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ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 

1. Jó megoldásnak a javítási és értékelési útmutatóban megadott megoldások mellett 
elfogadhatók azok a megoldások is, melyek az útmutatóban ugyan nem szerepel-
nek, de megfelelnek a magyar nyelv szabályainak, és értelmes megoldást kínálnak 
az adott feladatra. 

2. Minden jó megoldás egy pontot (itemet – feladatpontot) ér. Rossz megoldásra nem 
jár pont. 

3. Többletpont nem adható. 
4. A feladatpontokat az adott feladatsorhoz (vizsgarész-összetevőhöz) megadott 

átváltási szabály, ill. táblázat alapján kell vizsgapontokra átszámítani. 
 

I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

1.  Nem kell hibának tekinteni az olyan nyelvi hibát, amely a megértést nem akadá-
lyozza (pl. helyesírási, nyelvtani vagy nyelvhelyességi hiba). 

2.  Legfeljebb 28 pont érhető el. Az elért pontokat az alábbi táblázat segítségével kell 
vizsgapontokra átszámítani: 

 
Elért pont Vizsgapont  Elért pont Vizsgapont 

28 33  13 16 
27 32  12 15 
26 31  11 13 
25 30  10 12 
24 29  9 11 
23 28  8 10 
22 26  7 8 
21 25  6 6 
20 24  5 5 
19 23  4 4 
18 22  3 3 
17 20  2 2 
16 19  1 1 
15 18  0 0 
14 17    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. feladat 
1. hamis 
2. igaz 
3. hamis 
4. hamis 
5. igaz 
6. igaz  
7. igaz 
8. hamis 
9. hamis 
10. igaz 
Elérhető pontszám: 10 pont 
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2. feladat 
11.  E 
12.  H 
13.  L 
14.  I 
15.  K 
16.  F 
17.  A 
18.  B 
19.  G 
20.  D 
Elérhető pontszám: 10 pont 
 
 
3. feladat 
21. A 13. században 
22. Herman Cortést 
23. Kakaóból, fahéjból, ánizsból, chiliből, kukoricalisztből és vízből 
24. Cortés 1528-ban vitte el 
25. Ausztriai Anna 
26. 1657-ben 
27. Bristolban 
28. Joseph Fry 
Elérhető pontszám: 8 pont 
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II. NYELVHELYESSÉG 

1. A nyelvhelyességi vagy helyesírási szempontból hibás megoldás nem fogadható el. 

2. Minden feladatban csak a megadott megoldás értékelhető. 

3. Legfeljebb 30 pont érhető el. Az elért pontokat az alábbi táblázat segítségével kell 
vizsgapontokra átszámítani: 

 
 

Elért pont Vizsgapont  Elért pont Vizsgapont 
30 18  14 8 
29 17  13 8 
28 17  12 7 
27 16  11 7 
26 16  10 6 
25 15  9 5 
24 14  8 5 
23 14  7 4 
22 13  6 4 
21 13  5 3 
20 12  4 2 
19 11  3 2 
18 11  2 1 
17 10  1 1 
16 10  0 0 
15 9    

 
 
 
 

 
1. feladat 
1. ástak 
2. jut le 
3. kezdték 
4. indult meg 
5. érték el 
6. használnának 
7. lenne 
8. dolgozik 
9. kitermeljenek 
Elérhető pontszám: 9 pont 
 
 
2. feladat 
10.  B 
11.  A 
12.  C 
13.  D 
14.  D 
15.  B 
16.  C 
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17.  A 
18.  D 
19.  B 
20.  A 
Elérhető pontszám: 11 pont 
 
 
3. feladat 
21. Fürödj 
22. Próbálj 
23. Egyél 
24. Frissítsd 
25. Mozogj 
26. Tedd túl 
27. vedd rá 
28. menj 
29. sétálj 
30. járj 
Elérhető pontszám: 10 pont 
 

 
 

III. HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

1. Minden tartalmilag megfelelő válasz elfogadható. Amennyiben a válasz érthető, a 
nyelvi vagy helyesírási hibákat nem kell figyelembe venni. 

