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Holland nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 
 

Ha többféle válasz is elfogadható, a javítási kulcs tartalmazza a szövegből adódó lehetséges vála-
szokat, illetve azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a jó válasznak tartalmaznia kell. A zárójelben 
szereplő szavak, kifejezések nem feltételei a válasz elfogadhatóságának. 

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

Amennyiben több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha tartalmazza a he-
lyes megoldást. 

Az összetevőben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási kulcs után található pont-
számítási 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 negye-

dik 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 

4  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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Javítási útmutató az olvasott szöveg értése feladatsorhoz 
 
 

1. feladat 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

F E H A G D I B K 

 
 

2. feladat 
 

10 (uit) Canada 

11 10 000 dollar 

12 het Museum of non-visible art 

13 (in) New York 

14 (met) goud 

15 vijf / 5 

16 een kaart (in haar brievenbus / per post) 

17 101 

18 nergens 
 
 

3. feladat 
 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 

E A H D G K B F I 

 
Ezt a feladatot nem a bekezdések abszolút, hanem relatív sorrendje szerint értékeljük. Ha pl. a 2. 
bekezdést (E) nem a 2., hanem a 4. helyre tette a vizsgázó, a további bekezdések betűjele nem a 
megfelelő számok alá került. Azonban ha a további bekezdések a javítási kulcsban megadott helyes 
sorrend szerint követik egymást, akkor azokat helyes válaszokként kell elfogadni. Azaz akkor helyes 
egy válasz, ha betűjele sorrendben a javítási kulcsban megadott betűjel után következik. 
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Általános értékelési útmutató 
 
Az elérhető maximális vizsgapontszám: 33 pont 
Az elérhető maximális feladatpontszám: 27 pont 
 
 
Részletes értékelési útmutató 
 
 
 
Átszámítási táblázat az olvasott szöveg értése feladatsor vizsgapontjainak kiszámításához 
 
 
 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 

27 33  14 17 

26 32  13 16 

25 31  12 15 

24 29  11 13 

23 28  10 12 

22 27  9 11 

21 26  8 10 

20 24  7 9 

19 23  6 7 

18 22  5 6 

17 21  4 5 

16 20  3 4 

15 18  2 2 

   1 1 
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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 után található pont-
számítási 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 negye-
dik 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 

4  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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Javítási útmutató a nyelvhelyesség feladatsorhoz 
 
 

1. feladat 
 
1 Hoe 3 Waar 5 Wanneer / Hoe vaak 

2 Welke / Wat voor (een) 4 Wat 6 Hoe lang / Sinds wanneer 

 
 

2. feladat 
 

7 - druk je op de juiste knopjes 
8 - er een paar hippe schoentjes uit 
9 - 

- 
je wilt kopen 
je kopen wilt 

10 - 
- 

loopt tijdens de kerstperiode een robotkerstman rond 
loopt een robotkerstman rond tijdens de kerstperiode 

11 - 
- 

de ballonnen voor jou opblaast 
voor jou de ballonnen opblaast 

12 - 
- 

alle winkels al gesloten zijn 
alle winkels zijn al gesloten 

 
 

3. feladat 
 
13 kleine 16 zingende 18 open 

14 oude 17 groot 19 gemaakte 

15 witte    

 
 
4. feladat 

 
20 bestelden 24 kreeg 28 lieten 

21 konden 25 beweerde 29 moest 

22 kwam 26 wilden / wouden 30 overbleef 

23 at 27 hadden  
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Általános értékelési útmutató 
 
Az elérhető maximális vizsgapontszám: 18 pont 
Az elérhető maximális feladatpontszám: 30 pont 
 
  
Részletes értékelési útmutató 
 
Átszámítási táblázat a nyelvhelyesség feladatsor vizsgapontjainak kiszámításához 

 
 

 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 

30 18  15 9 

29 17  14 8 

28 17  13 8 

27 16  12 7 

26 16  11 7 

25 15  10 6 

24 14  9 5 

23 14  8 5 

22 13  7 4 

21 13  6 4 

20 12  5 3 

19 11  4 2 

18 11  3 2 

17 10  2 1 

16 10  1 1 
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III. HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 
 

 Ha többféle válasz is elfogadható, a javítási útmutató tartalmazza a szövegből adódó lehetséges 
válaszokat, illetve azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a jó válasznak tartalmaznia kell. A zárójelben 
szereplő szavak, kifejezések nem feltételei a válasz elfogadhatóságának. 
 A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a helyesírási 
hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét akadályozzák. 
 Amennyiben több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha tartalmazza a he-
lyes megoldást. 
 Az összetevőben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási kulcs után található pont-
számítási 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 negye-
dik 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 

4  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. 
 



