 
instruado en Kantono, Ĉinio, nun instruas en Hanojo, Vjetnamo. Ĉu viaj impresoj estas 
pozitivaj? 
 
Dekomence mi ege surpriziĝis pro la alta nivelo de Esperanto ĉi tie. Momente mi instruas 
Esperanton al du grupoj de universitataj gestudentoj, al alia grupo, kiu konsistas el edukistinoj 
de infan-ĝardeno, kie okazos la Infana Kongreseto, al du grupoj de miksitaj aĝoj, kaj tuj mi 
komencos instrui Esperanton al tria grupo de universitataj gestudentoj. 
Ĉi tie mi spertis, ke homoj ne nur ŝatas lerni la lingvon, sed diference de aliaj lokoj, ili havas 
Esperanton en la koro ekde la komenco. Ili entuziasme kaj tre rapide lernas kaj volas tuj 
partopreni en la movado, helpi ĝin kaj kunlabori en la organizado de la Universala Kongreso, 
kiu okazos en Hanojo en la jaro 2012. 
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Tio certe multe plifaciligas vian laboron. 
 
Kompreneble, por mi tio estas granda plezuro. Kiam mi instruas Esperanton, la gelernantoj 
ĝenerale diras al mi: „bonvolu iri malrapide”. Sed ĉi tie okazas io alia. Ili diras: „rapide, 
rapide, ni devas fini la libron tuj”.  
 
Ĉu ankaŭ maljunulojn karakterizas sama entuziasmo? 
 
Estas interesa fenomeno, ke vjetnamanoj detruas pedagogiajn teoriojn, kiuj diras, ke homoj 
post 51-jariĝo ege malfacile lernas novan lingvon. Unu el la grupoj, kiuj lernas kun mi, 
konsistas el maljunuloj inter 65 kaj 93 jarojn aĝaj. Ili estas ĝentilaj, tre entuziasmaj kaj 
diligentaj. Post mallonga tempo ili ĉiuj jam paroletos en Esperanto. Certe ili estos granda 
helpo en la organizado de UK. 
 
Revenu al la junularo. Kion diri pri ili? 
 
Ili estas mirindaj. De ĉiuj junaj gelernantoj mi mem lernas multe. 
Aparte mi volus mencii Raquel. Meze de januaro, okaze de la lerneja vintra feriado, ŝi decidis 
partopreni rapidkurson en Ĉinio. La rezulto estis mirinda, nekredebla. La kurso daŭris unu 
monaton, po ok horojn tage. En tiu tempo Raquel (ŝi havas hispanan nomon, ĉar ŝi estas 
studentino de la hispana lingvo, kiun ŝi perfekte parolas) akiris tre altan nivelon en Esperanto. 
Fakte, kiam mi konatiĝis kun ŝi, ŝi ĉiam parolis kun mi en la hispana lingvo, sed nun, kiam ni 
renkontiĝas, el ŝia buŝo venas nur Esperantaj frazoj. Baldaŭ ŝi komencos instrui Esperanton, 
kaj multege helpas en la organizado de la Esperantaj kursoj. 
 
Dankon pro via entuziasmo kaj ni deziras al vi pluajn sukcesojn. 
 

(Laŭ Juna Amiko septembro 2011) 
2. feladat 
 

 jaro(j) kiom da albumoj? 
11. 60-aj 4 
12. 70-aj 17 
13. 80-aj 58 
14. 90-aj 75 
15. 2001 27 
16. 2004 16 
17. 2000 14 

 
Az elhangzott szöveg: 
 
Dum la pasintaj 40 jaroj eldoniĝis almenaŭ 270 muzikalbumoj kun Esperanto-kantado. La 
statistiko montras daŭran kreskon. En la sesdekaj jaroj aperis 4 albumoj, en la sepdekaj 17, en 
la okdekaj 58, en la naŭdekaj 75 kaj en la unua jardeko de la 21-a jarcento ĝis proksimume 
decembro 2007 105 (dum 8 jaroj). Alimaniere dirite ekde 1977 ĉiujare eldoniĝis almenaŭ unu 
albumo, ekde 1987 almenaŭ kvar jare, ekde 1996 almenaŭ ok. 
La maksimumon oni atingis en la jaro 2001, kiam aperis escepte multaj, nome 27 albumoj. 
Laŭ la kvanto sekvas 2004 kun 16 albumoj kaj 2000 kun 14. Ekde tiam okazis ioma 
malkresko al 8 albumoj jare – plej verŝajne tio estis la sekvo de la pli vasta uzado de mp3-
formataj dosieroj. 

