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Lengyel nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 
 

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. 

Ha több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem fogadható el, ha az tartalmazza a 
helyes megoldást. 

 Az összetevőben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása az olvasott szöveg értése 
javítási útmutató alapján történik. 

Javításkor minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes kérdéshez 
tartozó egy-egy szürke négyzetbe, kérjük, írja be a következő kódokat: 

 
• 1 = jó válasz 
• 0 = nem fogadható el a válasz 
• Ha 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 fogadható 

el a válasz, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetben) 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. 

4 
Elért 

3 
 
 

A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az egyes 
feladatok eredményeit), az elért összpontszámot, illetve a mellékelt táblázat segítségével meg-
állapított vizsgapontokat. 
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Lengyel 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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Lengyel nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
 

Részletes útmutató 
 
 
1. feladat 
 

0. (-) 
1. (-) 
2. (-) 
3. (+) 
4. (+) 
5. (+) 

 
 
2. feladat 

 
0. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
C  D F B E G A H K 

 
 
3. feladat 
 

0. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 
C G K B H A E F L D M 

 
 
4. feladat 
 

0. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
B C A B A C C B 
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Lengyel nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
II. NYELVHELYESSÉG 

 
 

A javítási útmutató tartalmazza az összes elfogadható választ.  
Nem fogadható el a helyesírási hibát tartalmazó válasz. Ha több választ írt be a vizs-

gázó, a válasz akkor sem fogadható el, ha az  tartalmazza a helyes megoldást. 
Az összetevőben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a nyelvhelyesség javítási 

útmutató alapján történik. 
Javításkor minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes kérdéshez 

tartozó egy-egy szürke négyzetbe, kérjük, írja be a következő kódokat: 
• 1 = jó válasz 
• 0 = nem fogadható  el a válasz 
• Ha 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 fogadható 

el a válasz, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetben) 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: 
 

Мax. 
4 

Elért 
3 

 
 

A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az egyes 
feladatok eredményeit), az elért összpontszámot, illetve a mellékelt táblázat segítségével meg-
állapított vizsgapontokat. 
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Lengyel nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
Általános útmutató 
 

1. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 18 pont. 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 28 pont. 
 
 
 A feladatpontok átszámítása vizsgapontokra: 
 

 
Feladatpont Vizsgapont 

27-28 18 
25-26 17 
23-24 16 

22 15 
20-21 14 

19 13 
17-18 12 

16 11 
14-15 10 

13 9 
11-12 8 

10 7 
8-9 6 
7 5 

5-6 4 
4 3 
3 2 
2 1 
1 0 
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Lengyel nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
Részletes útmutató 
 
1. feladat 

 

Csak akkor fogadható el jónak a megoldás, ha mind a két végződés jó. 
 

0. drugą osobą 
1. hucznego wesela 
2. uniwersalnej odpowiedzi 
3. najnowszych badań 
4. instytucji małżeństwa 
5. ślubu cywilnego 
6. Urzędu Statystycznego 
7. pierwszym półroczu 
8. analogicznym okresem 
9. powodów ekonomicznych 
10. odpowiednim mieszkaniem 

 
 
2. feladat 
 

0. usiedli 
11. zerwała się 
12. spadło / spadało 
13. popatrzyli 
14. odezwał się 
15. powiedziała 
16. wskoczyli 

 
 
3. feladat 
 

0. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 
za nad do z przez W na 

 
 
4. feladat 
 

0. ci 
23. ich 
24. sobą 
25. nas 
26. im 
27. ty 
28. Oni 
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Lengyel nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
III. HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 
 

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. 

Ha több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem fogadható el, ha az tartalmazza a 
helyes megoldást. 

Az összetevőben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a hallott szöveg értése 
javítási útmutató alapján történik. 

Javításkor minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes kérdéshez 
tartozó egy-egy szürke négyzetbe, kérjük, írja be a következő kódokat: 

• 1 = jó válasz 
• 0 = nem fogadható el a  válasz 
• Ha 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 fogadható 

el a válasz, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetben) 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. 