 

írásbeli vizsga 1211 9 / 17 2012. május 24. 

Holland nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

Az 1. elhangzott szöveg 

0 
Zegt u het maar, mevrouw. 
Ik wil deze brief versturen. En mag ik tien postzegels van 45? 
Alstublieft. Dat wordt dan 5.50 bij elkaar. 
 
1 
Mevrouw, is deze broek groot genoeg voor mij? 
Welke maat draagt u? 
Maat 44. 
Dan moet u deze hebben. 
Mag ik deze twee even passen? 
Ja, natuurlijk. De paskamer is daar. 
 
2 
Goedemorgen. Vandaag beginnen we met een tekst. Ja, Annelies? 
Sorry menneer, mag ik nog iets vragen over het huiswerk? 
Natuurlijk, ga je gang. 
 
3 
Wie is er aan de beurt? 
Ik. Mag ik een kilo aardappels en twee paprika’s? 
Paprika’s, rood, geel of groen? 
Rode graag. 
Dat was het? 
Ja. 
Dat is dan 2.65 bij elkaar. 
 
4 
Ober! 
Zegt u het maar, mevrouw. 
Hebt u een dagschotel? 
Ja, vis met friet en sla. 
Dan een dagschotel en een tonic graag. 
 
5 
Pardon meneer, weet u de Emmastraat? 
De Emmastraat? 
Ja, die moet ergens hier in de buurt zijn. 
Het spijt me mevrouw, maar ik ben hier niet bekend. 
 
6 
Zegt u het maar, meneer. 
Een kilo roggebrood en vijf broodjes graag. 
Anders nog iets? 
Nee, dank u. 
 
Bron: Alledaagse gesprekken 
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Javítási útmutató a hallott szöveg értése 1. feladathoz 

1 2 3 4 5 6 

F B E G A D 

 
 
 
A 2. elhangzott szöveg 

Als dát geen toeval is...? 
 
Bij het opruimen vond ik een oude foto van mijzelf, genomen in Marken. Weet U wel, dat dorpje in de 
provincie Noord-Holland met die leuke houten huizen. Op de foto was ik een jaar of tien en stond ik 
naast een meisje in klederdracht. Ja, want ze liepen daar nog allemaal in klederdracht, zeker in die tijd.  
Vorige week zijn mijn man en ik samen naar Marken gereden. Ik was benieuwd of ik de plek waar we 
op de foto stonden nog kon vinden. Toen we in Marken aankwamen, liep ik richting de kerktoren die 
ook op de foto te zien was. Een vrouw met twee kleine kinderen liep mij tegemoet en ik vroeg haar of 
zij bekend was in Marken. Zij antwoordde dat ze er geboren was, dus vroeg ik haar of zij wist waar 
mijn foto genomen zou kunnen zijn. Ze nam de foto in haar hand en keek er aandachtig naar. Een 
ogenblik later zei ze: “Deze foto is voor ons huis genomen. En dat meisje in klederdracht ben ik!” 
Wij waren allebei sprakeloos, want de foto was zeker dertig jaar geleden gemaakt. 
 
Bron: Libelle Nr. 8., 19 t/m 25 februari 2010 
 

Javítási útmutató a hallott szöveg értése 2. feladathoz 

7 een jaar of tien / ongeveer tien jaar / tien jaar 
8 Noord-Holland 
9 haar man 

10 genomen was / was genomen / genomen werd / werd genomen / gemaakt was / was gemaakt / 
gemaakt werd / werd gemaakt 

11 kerktoren 
12 geboren 
13 30 / dertig 
14 huis 
 
 
 
A 3. elhangzott szöveg 

Interview met H.K.H. Prinses Mathilde 
 
Mathilde d’Udekem d’Acoz is sinds haar huwelijk met kroonprins Filip prinses van België. Haar 
opvoeding was in het Frans. Ze studeerde logopedie in Brussel en psychologie in Louvain-la-Neuve, 
en ze is moeder van vier kinderen. 
 