(Laŭ Ret-Info 2009.06.10.) 
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3. feladat 
 

18. Kio okazos, se iu skribas al Avo Frosto?   li/ŝi ricevos respondon  
       (en la sama lingvo) 
19. Ekde kiam li respondas en Esperanto?   2002 
20. Kiajn leterojn preferas Avo Frosto?   mane skribitajn, manskribitajn 
21.-23. Kion oni devas nepre skribi?   nomon,  
       adreson,  
       (indikon) Esperanto 

 
A 21.-23. kérdésekre adandó válaszok sorrendje tetszőleges, a válaszok megoldásokként 
1-1 pontot érnek (3 pont, ha mind a 3 kifejezés szerepel). 
 
Az elhangzott szöveg: 
 
Skribu al Avo Frosto, li respondos... ankaŭ en Esperanto! 
 
Okaze de la jarfinaj festoj Kristnasko / Julo ĉiujare miloj da infanoj el la tuta mondo skribas al 
Avo Frosto. Infanoj, kiuj skribas al li en la franca, angla aŭ en dudeko da aliaj lingvoj, ricevos 
respondon en la sama lingvo el la Norda Poluso, loĝloko de Avo Frosto.  
En 2001 la Kanada Poŝta Servo akceptis la proponon de Esperanto-Societo Kebekia pri la uzo 
de Esperanto por komuniki kun la Esperantlingvaj infanoj dise en la mondo, kaj ekde 2002 
Esperanto estas inter la korespondaj lingvoj uzataj de Avo Frosto kaj siaj helpantoj kaj 
volontuloj. 
Avo Frosto preferas manskribitajn leterojn, eĉ se ili estas skribitaj de etaj manoj, kiuj nun 
lernas skribi. Ne forgesu klare skribi vian nomon, adreson, indiku 'ESPERANTO' por certigi 
respondon en la ĝusta lingvo. 
Esperanto-Societo Kebekia invitas ĉiujn esperantistojn, junajn kaj junkorajn, malkovri tiun 
jarfinan tradicion skribi al Avo Frosto. Simple sendu mane skribitan leteron al la sekva 
adreso: 
 
AVO FROSTO 
NORDA POLUSO 
KANADO  
 

(Laŭ ret-info https://mail.google.com/mail/?shva=1#label/retinfo/12599a2a82ab972a.) 
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IV. Íráskészség 

Általános útmutató 
Az írásfeladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák alapján történik. Ez  
az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontok-
hoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden írásbeli munkát e szempontok segítségével kell ér-
tékelni oly módon, hogy a dolgozatot minden egyes értékelési szempontnál újra kell olvasni. 
Ezen értékelési eljárás további sajátossága, hogy a szintleírások a nyelvi teljesítményt értékelő 
szempontoknál nem tartalmaznak hibaszámokra vonatkozó utalásokat, valamint nem osztá-
lyozzák előre az egyes hibatípusokat a hibák súlyossága alapján. Ennek oka az, hogy az egyes 
nyelvi hibák súlyosságát (értelemzavaró vagy nem értelemzavaró hiba) csak az adott szöveg-
környezet figyelembevételével lehet megállapítani. 
A javítás alapelvei 

1. Az adott szinten bizonyos lexikai egységek és nyelvtani struktúrák produktív haszná-
lata nem várható el a vizsgázótól. Az ilyen típusú hibákat az értékelésnél nem kell fi-
gyelembe venni. 

2. Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni. 
3. A dolgozatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó kevesebbet vagy többet írt a meg-

adott szöveghossznál. 
4. Fél pontok és jutalompontok nem adhatók. 
5. Az értékelési szempontok és értékelési skálák szerint megítélt pontszámot a válaszla-

pok után található táblázatba kell beírni, valamint azt is, hogy az adott feladatban 
mennyi pontot ért el a vizsgázó. 

6. A javító tanár szöveges értékeléssel is kiegészítheti a pontozásos értékelést. 
7. A vizsgaösszetevőben elért pontszámok összesítésére használja a feladatlap utolsó ol-

dalán található táblázatot! 
 
1. feladat 
 

Értékelési szempontok Maximális pontszám
Tartalom és szöveghossz 5  
Nyelvhelyesség és íráskép 5  
Összesen 10 

 
Amennyiben a dolgozat a Tartalom és szöveghossz szempont alapján 0 pontos, akkor az össz-
pontszám is 0 pont. 
 