4 
Elért 

3 
 
 
A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az 

egyes feladatok eredményeit), az elért összpontszámot, illetve a mellékelt táblázat segítsé-
gével megállapított vizsgapontokat. 
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Lengyel 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 16 
21 31  10 15 
20 30  9 13 
19 28  8 12 
18 27  7 10 
17 25  6 9 
16 24  5 7 
15 22  4 6 
14 21  3 4 
13 19  2 3 
12 18  1 1 
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Lengyel nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
 

Dzień dobry. 
Teraz sprawdzimy jak rozumiesz język polski ze słuchu. 
 
Egzamin składa się z trzech zadań. 
Każdy tekst usłyszysz dwa razy. 
Zadania do tekstu znajdziesz w otrzymanym zestawie. 
Zadania możesz wykonać w czasie pierwszego i drugiego czytania tekstu, 
a także po zakończeniu czytania. 
 
Każde zadanie zaczyna się i kończy muzyką. 
Zadanie usłyszysz po muzyce. 
Potem będziesz miał czas, aby zapoznać się z zadaniem. 
 
Potem posłuchasz tekstu po raz pierwszy. 
Następnie znowu będziesz miał czas, aby jeszcze raz przejrzeć tekst. 
 
Potem posłuchasz tekstu po raz drugi. 
Znowu będziesz miał czas, aby sprawdzić, czy dobrze wykonałeś zadanie. 
 
Egzamin będzie trwał trzydzieści minut. 
Życzymy powodzenia! 
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Lengyel nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

Részletes útmutató 
 
A feladatok megoldása és a hanghordozón elhangzó szövegek 
 
1. feladat 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
2.feladat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. feladat 
 

0. 18. 19. 20. 21. 22. 

B A A B A B 

 
 

0. (-) 

1. (+) 

2. (-) 

3. (-) 

4. (+) 

5. (+) 

6. (-) 

7. (+) 

0. trójka 

8. masłem 

9. leczyłam 

10. ząb 

11. nazwisko 

12. Osiemnaście 

13. Mickiewicza 

14. zdjęcie 

15. korzeń 

16. czwartek 

17. codziennie 
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Lengyel nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
1. feladat 
 
 
- Dzień dobry tato. 
- Dzień dobry córeczko, jak spałaś? 
- Dobrze. Miałam miły sen. Śniło mi się, że byłam królewną. Mieszkałam w zamku, na 
Wawelu w Krakowie. 
- To znaczy, że ja byłem królem? 
- Tak tato, byłeś królem - mądrym, dobrym, sprawiedliwym i wykształconym. Znałeś pięć 
języków obcych. 
- Córeczko, a kim była Twoja mama? 
- No, królową oczywiście! 
-  Jaka była królowa? 
- Miła, sympatyczna i dużo pracowała. 
- Co robiła królowa? 
- Prowadziła królewskie biuro. 
- Chyba królewską kancelarię? 
- Tak, tato. Królowa, moja mama była szefem królewskiej kancelarii. 
- A co ja, król robiłem? 
- To co każdy król. Rządziłeś krajem, przyjmowałeś gości i chodziłeś na bale oraz przyjęcia. 
- A ty córeczko, co robiłaś? 
- Ja? Byłam królewną. Marzyłam o królewiczu na białym koniu, a w wolnych chwilach 
uczyłam się matematyki, magii i języków obcych. 
- Nie czytałaś książek? 
- Nie. Codziennie chodziłam do teatru. Tam wystawiali wszystkie lektury. 
- A jakich języków obcych się uczyłaś? 
- Węgierskiego, niemieckiego, angielskiego i rosyjskiego. 
- A dlaczego wybrałaś węgierski? 
- Bo miałam nianię z Węgier. Tylko my dwie na całym zamku znałyśmy ten język. Tato, 
wiesz mogłyśmy opowiadać sobie wszystko i nikt nas nie rozumiał. Nikt nie mógł poznać 
naszych tajemnic. 
- A ty masz jakąś tajemnicę? 
- Mam, ale to tajemnica, sekret, więc Ci nie powiem! 
- Dobrze. Powiedz jeszcze co Ci się śniło. 
- Byłam na swoim pierwszym balu w życiu. Wyglądałam ślicznie. Miałam długą, różową 
suknię, różowe buty, a moje blond włosy upięte były w kok. Miałam już osiemnaście lat i… 
- I co? 
- I wszyscy na balu mówili, że jestem piękna. Tato tańczyłam całą noc. Było cudownie! 
- Oj, córeczko, córeczko… 
- Tak tato? 
- Córeczko, musisz już wstać. Zrobiło się późno. Spóźnisz się do szkoły. 
- Och, tato. Ty tak zawsze. „Spóźnisz się do szkoły”, „jest już późno”, „musisz wstawać”! 
- Czy Wasza Wysokość, będzie dziś jadała śniadanie? 
- Nie dziękuję. Twoja córka - królewna będzie dziś żyła marzeniami… 
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Lengyel nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 

