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írásbeli vizsga 1012 2 / 13 2012. május 24. 

Japán 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 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 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 
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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Japán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
Általános útmutató 
 
1. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 33 pont. 
 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 27 pont. 
 

 
Részletes útmutató 
 
I.  
 

れい 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
C L A K B F D E H I M 

 
 
II.  
 

れい 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
A C D B D A B B A D C 

 
 
III.  

れい 21 22 23 24 25 26 27 
◯ ☓ ◯ ◯ ☓ ☓ ◯ ☓ 

 
 

Átszámítási táblázat 
 

Feladatpont 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Vizsgapont 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 15 16 17 
 
Feladatpont 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
Vizsgapont 18 20 21 22 23 25 26 27 28 30 31 32 33 
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Japán 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.  
 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. 
 
 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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Japán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
Általános útmutató 
 
1. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 18 pont. 
 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 30 pont. 
 

 
Részletes útmutató 
 
I.  
 

れい 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
C E K M A L F B G D I 

 
 
II.  
 

れい 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
A B C C C B C C D A C 

 
 
III.  
 
（れい）おきて   

（21）つくら     （26）ねる    

（22）でかけた     （27）よんで   

（23）すて      （28）ねて    

（24）み      （29）いそがしくて  

（25）はたらいて     （30）げんきに   
 

 
Átszámítási táblázat 

 
Feladatpont 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Vizsgapont 1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 7 7 8 9 9 
 
Feladatpont 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Vizsgapont 10 10 11 11 12 13 13 14 15 15 16 17 17 18 18
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Japán 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 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 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. 
 
 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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Japán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

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

 
Részletes útmutató 

 
A feladatok megoldása és a hanghordozón elhangzó szövegek 

 
I.  
 

れい 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
C G F K M I E H B A 

 
 
II.  
 

れい 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
◯ ☓ ◯ ☓ ◯ ☓ ◯ ☓ ☓ ◯ 

 
 
III. 
 

れい 19 20 21 22 23 24 25 
A B B C C C A B 

 
 

Átszámítási táblázat 
 

Feladatpont 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Vizsgapont 1 2 4 5 6 8 9 11 12 13 15 16 17 
 
Feladatpont 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Vizsgapont 19 20 21 23 24 25 27 28 29 31 32 33 

 
 

1. feladat 
 
A：はい、こちらは上野どうぶつえんです。 
B：すみません、学校のしゅくだいでどうぶつえんについてしらべています。 
A：そうですか。何でも聞いてください。 
B：ありがとうございます。あの、上野どうぶつえんはいつできましたか。 
A：1882 年 3 月 20 日にできました。日本で一番古いどうぶつえんです。 
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Japán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

B：上野どうぶつえんはどこにありますか。 
A：JR 上野駅から歩いて５分です。 
B：ありがとうございます。上野どうぶつえんは大きいですか。 
A：はい、大きいです。どうぶつえんの中にモノレールもはしっています。このモノ

レールは日本で一番古いモノレールです。 
B：いろいろな動物がいますか。 
A：そうですね。500 しゅるいの動物がいます。これも日本で一番多いです。 
B：そんなにいろいろな動物がいるんですか。あの、毎年どのぐらいの人が上野 

どうぶつえんに行きますか。 
A：毎年 300 万人ぐらいの人がどうぶつえんに来ます。これも日本で一番多いです。 
B：めずらしい動物もいますか。 
A：1972 年に日本にはじめてパンダが上野どうぶつえんに来ました。ざんねんなが

ら 2002 年にパンダが死んでしまいました。でも、2011 年にまたパンダが来るそ

うです。 
B：私もパンダが大好きです。ところで上野どうぶつえんは何時から何時までですか。 
A：午前 9 時半から午後 5 時まで開いていますが、チケットは 4 時までしか買うこと 

ができません。 
B：チケットはいくらですか。 
A：小学生はただです。中学生は 200 円、高校生や大学生、大人は 600 円ですが、65

歳以上の人は 300 円です。でも中学生が学校のプログラムで先生とどうぶつえん

に来るときは中学生も先生もただです。５月５日の子供の日は中学生はただで、

あと上野どうぶつえんのたんじょうびの 3 月 20 日はみんなただです。 
B：お休みはいつですか。 
A：毎週月よう日がお休みです。あと、12 月 29 日から１月１日までもお休みです。 
B：あ、そうですか。いろいろありがとうございました。 