Az értékelési szempontok részletes kifejtése 
 
Tartalom és szöveghossz 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó: 

•  megfelelően dolgozta-e ki a témát; valamennyi irányító szempontra kitért-e, 
• hogyan valósította meg a kommunikációs célokat, 
• megfelelő hosszúságú szöveget hozott-e létre. 

A tartalmi teljesség megítélésénél az a döntő, hogy a vizsgázó közli-e az adott szituációban 
lényeges információkat. Egyes vizsgafeladatoknál a tartalom értékelésénél a segédanyag tar-
talmi információi is irányadóak lehetnek. Ekkor azt is figyelembe kell venni, hogy a vizsgázó 
írásműve nem tartalmaz-e sokkal kevesebb információt, mint a segédanyag. Amennyiben 
azonban a feladat nem tartalmaz erre vonatkozó utasítást, akkor nem kérhető számon  
a vizsgázón a segédanyagban megjelenő összes információ.  
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A nyelvi okokból érthetetlen szövegrészeket ennél a szempontnál sem lehet értékelni. Ez vo-
natkozik a megadott szövegből értelem nélkül lemásolt és rossz nyelvi környezetben használt 
szövegrészekre is. Az ilyen típusú hibákat figyelembe kell venni a nyelvi teljesítmény értéke-
lésekor is. El kell fogadni azonban az olyan szövegrészeket, amelyeket a vizsgázó a segéd-
anyagból vett át, és jó nyelvi környezetben használ. 
Amennyiben a vizsgázó olyan információt közöl, amely nem magyar anyanyelvű olvasó szá-
mára nem értelmezhető, a tartalom kidolgozása nem tekinthető teljesen megfelelőnek. 
 
Nyelvhelyesség (szókincs, mondattan, alaktan, helyesírás) és íráskép 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy: 

• megfelel-e a vizsgázó által használt szókincs a témának, a szituációnak, a szerepnek és 
a közlési szándéknak, 

• megfelel-e a szóhasználat a középszintű érettségi vizsga követelményeinek, 
• megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a mondattan, az alaktan és a helyesírás  

normáinak, 
• írásképe áttekinthető-e, olvasható-e a szöveg. 

Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a meg-
értést. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak újraolvasás 
után érthető. 
 
Javítási jelrendszer 
A hibákat a lap jobb oldalán található sávokban kell jelölni a következők szerint: 
 
1. oszlop:  
Tartalom és szöveghossz 
Bekarikázott számokkal jelöljük a teljesen kifejtett irányítási szempontokat. Mínuszjel követi 
a csak részben kifejtett szempontot. A szavak számát írjuk az 1. oszlop fölé! 
 
2. oszlop:  
Nyelvhelyesség (szókincs, mondattan, alaktan, helyesírás) és íráskép 
L = lexikai hiba 
LÉ = értelemzavaró lexikai hiba 
Kif = kifejezésmódbeli hiba 
Ny  = nyelvtani hiba 
NyÉ  = értelemzavaró nyelvtani hiba 
H  = helyesírási hiba 
O  = olvashatatlan szövegrész 
 
A szövegben használt jelek: 
aláhúzás   = nyelvtani vagy helyesírási hiba 
hullámos vonal  = lexikai, kifejezésmódbeli hiba 
hiányjel   = hiányzik egy szó 
nyíl    = szórendi hiba 
aláhúzási   = ismétlődő hiba 
 
Az ismétlődő hibákat, valamint az olyan hibákat, amelyeknél az adott nyelvtani struktúra is-
merete nem várható el a vizsgázótól, csak a szövegben kell jelölni, a javítósávban nem. 
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Értékelési skála (1. feladat) 
 

Tartalom és szöveghossz 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A vizsgázó 
megvalósította  
a kommunikációs célt; 
megfelelően dolgozta 
ki a feladat minden 
részletét; elérte és nem 
is haladta meg 
jelentősen a megadott 
szövegmennyiséget. 

A vizsgázó nagyrészt 
megvalósította  
a kommunikációs célt, 
általában megfelelően 
dolgozta ki a feladatot, 
és legalább  
40 szó hosszúságú 
szöveget hozott létre. 

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

A vizsgázó nem 
valósította meg  
a kommunikációs célt; 
félreértette, illetve nem 
megfelelően dolgozta ki 
a feladatot, és/vagy a 
létrehozott szöveg  
20 szónál rövidebb. 
vagy: A vizsgázó más 
témáról írt. 