2. Legfeljebb 25 pont érhető el. Az elért pontokat az alábbi táblázat segítségével kell 
vizsgapontokra átszámítani: 

 

Elért pont Vizsgapont  Elért pont Vizsgapont 
25 33  12 16 
24 31  11 14 
23 30  10 13 
22 29  9 12 
21 27  8 10 
20 26  7 9 
19 25  6 8 
18 23  5 6 
17 22  4 5 
16 21  3 4 
15 19  2 2 
14 18  1 1 
13 17  0 0 
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1. feladat 
1. C 
2. B 
3. A 
4. D 
5. D 
6. B 
7. C 
8. A 
9. B 
10. D 
Elérhető pontszám: 10 pont  
 
 
2. feladat 
11. igaz 
12. hamis 
13. igaz 
14. hamis 
15. igaz 
16. igaz 
17. hamis 
Elérhető pontszám: 7 pont 

 
3. feladat 
 

 
 

legalacsonyabb 
hőmérséklet 

(fok) 

legmagasabb 
hőmérséklet 

(fok) 
napsütés 

(0) hétfő -2 +10 X 
18. kedd -2 +8 - 
19. szerda -1 +6 - 
20. csütörtök -1 +6 X 
21. péntek -3 +4 - 

 
  felhős idő szél csapadék 

(0) hétfő - - - 
22. kedd X - - 
23. szerda X X - 
24. csütörtök - X - 
25. péntek X - X 

 
Elérhető pontszám: 8 pont 
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A hanghordozón elhangzó szövegek: 
 

1. feladat 
 
- Máté Bence személyében 2010-ben elsőként nyerte el magyar fotós az „Év Természet-
fotósa” címet a BBC világversenyén. A verseny történetében 25 éves korával Bence 
minden idők legfiatalabb fődíjasa. Ő az egyetlen, aki az „Év Ifjú Természetfotósa” 
(2002) cím után a felnőtt mezőnyben is nyerni tudott. A naturArt hazai természetfotós 
verseny első díját is ő vitte el – felnőtt kategóriában immár harmadszor. Bencével 
pusztaszeri tanyájának kertjében beszélgettünk. 
Mik láthatók a díjnyertes képen? 
- Hangyák. Costa Ricában láttam ezeket a levélvágó hangyákat „dolgozni". Több ezren 
operálták szét a fák leveleit, és vitték az erdő belsejébe. Fantasztikus jelenet volt! 
- Hogyan sikerült lefotóznod őket? 
Számos technikai probléma merült fel. Például a hangyák csak éjszaka aktívak, ezért vakut 
kellett használnom. Egy hét alatt tizenkétezer kockát használtam el, ami nagyon soknak számít 
még nálam is. Különböző trükkökkel rá kellett bírnom a hangyákat, hogy úgy menjenek, 
ahogy szeretném. Hosszú idő telt el, amíg kialakult a megfelelő kompozíció. 
- Ilyen hangyás jelenetet így még senki sem fotózott le? 
- Senki.  
- Milyen elvárásokat támasztanak a fotósokkal szemben egy világversenyen? Mitől lesz 
egy természetfotó a legjobb egy adott évben? 
- Olyan képeket szeretnek díjazni, amelyekben van valami új. És nem árt, ha technikailag 
kiváló a felvétel. Előnyt jelent az is, ha a kép történetet mesél el. Egy fűszálon megcsillanó 
vízcsepp lehet nagyon szép, de általában nem elég érdekes.  
- Azok után, hogy eddigi pályafutásod során „ellőttél" már több százezer kockát, 
fotóztál elképesztően izgalmas jeleneteket, hogyan tudsz újat kitalálni, olyat, amit még 
senki nem örökített meg? 
- Az ember nagyon kevés jelenetet látott még a természetben, és még kevesebb az a jelenet, 
amit le is fotózott. Másrészt a technikai fejlődés óriási segítséget jelent. Tíz évvel ezelőtt még 
nehezen lett volna megvalósítható, hogy egy notebookon keresztül fotózzak egy olyan géppel, 
amely tőlem egy kilométerre van a vízben. Ez ma már megoldható. 
Persze a fotósnak is érdemes újítania. Fontos, hogy a helyét jól válassza ki, és megfelelő 
szituációt teremtsen. Ehhez jól kell ismerni a helyet, az állatok viselkedését és persze szükség 
van a sokéves tapasztalatra. 
- Mennyit dolgozol? Egyáltalán munkaként fogod fel azt, amit csinálsz? 
- Amikor holdfénynél lapátolom a sarat, vagy fagyban, tűző napon, esőben dolgozunk, akkor 
igen. Amikor viszont a fényképezőgép kijelzőjén megjelenik egy egyedi fotó, akkor már inkább 
szórakozásnak nevezném. Szezonban napi tizenöt-tizenhat órát ülök a fényképezőgép mögött. 
Van, hogy ennél is többet, így egy évben százezer kockát is készítek, ami azért már több mint 
hobbi. 
- Costa Ricán kívül Brazíliában is építettetek egy megfigyelő helyet, mégis azt 
nyilatkoztad, hogy Magyarországon szeretnél többet dolgozni. Miért? 
- A jó képhez idő kell. Vagy szerencse. De a legjobb, ha jut mindkettőből bőven. Szeretek egy-
egy témával heteket, hónapokat vagy akár éveket is foglalkozni. Egy külföldi utazás során 
sokkal felületesebben ismerem meg az állatokat, mint itthon. 
- Miután szinte a természetben élsz, gondolom, olyan érdekes jelenségeket, viszonyokat 
is észreveszel, amit egy laikus természetjáró nem. 
- A legfurcsább dolog, amit időről-időre megtapasztalok, hogy a természetben semmi nem 
számít, csak az, hogy az állat életben maradjon, és tovább tudja adni a génjeit. A madaraknak 
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és a többi állatnak is ösztöneik vannak, nem pedig érzelmeik. Ezért is van könnyű dolgunk a 
fotózásnál, mert előre lehet látni a viselkedésüket. 
 - Az eddigi sikereid fényében mi jelentheti még az előrelépést, mi a csúcs, amit el akarsz 
érni? 
- A csúcs az, amikor én dönthetem el, mikor és mit fotózzak, kötelezettségek nélkül. Ennél 
többet egy fotós nem kívánhat. 

