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írásbeli vizsga 1011 2 / 17 2012. május 24. 

Finn 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 kulcs előtt 
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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Finn nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
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 
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Finn nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
Részletes útmutató 
 
TEHTÄVÄ 1 
   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
A H K D B I E F G 

 
 
TEHTÄVÄ 2 
 

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 
G A D I B E F H 

 
 
TEHTÄVÄ 3 

 
 
 
TEHTÄVÄ 4 
 

26. 27. 28. 29. 30. 
B F C A D 

 

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 
O V O V O V O O 
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Finn 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 kulcs előtt 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 segítségé-
vel megállapított vizsgapontokat. 
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Finn 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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Finn nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
Részletes útmutató 
 
TEHTÄVÄ 1 
 

(1) joulukortista 
(2) vedeksi 
(3) suomalaisille 
(4) kuukausi 
(5) keskustasta 
(6) huonetta 
(7) Riitalta 

 
 
TEHTÄVÄ 2 
 

8. 9. 10. 11. 12. 
A D C B A 

 
 
TEHTÄVÄ 3 
  

(13) tapasivat 
(14) lähtivät 
(15) iski 
(16) kesti 
(17) kohtasivat 
(18) odotimme 
(19) kertoi 
(20) tuli 

 
 
 
TEHTÄVÄ 4 
 
 

21. 22. 23. 24. 25. 
C A E F D 
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Finn 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 kulcs előtt 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 segítségé-
vel megállapított vizsgapontokat. 
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Finn nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
Általános útmutató: 
 
1. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 33 pont. 
 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 22 pont. 
 

 
Átszámítási táblázat 

 
 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 

22 33  11 17 

21 32  10 15 

20 30  9 14 

19 29  8 12 

18 27  7 11 

17 26  6 9 

16 24  5 8 

15 23  4 6 

14 21  3 5 

13 20  2 3 

12 18  1 2 
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Finn nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
Részletes útmutató 

 
A feladatok megoldása és a hanghordozón elhangzó szövegek 

 
TEHTÄVÄ 1 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
C B C A D C A D 

 
 

Pablo Picasso – maailman tunnetuin taiteilija 
 
Pablo Picasso on ehkä maailman tunnetuin taiteilija. Hän syntyi Espanjassa vuonna 1881. 
Hänen isänsä oli taiteilija ja taideopettaja. Hän huomasi jo varhain poikansa poikeuksellisen 
lahjakkuuden. Pablo Picasso laittoi esille ensimmäiset teoksensa jo 14-vuotiaana. 
 
Picasso muutti Pariisiin vuonna 1900. Silloin alkoi Picasson niin sanottu sininen kausi. Hän 
maalasi tuolloin kerjäläisiä ja köyhiä vanhoja ihmisiä. Muutaman vuoden kuluttua hän alkoi 
käyttää valoisampia värejä ja iloisempia aiheita. Tuota kautta kutsutaan vaaleanpunaiseksi 
kaudeksi.  Picasso oli hyvin monipuolinen taiteilija. Hän kokeili monia eri tyylejä ja muuttui 
taiteilijana koko ajan. 
__________________________________________________________________________ 
 
Picasson tyyleihin kuuluivat ainakin kubismi, klassismi, surrealismi ja poptaide. Hän käytti 
myös monia erilaisia tekniikoita eli menetelmiä. Hän maalasi, teki veistoksia, grafiikkaa, 
keramiikkaa ja jopa teatterilavasteita. Hän oli hyvin ahkera ja tuottelias. Hän teki elämänsä 
aikana melkein 50 000 teosta.  
 
Picasso tuli tunnetuksi myös naisasioistaan. Hän oli naimisissa kaksi kertaa. Hänellä oli 
kuitenkin hyvin monia suhteita naisten kanssa. Picasso oli neljän lapsen isä. Picasson 
naisystävät toimivat usein hänen maalaustensa malleina. Esimerkiksi Marie-Thèresestä ja 
Dora Maarista on monia maalauksia. 
___________________________________________________________________________ 
 
Picasso oli pasifisti eli rauhanaatteen kannattaja. Hän vastusti sekä sotaa että väkivaltaa. 
Guernica-maalaus vastustaa Espanjan pommituksia. Se on hänen kuuluisimpia töitään. Hän 
on myös kuuluisa maalaamistaan kyyhkysistä. Picasso maalasi rauhanaatteen tunnuksen 
rauhankyyhkyn.  
 
Picasson ura oli pitkä. Hän teki taidetta kuolemaansa saakka. Picasso kuoli vuonna 1973. Hän 
oli silloin 91-vuotias. 

(Lähde: Selkouutiset. 2009/20 (29. 09. 2009) s. 8) 
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Finn nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
TEHTÄVÄ 2 
 
(9) kirjasto 
(10) asema / rautatieasema 
(11) Joulupukin maja 
(12) tanskalaisen turistiryhmän kanssa (tanskalainen turistiryhmä, tanskalaiset turistit) 
(13) kotona (koti) 
(14) ravintola 
(15) Villen kanssa 

 
 
Ville: Millainen ohjelma sinulla on ensi viikolla, Marjatta? 
Marjatta: Maanantaina ja tiistaina olen koko päivän matkatoimistossa. Keskiviikkona käyn 
aamupäivällä erään saksalaisen matkatoimiston johtajan kanssa Lappia-talossa ja kirjastossa. 
Jos ehdimme, käymme myös puukkotehtaassa. 
Ville: Tunnetko sen johtajan ennestään? 
Marjatta: Tunnen kyllä. Hänellä on oma matkatoimisto Hampurissa. Hän oli täällä viime 
syksynä. Ensi keväänä tänne tulee monta hampurilaisturistia. 
___________________________________________________________________________ 
 