（「上野動物園公式サイト」に基づいて） 
 
2. feladat 
 
A：みなさんは紙のじしょを使いますか。それとも電子じしょをつかいますか。 
女：わたしは電子じしょを使っています。学校の先生は「紙のじしょを使ったほう

がいい」と言いますが、紙のじしょはおもいですし、電子じしょだと早くことば

をしらべることができますから。 
男：ぼくは紙のじしょを使います。紙のじしょを使うと、たくさん勉強できます 

から。 
女：それは本当ですか。 
男：そうですね。たとえば紙のじしょだとことばをしらべるときに、そのことばの

近くにある別のことばもいっしょにおぼえることができます。 
A：たしかに、紙のじしょのいいところもありますよね。 

じゃあ、電子じしょのいいところはどこですか。 
女：電子じしょには音もあるのがいいです。 
男：それはいいことですか？ 
女：知らないとりのなきごえもわかりますから・・・あと、漢字の読み方がわから

ないときにペンで漢字を書くと読み方が出てきます。 
A：ああ、それはべんりですね。 
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Japán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

女：それから、紙のじしょはいろいろなじょうほうがありますけど、とてもおもい 
です。 

男：たしかにおもいです。でもぼくは家にも学校にもじしょがありますからだい 
じょうぶです。 

女：じしょを 2 さつ買ったんですか。高くなかったですか。 
男：１さつはクリスマスプレゼントにもらいました。でも、2 さつの紙のじしょは 

電子じしょより安いです。 
女：でも、今の電子じしょにはゲームとかもありますよね。 
A：どうして電子じしょにゲームがあるのでしょうね。 
女：よくわかりませんが、ゲームがあるとたくさんの人が買うと思います。私の電

子じしょには漢字ゲームがありますから、漢字ゲームでたくさん勉強できますよ。 
A：ああ、それはいいですね。電子じしょはかるいし、すぐしらべることができるか

らべんりかもしれませんね。でも、紙のじしょもたくさんじょうほうがあります

から、いろいろなことが勉強できるのではないでしょうか。 
（「チルドレンズ・エクスプレス 2009 年 11 月 1 日号」に基づいて） 

 
3. feladat 
 
みなさんは、おもちゃがこわれたらどうしますか。すてますか。それともなおし

ますか。田中さんは、おもちゃのお店で 35 年はたらいていますから、おもちゃをと

てもじょうずになおすことができます。それで、お店の中におもちゃのびょういん

をつくりました。このおもちゃのびょういんは毎週１回、月よう日の午前 10 時から

午後６時まであいています。毎週、たくさんの人がおもちゃのびょういんに来ます。 
きのうは、一人のおばあさんがおまごさんのにんぎょうを持ってきました。にん

ぎょうの手と足がとれてしまったそうです。田中さんは、15 分ぐらいでじょうずに

手と足をつけました。おばあさんは「今までおもちゃがこわれたら、すぐすててい

ました。でも、今はおもちゃのびょういんがあるのでとてもうれしいです。」と言

っていました。田中さんは、「おもちゃをなおすとみんなとてもよろこんでくれま

す。私もとてもうれしいです。」と話しています。 
たとえばコンピュータゲームのようになおすのがむずかしいおもちゃもあります。

こういうおもちゃはおもちゃのびょういんににゅういんします。田中さんの店には

にゅういんしたおもちゃがたくさんならんでいます。さいきん、ショッピングセン

ターにも別のおもちゃのびょういんができました。このびょういんは毎週水よう日

の午前９時から午後５時まであいています。このびょういんでは山本さんという人

が友だちといっしょにおもちゃをなおしています。山本さんと田中さんは、町の中

にもっとたくさんおもちゃのびょういんをつくろうと思っています。 
（「北海道新聞道新小学生新聞フムフム 2010 年 2 月 6 日号」に基づいて） 

 



 

írásbeli vizsga 1012 10 / 13 2012. május 24. 