(www.hetek.hu. 2010.11.12., A pillanat foglya című cikk nyomán) 
 

 
2. feladat 

 
85 éves a Fekete Párduc 
- Grosics Gyula 85 éves lett. Az Aranycsapat legendás kapusát köszöntötték 
születésnapján a Magyar Labdarúgó Szövetség vezetői. Az ott elhangzó beszélgetésből 
kiderült: soha életében nem akart kapus lenni. 
- Egy kis szomorúság is van bennem a születésnapommal kapcsolatban, hiszen egyrészt ez 
már nagyon magas szám, másrészt már nem lesz több ilyen nap. Sosem leszek újra 85 éves, 
csak 86, 87 és a többi… 
- Milyen emlékeket idézett fel a születésnapján? 
- Nem a saját életemre gondoltam vissza, hanem sokkal inkább arra a nagy családra, arra a 
csapatra, amelynek tagja lehettem. Az Aranycsapatra! Sajnos Buzánszky Jenővel már csak 
ketten vagyunk életben ebből a csodálatos gárdából. Azt mondom, hogy az én születésnapom 
egy kicsit az Aranycsapat születésnapja. 
- Miért nem akart kezdetben kapus lenni? 
- Gólokat szerettem volna rúgni, csatárnak készültem, hiszen mindig azoké a dicsőség, akik 
gólt szereznek, és azoké a szégyen, akik gólt kapnak. Persze később befutott kapusként már 
megváltozott a véleményem. Nem bántam meg semmit, és nem változtatnék semmin. 

 ( II. kerület Helyi Téma cikke nyomán, 2011. február 07.) 
 