2. feladat 
 

 

- Dzień dobry Panie Doktorze. 

- Dzień dobry. Proszę usiąść na fotelu, otworzyć usta i wskazać ząb, który boli. 

- Panie doktorze, prawa trójka, na górze. 

- O tak, widzę. Prawa trójka na górze. 

- Jadłam wczoraj kolację, bułkę z masłem i żółtym serem. I nagle czuję… ząb! 

- Tak się zdarza. Widzę, że ten ząb był już wcześniej leczony. Kiedy to było? 

- Tak. Miałam już problemy z tym zębem dwa razy. Po raz pierwszy leczyłam ten ząb pięć 

lat temu, a po raz drugi dwa lata temu. 

- Hm… Dwa razy leczony ząb: pięć lat temu i dwa lata temu. 

- Tak. Panie Doktorze czy da się uratować ten ząb? 

- Spróbuję. Najpierw proszę zrobić zdjęcie rentgenowskie. Wypiszę skierowanie. Proszę 

podać imię i nazwisko. 

- Anna Malinowska. 

- Ile masz lat? 

- Osiemnaście. 

- Adres zamieszkania? 

- 00-100 Warszawa, ulica Mickiewicza 25. 

- Pójdź na II piętro. Tam jest pracownia rentgenowska i zrób prześwietlenie tego zęba. 

Zaczekaj 10 minut na zdjęcie, a potem do mnie wróć. Dobrze? 

- Oczywiście panie doktorze. 

 

- Jestem z powrotem. Proszę oto zdjęcie rentgenowskie mojego zęba. 

- Dziękuję. Oj, niedobrze! Ząb jest mocno uszkodzony, korzeń także. Spróbuję jednak go 

wyleczyć. Proszę siadać. 

 

- Na dziś to wszystko. Proszę przyjść do mnie za tydzień, we czwartek, o dwunastej. Będę 

kontynuował leczenie, ale gdyby ząb bolał natychmiast proszę do mnie przyjść. Pracuję 

codziennie od dziewiątej do siedemnastej. 

- Dziękuję panie doktorze, do widzenia. 

- Do widzenia. 
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Lengyel nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 

3. feladat 
 

 

- Cześć Aniu. 

- Cześć. 

- Masz zadanie domowe z języka polskiego? 

- Tak, mam. A ty? 

- Też mam. Opisałem swój dom. 

- Świetnie. A ja opisałam dom mojej babci. Babcia mieszka na wsi, nad Balatonem. Ma 

piękny, duży dom. Ten dom ma swoją historię. Został wybudowany przez mojego 

pradziadka w pierwszej połowie dwudziestego wieku. W tym domu urodził się mój dziadek, 

a potem moja mama i jej brat Wiktor. Teraz mieszka w tym domu tylko moja babcia. 