Ville: Mitä teet torstaina? 
Marjatta: Torstaina tulee pieni tanskalainen turistiryhmä, ja minä otan heidät vastaan 
rautatieasemalla. Sitten vien heidät Joulupukin majalle. Kirkossa ja Lappia-talossa heillä on 
oma opas, joten minun ei tarvitse olla mukana siellä. Perjantaina olen taas vain toimistossa. 
Oletko sinä kotona lauantaina? 
Ville: Olen. 
Marjatta: Hyvä. Voimme tehdä kotityöt yhdessä ennen saunaa. Jos ehdin, korjaan iltapäivällä 
Päivin mekon. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Ville: Minulla on ensi sunnuntaina vapaapäivä. Haluaisitko lähteä ravintolaan sunnuntai-
iltana? 
Marjatta: Ravintolaanko? Mennään vain. Voi, minä en muista, milloin me viimeksi olimme 
ravintolassa yhdessä. 
Ville: Jonakin muuna lauantaina voimme ehkä mennä ravintolaan Mirjan ja Pentin kanssa. 
Marjatta: Tottakai! Vaikkapa Mirjan nimipäivänä. 

(Lähde: Bente Imerslund: Ymmärrän! Jyväskylä, 2005. s. 114  – muokattu) 
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Finn nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
TEHTÄVÄ 3 
 

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 
O O V O O V V 

 
 
 
A (miehen ääni): – Outi Lepistö on vuoden eläinlääkäri. Suomen eläinlääkäriliiton 
myöntämän tunnustuksen perusteena on Lepistön työ, joka on parantaa sekä ihmisten että 
eläinten terveyttä. Eläinlääketieteen tohtori Outi Lepistö asuu Sastamalassa. Hän työskentelee 
Pirkkalassa, Tampereen lähellä.  
Millaista eläinlääkärin työ on? Miten se poikkeaa tavallisen lääkärin työstä? 
B (naisen ääni): – Eläinlääkäri toimii hyvin monenlaisissa tehtävissä. Hän voi hoitaa 
lemmikkejä tai toimia elintarvikkeiden tai ympäristön parissa. Eläinlääkäri voi olla tutkija tai 
opettaja. 
Hoitotyössä suurimpana erona lääkärin työhön on varmasti se, että potilaat eivät osaa kertoa 
oireitaan. Siksi tulkiksi tarvitaan sekä eläinlääkäriä että omistajaa. Usein joudutaan tekemään 
monia tutkimuksia, jotta eläimen oireiden syy selviää. 
A: – Olet erikoistunut ympäristön terveydenhuoltoon. Mitä se tarkoittaa? 
B: – Ympäristön terveydenhuoltoon kuuluvat eläinlääkintähuolto ja eläinsuojeluvalvonta. 
Lisäksi valvomme elintarvikkeiden valmistusta ja käsittelyä. Valvomme myös talousvettä 
sekä uimavesiä ja kemikaalien ja tupakkatuotteiden myyntiä. Ympäristöterveydenhuolto 
pyrkii vähentämään ympäristöstä tulevia terveysvaaroja. 
__________________________________________________________________________ 
A: – Mistä tietää, että eläin on sairas ja tarvitsee lääkärin hoitoa? 
B: – Eläimet oireilevat hyvin eri tavoin. Ruokahalun puute, oksentelu, jatkuva väsymys ja 
virtsaamisen sekä ulostuksen vaikeudet ovat selkeitä merkkejä sairaudesta. Monet eläimet 
onnistuvat peittämään kipunsa hyvin. Eläin valittaa vain harvoin tuntemasta tuskasta. 
Kärsivä eläin saattaa olla jopa vihainen, vetäytyvä ja haluton liikkumaan. Terve eläin on 
iloinen, seurallinen, pirteä ja syö yleensä hyvällä ruokahalulla. 
A: – Milloin lemmikki pitää viedä eläinlääkäriin? 
B: – Aina silloin, jos vähänkin epäilee eläimen olevan sairas. Jos eläimen käytös muuttuu, se 
voi olla merkki sairaudesta. Kotikonstein voi toki hoitaa esimerkiksi oksentelua ja ripulia 
muutaman päivän ajan. 
Jos oireet jatkuvat, on syytä viedä lemmikki lääkäriin. Usein jo soitto lääkärille selvittää 
tilanteen ja jatkossa voi toimia saatujen ohjeiden mukaan kotona. 
___________________________________________________________________________ 
A: – Oletko jo hoitanut luonnonvaraisia villieläimiä? 
B: – Opiskeluaikanani vastaanotolle tuotiin huuhkajia, pöllöjä ja joutsenia. Sen jälkeen en ole 
tehnyt tuttavuutta villieläinten kanssa! 
A: – Joutuuko eläinlääkäri työskentelemään myös iltaisin, pyhinä ja viikonloppuisin? 
B: – Riippuu työstä. Kunnaneläinlääkäri joutuu omalla vuorollaan päivystämään. Monella 
eläinlääkärillä on kuitenkin aivan tavallinen työaika. 
A: – Onko sinulla omia lemmikkieläimiä? 
B: – On, tällä hetkellä jopa melkoinen lauma. Toinen koiramme sai juuri viisi pentua! Meillä 
on siis kissa ja seitsemän koiraa. 

(Lähde: http://www.digipaper.fi/selkouutiset/33667; alkuperäinen teksti: Petri Kiuttu – lyhennetty) 
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Finn nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
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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Finn nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
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. 
 



 

írásbeli vizsga 1011 15 / 17 2012. május 24. 

Finn nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
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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