 
3. feladat 

 
Hétfőn sok-sok napsütésre számíthatunk. Csapadék nem alakul ki. Reggel -2, délután +10 fok 
körül alakulhat a hőmérséklet.  
Kedden és szerdán gyengén felhős égre van kilátás,  napsütés nem valószínű. A szerdára 
megerősödő északnyugati széllel hűvösebb levegő áraszthatja el térségünket. A várható 
hőmérséklet kedden -2 és +8 fok, szerdán -1 és +6 fok között lesz. 
Csütörtökön száraz, napos időre számíthatunk a szerdához hasonló hőmérséklettel és széllel. 
Majd pénteken már a felhőzet megnövekedésével és hidegebb - -3 és +4 fok közötti – 
időjárással számolhatunk. Kevés eső is várható. Szél azonban nem lesz. 

(a www.koponyeg.hu 2011. februári jelentése nyomán) 
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IV. ÍRÁSKÉSZSÉG 
ELSŐ FELADAT 

A javítás alapelvei 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

Értékelési szempont Maximális 
pontszám 

Tartalom és szöveghossz 6  
Nyelvhelyesség 5  
Összesen 11  

 
2. Amennyiben a feladat megoldása valamelyik szempont alapján 0 pontot kapott, akkor a 

teljes feladatra 0 pontot kell adni. 

3. A feladatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól.  

Az értékelési szempontok részletes kifejtése 

Tartalom és szöveghossz 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó  
• megfelelően dolgozta-e ki a témát,  
• megfelelő hosszúságú szöveget hozott-e létre. 

A nyelvi okokból érthetetlen szövegrészeket a Tartalom szempontnál nem lehet értékel-
ni. Ez vonatkozik a megadott szövegből értelem nélkül lemásolt és rossz nyelvi környezetben 
használt szövegrészekre is. Az ilyen típusú hibákat figyelembe kell venni a nyelvi teljesít-
mény értékelésekor is. 

Amennyiben a vizsgázó olyan információt közöl, amelyben a szöveg egésze nem értel-
mezhető, az adott rész kifejtése nem tekinthető teljesen megfelelőnek. 

A szöveghossz megadásánál a szószám csak a vizsgázó által létrehozott szövegrészre 
vonatkozik, azaz nem tartalmazza a központilag megadott részek szavainak számát. 

Nyelvhelyesség (szókincs, mondattan, alaktan, helyesírás) 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
• megfelel-e a vizsgázó által használt szókincs a témának, a szituációnak, a szerepnek és  

a közlési szándéknak,  
• megfelel-e a szóhasználat a középszintű érettségi vizsga követelményeinek, 
• megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a mondattan, az alaktan és a helyesírás nor-

máinak. 

Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik  
a megértést. Szövegértést zavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak 
nehezen vagy egyáltalán nem érthető.  

Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a szöveg-
ben jelölni kell előfordulásukat. 

Az adott szinten bizonyos nyelvtani struktúrák produktív használata nem várható el  
a vizsgázótól. Az ilyen típusú hibákat a szövegben jelölni kell, de az értékelésnél nem kell 
figyelembe venni. 
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Értékelési skála 
Tartalom és szöveghossz 
 

6-5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A vizsgázó megfelelően dol-
gozta ki a témát, és elérte a 
megadott szövegmennyiséget 
(50–80 szó). 

A vizsgázó általában megfe-
lelően tárgyalta a témát, és 
legalább 40–50 szó hosszú-
ságú szöveget hozott létre. 

A vizsgázó csak részben 
megfelelően tárgyalta a té-
mát, valamint a létrehozott 
szöveg 40 szónál rövidebb. 

A vizsgázó nem megfelelően 
tárgyalta a témát, valamint a 
létrehozott szöveg 30 szónál 
kevesebb vagy: 
a vizsgázó más témáról ír. 

 
Nyelvhelyesség (szókincs, mondattan, alaktan, helyesírás) 
 

5 pont 4-3 pont  2-1 pont 0 pont 
A szöveg hibátlan vagy csak 
kevés, a megértést nem zava-
ró hibát tartalmaz. 

A szövegben több hiba fordul 
elő, a hibák néhány ponton 
nehezítik a megértést. 

A szövegben sok hiba fordul 
elő, a hibák több ponton 
nehezítik a megértést. 