- Lubisz dom babci? 

- Przede wszystkim lubię moją babcię. 

- Kiedy byłaś u babci? 

- Całe wakacje tam spędzam. Jest świetnie. Babcia doskonale gotuje. Mamy czas, by 

rozmawiać. Babcia chętnie opowiada mi różne historie ze swojego życia i życia mojej mamy.

- Co jeszcze tam robisz? 

- Pomagam babci w ogrodzie. Podlewam, zbieram owoce i warzywa. Najbardziej lubię 

początek lata, są wtedy truskawki. To moje ulubione owoce. 

- I co jeszcze robisz? 

- Chodzę nad jezioro kąpać się, opalać, pływać łódką, łowić ryby. 

- A co robisz wieczorem? 

- Oglądamy z babcią filmy, stare zdjęcia, różne rodzinne pamiątki. Zawsze babcia znajdzie 

coś ciekawego. 

- Jak duży jest dom, twojej babci? 

- Ma trzy pokoje na parterze, trzy pokoje na górze, kuchnię i dwie łazienki. 

- To bardzo duży dom. 

- O tak. Kiedyś, już po studiach, chcę zamieszkać z babcią w tym domu na stałe. Rodzice 

mówią, że to zły pomysł, ale ja myślę inaczej. 

- Zobaczymy, do tego czasu wiele się może jeszcze zmienić. Chodźmy już, bo za pięć minut 

będzie dzwonek na lekcję. 
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Lengyel nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
IV. ÍRÁSKÉSZSÉG 

 
I. feladat 

Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 

Értékelési szempontok 
Maximális 
pontszám 

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 5 

Érthetőség, nyelvi megformálás 5 

Íráskép 1 

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 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. 

 
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 kommunikációs 
célt; megfelelően 
dolgozta ki a fela-
dat minden részle-
tét, és elérte  
a minimális szö-
vegmennyiséget  
(50 szó). 

A vizsgázó nagyrészt 
megvalósította  
a kommunikációs 
célt; egy-két 
részlettől eltekintve 
általában megfele-
lően dolgozta ki  
a feladatot, és 
legalább 50 szó 
hosszúságú szöveget 
hozott létre.  

A vizsgázó részben 
valósította meg  
a kommunikációs 
célt; félreértette, 
illetve nem meg-
felelően dolgozta ki  
a feladat bizonyos ré-
szeit, a létrehozott 
szöveg 50 szónál rö-
videbb. 

A vizsgázó nem 
valósította meg  
a kommunikációs 
célt; félreértette, 
illetve nem 
megfelelően dolgozta 
ki a feladatot,  
a szöveg 25 szónál 
rövidebb. 
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2. Érthetőség; nyelvi megformálás 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A szöveg, egy-két 
kisebb pontatlan-
ság ellenére,  
az olvasó számára 
tökéletesen érthe-
tő 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. 

 

3. Íráskép 
1 pont 0 pont 
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és 
javítások. 

Olvashatatlan kézírás. 

 
 
 
 
 
 
 
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 

Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2 

Szövegalkotás 4 

Szókincs, kifejezésmód 5 

Nyelvhelyesség, helyesírás 5 

Íráskép 1 

Összesen 22 
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Az értékelési szempontok 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 azokat. 
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 viszony-
nak; 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;  
a vizsgázó hogyan alkalmazza a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit (előre- és visszauta-
lás 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 középszintnek megfelelő vál-
tozatosságot 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.  
 

• Íráskép  
        Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy milyen a szöveg írásképe, mennyire olvasható;  
a törlések és javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekinthetőségét.    

 
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 kommu-
nikációs célokat.  
Az irányító szemponto-
kat megfelelően dolgozta 
ki. A szöveg megadott 
hosszúságú (15% eltérés 
lehetséges).  

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a kommu-
nikációs célokat. 
Az irányító szempontok 
közül egyet vagy kettőt 
megfelelően dolgozott ki, 
a többit csak részben, il-
letve egy irányító szem-
pontot megfelelően,  
az összes többit csak 
részben.  