Nyelvhelyesség (szókincs, mondattan, alaktan, helyesírás) és íráskép 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A szöveg hibátlan 
vagy csak kevés,  
a megértést nem 
zavaró nyelvi hibát 
tartalmaz. 

A szövegben több 
nyelvi hiba fordul elő, 
de ezek a hibák alig 
nehezítik a megértést. 

A szöveg a nyelvi hibák 
következtében nehezen 
érthető és követhető, 
illetve félreérthető. 

A szöveg a nyelvi hibák 
miatt nem érthető. 
vagy:  
A szöveg jelentős része 
nehezen olvasható, 
illetve olvashatatlan. 

 

2. feladat 
 

Értékelési szempontok Maximális pontszám 
Tartalom és szöveghossz 5  
Szövegalkotás 5  
Formai jegyek és hangnem 3  
Szókincs, kifejezésmód 5  
Nyelvhelyesség és íráskép 5  
Összesen 23 

 
Amennyiben a dolgozat a Tartalom és szöveghossz szempont alapján 0 pontos, akkor az össz-
pontszám is 0 pont. 
 

Az értékelési szempontok részletes kifejtése 
 

Tartalom és szöveghossz 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó: 

• hány irányító szempontra tért ki, és megfelelően tárgyalta-e azokat, 
• hogyan valósította meg a kommunikációs célt/célokat, 
• megfelelő hosszúságú szöveget hozott-e létre. 

 
Egy adott irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető megfelelőnek, ha a vizsgázó kitér  
a megadott szempontra, mondatai minden lényeges információt tartalmaznak, illetve minden 
lényeges információra rákérdeznek és ismétlésektől mentesek. Amennyiben egy irányító 
szemponthoz több alpont tartozik, a szempont kifejtése akkor tekinthető megfelelőnek, ha  
a vizsgázó az összes alpontot tárgyalja. Ha a vizsgázó egy irányító szempontra kitér, de 
mondatai nem tartalmaznak minden lényeges információt, illetve nem kérdeznek rá minden 
lényeges információra, az adott irányító szempont tárgyalása csak részben megfelelő. Az adott 
irányító szempont tárgyalása abban az esetben is csak részben megfelelő, ha a vizsgázó más 
anyanyelvű olvasó számára értelmezhetetlen információt ad meg (pl. az életkor helyett a vizs-
gázó azt adja meg, hogy tizenkettedikes). 
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Érdeklődő típusú levél esetén előfordul, hogy a vizsgázónak bizonyos információkra kell 
rákérdeznie. Ebben az esetben a megfelelő kérdés feltevése azt jelenti, hogy a vizsgázó meg-
felelően fejtette ki az adott szempontot. 
Ha egy irányító szempont tárgyalása nyelvi okokból nem érthető, azt úgy kell értékelni, mint-
ha a vizsgázó nem tért volna ki rá, azaz az adott irányító szempont kifejtése nem megfelelő. 
Ezt a hibát figyelembe kell venni a nyelvi teljesítmény értékelésekor is, azaz a hiba jellegétől 
függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvhelyesség szempontoknál.  
A segédanyagból átvett szövegrészek esetében úgy kell eljárni, mint az első feladatnál. 
Új, azaz nem megadott szempontok értékelésére nincs lehetőség! A dolgozatot akkor is  
a megadott szempontok alapján kell értékelni, ha a vizsgázó a megadott témáról nem szemé-
lyes vonatkozásban, hanem általánosan, de a kommunikációs cél(ok)nak megfelelően ír, vagy 
önmagáról ír, amikor általánosan kellene fogalmaznia. 
 
Szövegalkotás 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy: 

• logikus-e az irányító szempontok elrendezése és ezáltal a szöveg gondolatmenete, 
• megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés, tárgyalás és befejezés, 
• hogyan használja a vizsgázó a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit (pl. 

egyszerű kötőszók, névmások). 
A Szövegalkotás szempontnál a Tartalom és szöveghossz szemponttól függetlenül kell eljárni 
és csak a tárgyalt szempontok alapján lehet megítélni a dolgozat felépítését és gondolatmene-
tét. 
A szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit akkor használja helyesen a vizsgázó, ha törek-
szik arra, hogy egyszerű kötőszók, névmások, határozószók stb. segítségével valódi szöveget 
hozzon létre. Amennyiben a vizsgázó minden mondatát azonos módon (pl. a „mi“ személyes 
névmással) kezdi, nem mondható el az általa létrehozott szövegről, hogy abban a mondatok 
szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Amennyiben a vizsgázó csak azonos szerkezetű egy-
szerű mondatokat ír, nem kaphatja meg a maximális pontszámot. 
 
