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Horvát 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 he-
lyesírási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét akadályozzák. 

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 után 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 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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Általános útmutató 
 
1. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 33 pont.   
 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 25 pont.  

 
Részletes útmutató 
 
1.feladat 
 
1-H, 2-C, 3-E, 4-D, 5-B, 6-K, 7-F, 8-I 
 
2. feladat 
 
9. Petar Zoranić 10. pastir, 11. iz engleskog, 12. Ratko Petrić, 13. Crkva sv. Donata,  
14. nacionalni park, 15. Velebit, 16. Nikola Bašić, 17. Zadarski zalasci sunca su ljepši od 
kalifurnijskih. 
 
3.feladat  
 

naziv biljke 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 
slika B K D F C I E H 

 
Átszámítási táblázat 

 
 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 

25 33  12 16 

24 32  11 15 

23 30  10 13 

22 29   9 12 

21 28   8 11 

20 26   7  9 

19 25   6  8 

18 24   5  7 

17 22   4  5 

16 21   3  4 

15 20   2  3 

14 18   1  2 

13 17  0 0 
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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.  
 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 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.  
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Általános útmutató 
 
1. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 18 pont. 
 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 18 pont. 
 
Részletes útmutató 
 
1. feladat 
1. zovu, 2. može, 3. ovisi, 4. bave, 5. javlja se 
 

2. feladat 
6. toj, 7. onoga, 8. tom, 9. ovo, 10. tog 
 
3. feladat 
11. vjerojatno, 12. svjedočeći, 13. cvijet, 14. nedjeljnu,  
 
4. feladat 
15. na, 16. za, 17. o, 18. s 

 
 

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 he-
lyesírási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét akadályozzák. 
 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 után 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. 
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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 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. 
 
Általános útmutató: 
1. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 33 pont. 
 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 18 pont. 
 
Részletes útmutató 
 
1. feladat 
 
1 – B, 2 – C, 3 – A, 4 – B,5 – C, 6 – A, 7– C, 
 
2. feladat 
 

0 Padat će gust snijeg nošen jakim vjetrom. četvrtak 
8. Na otvorenom moru puše umjeren sjeverozapadnjak.  utorak 
9. Olujna bura i snijeg mogu prouzrokovati smetnje u prometu. petak 
10. U trajektnom prometu i na graničnim prijelazima ne očekuju se 

poteškoće. 
nedjelja  

11. Na cestama je zbog niskih temperatura mjestimice moguća 
poledica. 

ponedjeljak 

12. Tijekom noći i jutra su moguće poledice. Preporučljiva je zimska 
oprema. 

subota 

13. Najviša temperatura bit će uglavnom između 12 i 17°C utorak 
14.  Brza vožnja je ograničena zbog nevremena na cestama. četvrtak 
15. Zbog zimskih uvjeta zabranjen je promet za kamione s prikolicama i 

tegljače s poluprikolicama. 
četvrtak 

16. Za sljedeće dane se predviđa lijepo vrijeme. nedjelja 
17. Zbog poledice je mnogo autocesta zatvoreno, tako auti moraju 

voziti obilaznim putem. 
ponedjeljak 

18. Poželjno je oprezno voziti zbog magle u unutrašnjosti i na 
autocestama A 1,2,3 i 4. 

srijeda 
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Átszámítási táblázat 

 
Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 

18 33  9 16 
17 31  8 14 
16 28  7 12 
15 26  6 10 
14 24  5 9 
13 22  4 7 
12 21  3 5 
11 19  2 3 
10 18  1 2 
   0 0 

 
A hanghordozón elhangzó szövegek 

 
I.  

1. feladat 
A/Goran Višnjić 
Goran Višnjić, hrvatski glumac s međunarodnom karijerom. Najpoznatiji je u ulozi doktora 
Luke Kovača u američkoj televizijskoj seriji Hitna služba. Za vrijeme Domovinskog rata 
sudjelovao je u obrani rodnog grada Šibenika, a potom je studirao na Akademiji dramske 
umjetnosti. Kao student glumio je Hamleta na Dubrovačkim ljetnim igrama. U Americi je 
glumio u trileru Mirotvorac, ratnom filmu Dobro došli u Sarajevo te u horor-komediji 
Praktična magija. Naslovni je junak u televizijskoj mini-seriji Spartak te drugi glavni lik u 
akcijskom fantasyju Elektra. Miljenik svjetske publike održava filmsku vezu s domovinom. 
Glumio je u hrvatskoj ratnoj drami Duga mračna noć Antuna Vrdonjaka.  
B/ 
Elizabeth Taylor 
Potječe iz imućne obitelji – otac joj je bio trgovac umjetninama, a majka, koja je poticala 
njezinu karijeru, bila je glumica. Već u trećoj godini pohađala je balet. Elizabeth Taylor je 
jedna od najvećih holivudskih zvijezda svih vremena, koja je u dugom životnom i 
stvaralačkom razdoblju, od djevojčice do dubokih godina, ostvarila popularne i umjetnički 
vrijedne uloge, a svojim privatnim životom privlačila pozornost milijuna ljudi. Dvostruka 
dobitnica Oscara „okrunjena je“ u egipatsku kraljicu Kleopatru u istoimenom filmu, a uz dva 
osvojena Oscara i četiri nominacije za tu nagradu, nagrađena je i za životno djelo. Prvi Oscar 
dobila je za film Butterfield 8, a drugi za izvrsnu ulogu u filmu Tko se boji Virginie Wolf, u 
kojemu je glumila s tadašnjim suprugom, poznatim glumcem Richardom Burtonom. Prve 
uspjehe doživjela je već kao devetogodišnja djevojčica u filmu Lassie dolazi kući, u kojemu 
je riječ o psu kojega će pamtiti naraštaji malih filmskih gledatelja. Među najpoznatijim 
filmovima Elizabeth Taylor su Male žene, Mladenkin otac, Ivanhoe, Div, Mačka na vrućem 
limenom krovu, Plava ptica itd. (Modra lasta) 
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II. 