A vizsgázó részben való-
sította meg a kommuni-
kációs célokat. 
Az irányító szempontok 
közül egyet megfelelően 
dolgozott ki, ezen kívül 
még egyet részben,  
a többit egyáltalán nem, 
illetve valamennyi irányí-
tó szempontot csak 
részben. 

A vizsgázó 
nem valósította 
meg a kommu-
nikációs célo-
kat. Az irányító 
szempontok 
közül egyet 
sem dolgozott 
ki megfelelően, 
csak néhányat 
részben, és van 
olyan is, ame-
lyet egyáltalán 
nem. 
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2. Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 
2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg a szövegfajtának és  
a szerző és az olvasó közötti 
kapcsolatnak megfelelő hang-
nemben íródott, az olvasóban  
a szerző szándékának megfele-
lő benyomást kelt. 

A szöveg hangneme 
következetlenséget mutat,  
az olvasóban nem mindig a szer-
ző szándékának megfelelő be-
nyomást kelt. 

A szöveg hangneme nem 
megfelelő, az olvasóban nem 
a szerző szándékának meg-
felelő benyomást kelt. 

 

3. Szövegalkotás 
4 pont 3–2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, 
az irányító szem-
pontok elrendezése 
logikus. 
A gondolati tagolás 
megfelelő, elkülö-
nül a bevezetés és  
a befejezés. 
A szöveg a gondo-
lati tagolást követő 
bekezdésekből áll. 
A mondatok szerve-
sen kapcsolódnak 
egymáshoz. 

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 kapcsolódnak 
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 
kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A szöveg tagolatlan 
és áttekinthetetlen, 
összefüggéstelen 
mondatokból áll. 
A szöveg annyira 
rövid, hogy szöveg-
ként nem értékelhető.

 

4. Szókincs, kifejezésmód 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A szöveget a té-
mának és a közlé-
si szándéknak 
megfelelő, válto-
zatos, viszonylag 
bő szókincs jel-
lemzi. 

A szöveget a témának és 
a közlési szándéknak 
megfelelő szókincs jel-
lemzi. A szókincs korlá-
tai miatt előfordul szóis-
métlés. Néhol nem meg-
felelő a szóhasználat, ez 
azonban nem vagy csak 
kis mértékben nehezíti a 
megértést. 

A szöveget kevésbé 
változatos, helyenként 
egyszerű, de még a té-
ma és a közlési szán-
dék szempontjából el-
fogadható szókincs 
jellemzi. Sok a szóis-
métlés. Többször nem 
megfelelő a szóhaszná-
lat, ami néhány helyen 
jelentősen megnehezíti 
a mondanivaló 
megértését. 

A szövegben fel-
használt szó-
kincs nagyon 
egyszerű, nem  
a témának és  
a közlési szán-
déknak megfe-
lelő.  
A nem megfele-
lő szóhasználat 
több helyen je-
lentősen megne-
hezíti a szöveg 
megértését. 
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5. Nyelvhelyesség, helyesírás 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A szöveg kevés 
nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) 
hibát tartalmaz, 
amelyek azonban 
nem befolyásolják  
a megértést. 

A szöveg több 
nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) 
hibát tartalmaz, 
amelyek azonban  
a megértést nem be-
folyásolják,  
vagy 
csak néhány nyelvi 
(mondattani, 
alaktani, helyesírási) 
hibát tartalmaz, 
amelyek azonban 
nehezítik a megér-
tést.  

A szövegben sok 
olyan nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hiba van, 
amelyek a megértést 
jelentősen megnehe-
zítik, valamint sok,  
a megértést nem 
befolyásoló nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hiba is 
előfordul benne. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alak-
tani, helyesírási) 
hibák miatt több 
helyen nem 
érthető. 
 

6. Íráskép 
1 pont 0 pont 
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és 
javítások. 

Olvashatatlan kézírás. 
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