Formai jegyek és hangnem 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg: 

• megfelel-e a szövegfajtával szemben támasztott formai követelményeknek (pl. levél 
esetén helyesen tartalmazza-e a dátumot, a megszólítást, az elköszönést és aláírást), 

• hangneme és stílusa megfelel-e a közlési szándéknak és/vagy a címzetthez való 
viszonynak. 

 
Szókincs, kifejezésmód 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy: 

• megfelel-e a vizsgázó által használt szókincs a témának, a szituációnak, a szerepnek és 
a közlési szándéknak, 

• megfelel-e a szóhasználat a középszintű érettségi vizsga követelményeinek. 
Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a megér-
tést. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak újraolvasás után 
érthető.  
A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni, azaz a hiba jellegé-
től függően vagy a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvhelyesség szempontnál. 
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Amennyiben például a vizsgázó helytelen elöljárót használ, ezt a hibát csak a Szókincs, kifeje-
zésmód szempontnál lehet értékelni. Ha azonban egyáltalán nem használ vonzatot, ezt a hibát 
csak a Nyelvhelyesség szempontnál lehet értékelni. 
Azoknál az értelemzavaró hibáknál, amelyek következtében egy-egy mondatrész vagy mon-
dat mondanivalója válik érthetetlenné, és amelyeknél a hiba komplexitása miatt nem lehet 
eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, az egyszeri értékelés elve nem ér-
vényes. Az ilyen típusú hibákat tehát mindkét szempontnál értékelni kell. 
E szempont értékelésénél a megszólítás és az elköszönés hibáit is figyelembe kell venni. 
 
Nyelvhelyesség és íráskép 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a mon-
dattan, alaktan és helyesírás normáinak, illetve írásképe áttekinthető-e, jól olvasható-e.  
Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a megér-
tést. 
 
Javítási jelrendszer 
A hibákat a lap jobb oldalán található sávokban kell jelölni a következők szerint: 
 
1. oszlop:  
Tartalom és szöveghossz 
Bekarikázott számokkal jelöljük a teljesen kifejtett irányítási szempontokat. Mínuszjel követi 
a csak részben kifejtett szempontot. A szavak számát írjuk az 1. oszlop fölé! 
Szövegalkotás 
T  = helytelen tagolás 
K  = kohéziós hiba 
Formai jegyek és hangnem 
F  = hiányzó formai jegy  
bekarikázott F = meglévő formai jegy 
Hn  = nem megfelelő hangnem 
 
2. oszlop:  
Szókincs, kifejezésmód 
L  = lexikai hiba 
LÉ  = értelemzavaró lexikai hiba 
Kif  = kifejezésmódbeli hiba 
 
3. oszlop 
Nyelvhelyesség (mondattan, alaktan, helyesírás) és íráskép 
Ny  = nyelvtani hiba 
NyÉ  = értelemzavaró nyelvtani hiba 
H  = helyesírási hiba 
O  = olvashatatlan szövegrész 
 
A szövegben használt jelek: 
aláhúzás   = nyelvtani vagy helyesírási hiba 
hullámos vonal  = lexikai, kifejezésmódbeli hiba 
hiányjel   = hiányzik egy szó 
nyíl    = szórendi hiba 
aláhúzási   = ismétlődő hiba 
 
Az ismétlődő hibákat, valamint az olyan hibákat, amelyeknél az adott nyelvtani struktúra 
ismerete nem várható el a vizsgázótól, csak a szövegben kell jelölni, a javítósávban nem.
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Értékelési skála (2. feladat) 
Tartalom és szöveghossz 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó öt irányító 
szempontot dolgozott 
ki megfelelően. 
A vizsgázó a 
kommunikációs 
célokat megfelelően 
valósította meg. 
A megadott 
szöveghosszúság 
keretei között maradt. 

A vizsgázó négy vagy 
három irányító 
szempontot dolgozott ki 
megfelelően, a többit 
pedig csak részben vagy 
egyáltalán nem. 
A vizsgázó a 
kommunikációs célokat 
többnyire megfelelően 
valósította meg. 
Legalább 50–80 szó 
hosszúságú szöveget 
hozott létre. 

A vizsgázó két irányító 
szempontot dolgozott ki 
megfelelően, a többit 
pedig csak részben vagy 
egyáltalán nem. vagy: A 
vizsgázó egy irányító 
szempontot dolgozott ki 
megfelelően, és van még 
olyan irányító szempont, 
amelyet részben tárgyalt. 
vagy: A vizsgázó 
legalább három irányító 
szempontot tárgyalt 
részben.  
A kommunikációs 
célokat részben 
valósította meg. 
30–50 szó hosszúságú 
szöveget hozott létre.  