 
2. feladat 

U ponedjeljak je zbog niskih temperatura moguća mjestimična poledica na cestama u 
unutrašnjosti, a ponegdje ima i sumaglice. Na autocesti A 3 Bregana-Lipovac, zatvoren je 
izlaz Lužani u smjeru Slavonskog Broda. Obilazak je preko čvorova Nova Gradiška ili 
Slavonski Brod zapad. Na autocesti A 4 Zagreb-Goričan, na čvoru Kraljevečki Novaki vozi se 
dvosmjerno, a u smjeru Varaždina zatvoren je izlaz prema Dugom Selu i Sesvetama, 
izvještava HAK.  

U utorak možemo očekivati pretežno sunčano i iznadprosječno toplo vrijeme. U 
kopnenom području ponegdje je moguća prolazna umjerena naoblaka, a ujutro i magla. Može 
se očekivati slab vjetar, na otvorenom moru umjeren sjeverozapadnjak. Najviša temperatura 
bit će uglavnom između 12 i 17°C. 

U srijedu je u većem dijelu unutrašnjosti vidljivost smanjena zbog magle. Prema 
HAK-ovom (Hrvatski autoklub) priopćenju o stanju na cestama, magle ima mjestimice u 
unutrašnjosti Istre, na širem riječkom području, na Krčkom mostu te u Dalmaciji. Iz HAK-a 
Upozoravaju na dodatni oprez na autocestama: na A 1 između Zagreba i vijadukta Drežnik, 
od tunela Mala Kapela do Otočca i između čvorova Maslenica i Skradin te cijelom dužinom 
autoceste A 2 Zagreb-Macelj, A 3 Bregana-Lipovac i A 4 Zagreb-Goričan.  
U krajevima s maglom kolnici su vlažni i skliski, pa vozačima savjetujemo da održavaju 
propisani sigurnosni razmak između vozila i prilagode brzinu vožnje. 

U četvrtak snijeg otežava promet u Lici i na širem području Zadra, a ponegdje pada i 
vrlo gust snijeg nošen jakim vjetrom. Autocesta A 1 otvorena je za sve skupine vozila, no 
zbog gustog snijega koji pada između čvorova Gospić i Skradin brzina vožnje ograničena je 
na 40 km/h. 
Zbog zimskih uvjeta, zabrana prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, 
dok ostali moraju imati zimsku opremu. 

U petak je zbog olujne bure i snijega za sav promet zatvoreno više cesta, a na više njih 
smiju prometovati samo osobna vozila. 

U subotu je u većem dijelu unutrašnjosti tijekom noći i jutra moguća poledica, 
posebice na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima. Na sjevernom Jadranu moguća je kiša, 
a snijeg u gorju. Preporučljiva je zimska oprema. U trajektnom prometu i na graničnim 
prijelazima ne očekuju se poteškoće. 

U nedjelju će svi oni kojima temperature oko i ispod nule ne odgovaraju, narednih 
dana doći na svoje. Naime, danas je posljednji u nizu ovako hladnih dana, kazali su za Index 
iz Državnog meteorološkog zavoda. Nešto toplije vrijeme već je na Jadranu, iako još 
ponegdje puše jaka i olujna bura, a od sutra se ona očekuje i u unutrašnjosti. Tako se u 
Zagrebu očekuje pet stupnjeva Celzijevih, koji će u subotu narasti na 10, a u nedjelju i do 15 
stupnjeva Celzijevih. Slično će biti i na Jadranu gdje se očekuju slične ili možda malo više 
temperaturne vrijednosti. Visoke temperature pratit će i lijepo i sunčano vrijeme koje će se 
zadržati i početkom sljedećeg tjedna, doznajemo iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. 

(www.index.hr) 
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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 maximá-
lis 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 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 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 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 
olvasható; a törlések és javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekinthetőségét. 
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Értékelési skála az 1. 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 felada-
tot, a szöveg 25 szó-
nál 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 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. 
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Az értékelési szempontok részletes kifejtése 
 

• A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó hogyan valósította meg  
a kommunikációs célt; hány irányító szempontra tért ki, és milyen mélységben 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 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 2. 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 
hosszúságú (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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