Nederlands is niet uw moedertaal. Wanneer hebt u Nederlands geleerd? 
“Ik ben op mijn twaalfde begonnen met Nederlandse lessen, wat misschien al te laat was. Ik denk dat 
je als kind op een spelende manier moet leren spreken en op de leeftijd van 12 of ouder is dat steeds 
minder mogelijk. Maar ik heb goede herinneringen aan mijn schooljaren. De laatste drie jaar van de 
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middelbare school heb ik een fantastische lerares Nederlands gehad. Zij concentreerde zich niet alleen 
op het taalaspect, maar ook op de achterliggende cultuur. Dat maakte haar lessen zo boeiend.” 
 
Vond u Nederlands een moeilijke taal om te leren? 
“Het was niet gemakkelijk. Vooral de zinsconstructie, de uitspraak van sommige klanken en de 
klemtonen vond ik lastig. Ik besef dat ik een Frans accentje heb; wellicht raak ik dat niet meer kwijt. 
Maar het belangrijkste is toch om goed te kunnen communiceren met de mensen om mij heen.” 
 
U bent perfect tweetalig.  
“Dank u maar perfecte tweetaligheid bestaat niet, denk ik. Men leert iedere dag bij, ook in de 
moedertaal, en dat maakt een taal zo boeiend. Ik verbeter mijn Nederlands gradueel, vooral in directe 
contacten met mensen. Telkens leer ik er nieuwe woorden of synoniemen bij. Verder lees ik iedere dag 
Nederlandse kranten en spreek ik Nederlands met de mensen om mij heen: mijn adviseur, mijn 
medewerkers, en natuurlijk mijn Nederlandse vrienden. Ik kijk en luister ook dagelijks naar de 
Nederlandse televisie en radio.” 
 
U en de prins zijn beiden tweetalig; welke taal spreekt u met elkaar? 
“De prins en ik hebben elkaar leren kennen in het Frans. We hebben dus veel voeling met de Franse 
taal, maar we spreken iedere dag ook Nederlands met elkaar, en vaak Engels.” 
 
Welke taal wordt er thuis gesproken, bijvoorbeeld bij het ontbijt? 
“Dan spreek ik doorgaans Frans met mijn kinderen. Maar ik begeleid ze ook bij hun huiswerk. Ze 
gaan naar een Nederlandstalige school, het huiswerk is dus vanzelfsprekend in het Nederlands. Ik pas 
me daaraan aan. De kinderen denken gewoon in het Nederlands.” 
 
Vindt u het belangrijk dat uw kinderen meertalig worden? 
“Ik vind het erg belangrijk om meertalig te zijn. Het is een troef voor de toekomst en een opening naar 
culturele rijkdom. Kinderen zijn heel ontvankelijk voor een taal: ze leren die op een spelende en 
onbewuste manier. Voor ons als ouders is het belangrijk om ze in een meertalige omgeving te laten 
opgroeien. Dat biedt hun heel wat kansen voor de toekomst.” 
 
Naar www.onzetaal.nl 
 

Javítási útmutató a hallott szöveg értése 3. feladathoz 

15 logopedie / psychologie / logopedie en psychologie 
16 vier / 4 
17 twaalf / 12 
18 nee 

19-20 in directe contacten met mensen / Ze leest iedere dag Nederlands(talig)e kranten. / Ze 
luistert dagelijks naar de Nederlands(talig)e radio en televisie. / Ze leest Nederlands(talig)e 
boeken. / Ze spreekt Nederlands met Nederlandstaligen. 