A vizsgázó egy irányító 
szempontot sem 
dolgozott ki 
megfelelően.  
vagy: A vizsgázó 
háromnál kevesebb 
irányító szempontot 
tárgyalt részben.  
Alapvető 
kommunikációs célját 
nem éri el. 
vagy: A vizsgázó más 
témáról írt. 
vagy: A dolgozat 
terjedelme 30 szónál 
rövidebb. 

Szövegalkotás 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A szöveg felépítése,  
az irányító 
szempontok 
elrendezése logikus.  
A gondolati tagolás 
megfelelő. 
A vizsgázó megfelelő 
nyelvi eszközök 
használatával valódi 
szöveget hoz létre.  

A szöveg felépítése 
többnyire logikus.  
A vizsgázó törekszik  
a gondolati tagolásra. 
A mondatok többnyire 
szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz.  

A mondanivaló nem 
mindenütt logikus 
elrendezésű. A vizsgázó 
nem törekszik  
a gondolati tagolásra: 
hiányzik a bevezetés és 
befejezés. 
A szövegszerűség csak 
nyomokban fedezhető 
fel. A mondatok több 
helyen nem 
kapcsolódnak 
egymáshoz.  

Az írásmű tagolatlan és 
áttekinthetetlen, izolált 
mondatok halmazából 
áll, szövegként nem 
értékelhető. 
 

Formai jegyek és hangnem 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg formai 
jegyei teljesen 
megfelelnek  
a szövegfajtának, 
hangneme a közlési 
szándéknak és/vagy  
a címzetthez való 
viszonynak. 

A szöveg formai jegyei 
nagyjából megfelelnek 
a szövegfajtának, 
hangneme a közlési 
szándéknak és/vagy  
a címzetthez való 
viszonynak. 

A szöveg formai jegyei 
még megfelelnek  
a szövegfajtának, 
hangneme a közlési 
szándéknak és/vagy  
a címzetthez való 
viszonynak. 

A szöveg formai jegyei 
nem felelnek meg  
a szövegfajtának, 
hangneme a közlési 
szándéknak és/vagy  
a címzetthez való 
viszonynak. 
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Szókincs, kifejezésmód 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A szöveget a témának 
és a közlési 
szándéknak megfelelő, 
változatos szókincs 
jellemzi. Az előforduló 
kisebb lexikai 
pontatlanságok nem 
nehezítik a megértést. 

A szöveget nagyrészt  
a témának és a közlési 
szándéknak megfelelő 
szókincs jellemzi. 
Többször nem megfelelő 
a kifejezésmód, ami 
néha nehezíti  
a mondanivaló 
megértését.  
A szókincs korlátai miatt 
többször lehet 
szóismétlés. 

A szöveget egyszerű 
szókincs jellemzi. 
Sokszor nem megfelelő 
a kifejezésmód, ami 
helyenként jelentősen 
nehezíti és/vagy 
akadályozza  
a mondanivaló 
megértését. 
Sok a szóismétlés. 
 

A szövegben 
felhasznált szókincs 
nagyon szegényes. 
A nem megfelelő 
kifejezésmód több 
helyen akadályozza  
a szöveg megértését. 
 

Nyelvhelyesség és íráskép 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A vizsgázó általában 
helyesen használja  
az egyszerűbb 
nyelvtani struktúrákat. 
A szöveg kevés nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát 
tartalmaz, amelyek 
azonban a megértést 
nem befolyásolják.  

A vizsgázó több hibával 
használja az egyszerű 
nyelvtani struktúrákat. 
A szöveg több nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát 
tartalmaz, amelyek 
azonban a megértést 
nem befolyásolják, 
és/vagy kevés  
a megértést nehezítő 
hiba. 

A vizsgázó csak  
a legegyszerűbb 
nyelvtani struktúrákat 
használja.  
A szöveg sok olyan 
nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) 
hibát tartalmaz, amelyek 
a megértést nem 
befolyásolják, valamint 
több,  
a megértést jelentősen 
nehezítő nyelvi hiba 
fordul elő benne.  

A szöveg a nyelvi 
(mondattan, alaktan, 
helyesírás) hibák miatt 
nem érthető.  
vagy: A szöveg 
jelentős része nehezen 
olvasható, illetve 
olvashatatlan. 
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