Japán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
IV. ÍRÁSKÉSZSÉG 

 
A japán nyelvben nincsenek szóközök és a szavak számának megállapítása nem 

egyértelmű, ezért az előírt terjedelmet nem a leírt szavak, hanem a leírt írásjegyek szabják 
meg. A nyelv sajátosságai szerint ugyanaz a szó leírható szótagjellel (hiragana, katakana) és 
kínai (fogalmi) írásjeggyel is. Természetszerűleg a szótagjellel írt szavak nagyobb terjedelmet 
eredményeznek, de a kínai írásjegyek használata fejlettebb íráskultúrát feltételez. Ezért külön 
értékeljük az írásjegyek helyes használatát, valamint ösztönözve a kínai írásjegyek 
alkalmazására, az értékelésben nem kezeljük a szöveg minimális hosszától való eltérést kizáró 
szempontnak. 
 
 
I. feladat 

Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 

Értékelési szempontok Maximális 
pontszám 

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 5  

Érthetőség, nyelvi megformálás 4  

Íráskép 2  

Összesen 11  

 
Ha a dolgozat „A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága” szempont alapján 0 pontos, 
akkor az összpontszám is 0 pont. 

Az értékelési szempontok 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 szöve-
get hozott-e létre. Nem kell pontot levonni, ha a szöveg hosszabb 120 írásjegynél.  
 
• 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, helyes-
írási) hibák a megértést nem akadályozzák-e.   
 
• Íráskép  

 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó helyesen használja-e a különböző 

írásjegy típusokat. A kandzsik használata nem feltétele a feladat teljesítésének. A hibás, de 
még felismerhető kandzsi elfogadható, amennyiben nem zavarja a szöveg megértését. 
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Japán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
Értékelési skála 
 

1. 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, megfe-
lelően dolgozta ki a fel-
adat minden részletét, és 
elérte a minimális szö-
vegmennyiséget  
(75 írásjegy). 

A vizsgázó nagyrészt meg-
valósította a kommunikációs 
célt, egy-két részlettől elte-
kintve általában megfelelően 
dolgozta ki a feladatot, és 
legalább 75 írásjegy hosszú-
ságú szöveget hozott létre.  

A vizsgázó részben valósí-
totta meg a kommunikációs 
célt, félreértette, illetve nem 
megfelelően dolgozta ki a 
feladat bizonyos részeit, a 
létrehozott szöveg 75 írás-
jegynél rövidebb. 

A vizsgázó nem valósította 
meg a kommunikációs célt, 
félreértette, illetve nem 
megfelelően dolgozta ki a 
feladatot, a szöveg 60 írás-
jegynél rövidebb. 

 

2. Érthetőség, nyelvi megformálás 
4 pont 3 pont 2–1 pont 0 pont 
A szöveg, egy-két 
kisebb pontatlanság 
ellenére, az olvasó szá-
mára tökéletesen érthető 
és követhető. 

A szöveg a nyelvi (mon-
dattani, alaktani, helyes-
írási) hibák ellenére az 
olvasó számára nagyjából 
érthető és követhető. 

A szöveg a nyelvi (mondat-
tani, alaktani, helyesírási) 
hibák következtében 
nehezen érthető és követ-
hető, illetve félreérthető. 

A szöveg a nyelvi (mon-
dattani, alaktani, helyes-
írási) hibák miatt nem ért-
hető és nem követhető. 

 

3. Íráskép 
2 pont 1 pont 0 pont 
A vizsgázó helyesen használja az 
írásjegyeket, a szövegben az alap-
vető kandzsikat hibátlanul írja le. 

A vizsgázó nem használ kandzsit, 
vagy helytelenül írja le. A szövegben 
több hibás írásjegy fordul elő, de a 
hibák alig befolyásolják a megértést. 

A szöveg az írásjegyek helytelen 
használata miatt nem érthető. 

 
 
 
 
II. feladat (az A) és B) variáció közül választott feladat) 
 

Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 
  

Értékelési szempontok Maximális 
pontszám 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 5  

Szövegalkotás 4  

Szókincs, kifejezésmód 5  

Nyelvhelyesség, helyesírás 5  

Íráskép 3  

Összesen 22  

 
Ha a dolgozat „A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” szempont alapján  
0 pont, az összpontszám is 0 pont.  
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Japán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
Az értékelési szempontok 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 
azokat. Nem kell levonni pontot, ha a szöveg hosszabb 180 írásjegynél. 
 

• 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, 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,  a szóhasználat a közép-
szintnek 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, az esetlegesen előforduló 
nyelvi (mondattani, alaktani, helyesírási) hibák mennyiben akadályozzák az olvasót 
abban, hogy a szöveget teljes egészében megértse.  
 