21 (vooral) Frans, (maar ook) Nederlands en (vaak) Engels 
22 Nederlands 
23 want meertaligheid is een troef voor de toekomst / is een opening naar culturele rijkdom / 

biedt hun heel wat kansen voor de toekomst 
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Általános értékelési útmutató 
 
Az elérhető maximális vizsgapontszám: 33 pont 
Az elérhető maximális feladatpontszám: 23 pont 

  
Részletes értékelési útmutató 
 
Átszámítási táblázat a hallott szöveg értése feladatsor vizsgapontjainak kiszámításához 
 
 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 

23 33  12 17 

22 32  11 16 

21 30  10 14 

20 29  9 13 

19 27  8 11 

18 26  7 10 

17 24  6 9 

16 23  5 7 

15 22  4 6 

14 20  3 4 

13 19  2 3 

   1 1 
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IV. ÍRÁSKÉSZSÉG 

 
 A feladatlap végén a táblázatban két különböző oszlop található: 

• az elsőbe előre beírtuk az egyes értékelési szempontok alapján elérhető maximális 
pontszámokat; 

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

 
 Például: 
 

Max. Elért 

4  3 

 
A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az egyes 

feladatok eredményeit) és az elért összpontszámot. 
 
 
Értékelési szempontok az 1. 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 kommunikációs 
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. 



 

írásbeli vizsga 1211 14 / 17 2012. május 24. 

Holland nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

Értékelési skála az 1. feladathoz 
 
A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökéletesen 
megvalósította a kom-
munikációs célt; meg-
felelően dolgozta ki a 
feladat minden rész-
letét, és elérte a mini-
mális szöveghosszú-
ságot (50 szó). 

A vizsgázó nagyrészt 
megvalósította a kom-
munikációs célt; 
1–2 részlettől eltekint-
ve általában megfele-
lően dolgozta ki a fela-
datot, és legalább  
50 szó hosszúságú 
szöveget hozott létre. 

A vizsgázó részben 
valósította meg  
a kommunikációs célt; 
félreértette, illetve 
nem megfelelően dol-
gozta ki a feladat bizo-
nyos részeit, a létre-
hozott szöveg 50 szó-
nál rövidebb. 

A vizsgázó nem való-
sította meg a kommu-
nikációs célt; 
félreértette, illetve 
nem megfelelően dol-
gozta 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, alaktani, 
helyesírási) hibák elle-
nére az olvasó számára 
nagyjából érthető és 
követhető. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibák kö-
vetkeztében nehezen 
érthető és követhető, 
illetve félreérthető. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
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 2. feladathoz (az A és a B variáció közül választott feladat) 
 

Értékelési szempontok Maximális 
pontszám 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 5  

Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2  

Szövegalkotás 4  

Szókincs, kifejezésmód 5  

Nyelvhelyesség, helyesírás 5  

Íráskép 1  

Összesen 22  
 

Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” szempont alapján  
0 pont, akkor az összpontszám is 0 pont. 
 
Az értékelési szempontok részletes kifejtése 
 

• A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó hogyan valósította meg a kommuni-
kációs 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 vi-
szonynak; hogy az olvasóban a szerző szándékának megfelelő benyomást kelti-e. 
 

• Szövegalkotás 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy logikus-e az irányító szempontok elrendezése és 
a szöveg gondolatmenete, megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés 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 megfelel-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 előforduló 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 olvasható;  
a törlések és javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekinthetőségét. 
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Értékelési skála a 2. feladathoz 
 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökéletesen 
megvalósította  
a kommunikációs célo-
kat. Valamennyi irá-
nyító szempontot meg-
felelően kidolgozta.  
A szöveg a megadott 
hosszúságú (15% 
eltérés lehetséges). 

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a kom-
munikációs célokat.  
Az irányító szem-
pontok közül egyet 
vagy kettőt megfele-
lően dolgozott ki, a 
többit csak részben, 
illetve egy irányító 
szempontot megfele-
lően, az összes többit 
csak részben. 

A vizsgázó részben 
valósította meg  
a kommunikációs célo-
kat. Az irányító szem-
pontok 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 olvasó 
közötti kapcsolatnak megfelelő 
hangnemben íródott, az olva-
sóban a szerző szándékának 
megfelelő benyomást kelt. 

A szöveg hangneme következet-
lenséget mutat, az olvasóban nem 
mindig a szerző szándékának 
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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