• Írásjegyek használata 
       E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó helyesen használja-e a 
különböző írásjegy típusokat. A kandzsik használata nem feltétele a feladat 
teljesítésének. A hibás, de még felismerhető kandzsi elfogadható, amennyiben nem 
zavarja a szöveg megértését. 
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Japán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 

Értékelési skála 
 

1. A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökéletesen 
megvalósította a kom-
munikációs célokat.  
Az irányító szempontokat 
megfelelően kidolgozta. 
A szöveg elérte 
minimális hosszúságot 
(150 írásjegy). 

A vizsgázó többnyire megva-
lósította a kommunikációs cé-
lokat. Az irányító szempontok 
közül egyet vagy kettőt meg-
felelően dolgozott ki, a többit 
csak részben, illetve egy irá-
nyító szempontot megfele-
lően, az összes többit csak 
részben. (Min. 150 írásjegy) 

A vizsgázó részben valósítot-
ta meg a kommunikációs cé-
lokat. Az irányító szempontok 
közül egyet megfelelően 
dolgozott ki, ezen kívül még 
egyet részben, a többit 
egyáltalán nem, illetve 
valamennyi irányító szem-
pontot csak részben. 
(150 írásjegynél kevesebb) 

A vizsgázó nem valósította 
meg a kommunikációs cé-
lokat. Az irányító szem-
pontok közül egyet sem 
dolgozott ki megfelelően, 
csak néhányat részben, és 
van olyan is, amelyet egy-
általán nem. A szöveg  
120 írásjegynél kevesebb. 

 

2. Szövegalkotás 
 

4 pont 3–2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, az irá-
nyító szempontok elren-
dezése logikus. A gondolati 
tagolás megfelelő, elkülönül 
a bevezetés és a befejezés. 
A szöveg a gondolati ta-
golást követő bekezdések-
ből áll. A mondatok 
szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A szöveg felépítése, az irányító 
szempontok elrendezése több-
nyire logikus. A vizsgázó 
törekszik a gondolati tagolásra, 
- elkülöníti legalább a beveze- 
  tést vagy a befejezést (2 pont), 
- bekezdéseket alkalmaz  
  (3 pont). 
A mondatok általában szervesen 
kapcsolódnak egymáshoz. 

A mondanivaló nem minde-
nütt logikus elrendezésű. 
A vizsgázó nem törekszik a 
gondolati tagolásra, 
hiányzik a bevezetés és a 
befejezés. A mondatok több 
helyen nem kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A szöveg tagolatlan és 
áttekinthetetlen, össze-
függéstelen monda-
tokból áll. 
A szöveg annyira 
rövid, hogy szövegként 
nem értékelhető. 

 

3. 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 szándéknak megfelelő 
szókincs jellemzi. A szókincs 
korlátai miatt előfordul szóis-
métlés. Néhol nem megfelelő 
a szóhasználat, ez azonban 
nem vagy csak kis mértékben 
nehezíti a megértést. 

A szöveget kevésbé változatos, 
helyenként egyszerű, de még a 
téma és a közlési szándék szem-
pontjából elfogadható szókincs 
jellemzi. Sok a szóismétlés. 
Többször nem megfelelő a szó-
használat, ami néhány helyen 
jelentősen megnehezíti a 
mondanivaló megértését. 

A szövegben felhasznált 
szókincs nagyon egyszerű, 
nem a témának és a közlési 
szándéknak megfelelő. A 
nem megfelelő szóhaszná-
lat több helyen jelentősen 
megnehezíti a szöveg 
megértését. 

 

4. Nyelvhelyesség, helyesírás 
 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A szöveg kevés nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát 
tartalmaz, amelyek 
azonban nem be-
folyásolják a megértést. 

A szöveg több nyelvi (mon-
dattani, alaktani, helyesírási) 
hibát tartalmaz, amelyek azon-
ban 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. 
 

 

5. Írásjegyek használata 
 

3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó helyesen használja az 
írásjegyeket és az alapvető 
kandzsikat. A szövegben előforduló 
hibák nem befolyásolják a megértést. 

A vizsgázó vagy nem használ kandzsit, 
vagy helytelenül írja le. A szövegben 
több hibás írásjegy fordul elő, a hibák 
kisebb nagyobb mértékben befolyásol-
ják a megértést. 

A szöveg az írásjegyek helytelen 
használata miatt nem érthető. 
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