A szöveg a nyelvi hibák miatt 
nem érthető. 

MÁSODIK FELADAT 

A javítás alapelvei 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

Értékelési szempont Maximális  
pontszám 

Tartalom  5  
Formai jegyek és hangnem  2  
Szövegalkotás 3  
Szókincs, kifejezésmód 6  
Nyelvtan, helyesírás 6  
Összesen 22  

 
2. Amennyiben a feladat a Tartalom szempont alapján 0 pontos, akkor nem értékelhető  

a többi szempont alapján, azaz a feladatra 0 pontot kell adni. 
3. A feladatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól.  

Az értékelési szempontok részletes kifejtése 

Tartalom 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 
• hány irányító szempontra tért ki és milyen mélységben tárgyalta azokat,  
• hogyan valósította meg a kommunikációs célt/célokat. 

Egy adott irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető a szintnek megfelelőnek, ha a 
vizsgázó kitér a megadott szempontokra, mondatai minden lényeges információt tartalmaz-
nak, ill. minden lényeges információra rákérdeznek és ismétlésektől mentesek. Amennyiben 
egy irányító szemponthoz több alpont tartozik, a szempont kifejtése akkor tekinthető megfele-
lőnek, ha a vizsgázó az összes alpontot tárgyalja. Ha a vizsgázó egy irányító szempontra kitér, 
de mondatai nem tartalmaznak minden lényeges információt, ill. nem kérdeznek rá minden lé-
nyeges információra, az adott irányító szempont tárgyalása csak részben megfelelő. Az adott 
irányító szempont tárgyalása abban az esetben is csak részben megfelelő, ha a vizsgázó 
értelmezhetetlen információt ad meg (pl. az életkor helyett a vizsgázó azt adja meg, hogy 
negyedikes). 
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Ha egy irányító szempont tárgyalása nyelvi okokból nem érthető, azt a Tartalom szem-
pontnál úgy kell értékelni, mintha a vizsgázó nem tért volna ki rá, azaz az adott irányító 
szempont kifejtése nem megfelelő. Ezt a hibát figyelembe kell venni a nyelvi teljesítmény 
értékelésekor is, azaz a hiba jellegétől függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, 
helyesírás szempontoknál. 

Amennyiben a vizsgázó szó szerint lemásol egy irányító szempontot, de teljesen rossz 
nyelvi környezetben használja azt, az adott irányító szempont kifejtése nem fogadható el. A jó 
nyelvi környezetben használt, szó szerint lemásolt irányító szempontot teljesítettnek kell 
tekinteni. 

Új, azaz nem megadott szempontok értékelésére nincs lehetőség. A feladatot akkor is  
a megadott szempontok alapján kell értékelni, ha a vizsgázó a megadott témáról nem sze-
mélyes vonatkozásban, hanem általánosan, de a kommunikációs cél(ok)nak megfelelően ír.  

Formai jegyek és hangnem 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg megfelel-e 
• a levéllel mint szövegfajtával, illetve más megadott szövegfajtával szemben állított formai 

követelményeknek, azaz helyesen (vagy elfogadhatóan) tartalmazza-e a dátumot, a meg-
szólítást, az elköszönést és aláírást, illetve a jellemző formai jegyeket, 

• hangnemileg a címzetthez való viszonynak és a közlési szándéknak.  

Amennyiben a vizsgázó törekedett a megfelelő forma betartására, azaz kísérletet tett  
a formai jegyek minimális megtartására (pl. van elfogadható megszólítás és aláírás), a szöveg-
alkotás nem értékelhető 0 ponttal. Csak 0 pont jár, ha hiányzik vagy nem elfogadható a meg-
szólítás és/vagy az aláírás, ill. ha a vizsgázó megadott műfaj helyett más szövegfajtát írt. 
Elfogadhatónak tekinthető minden olyan megszólítás és elköszönés, ami „emlékeztet” a he-
lyes formákra.  

A csak nyelvtani vagy helyesírási hibát tartalmazó variációk e szempont értékelésénél 
helyesnek számítanak. Amennyiben a megszólítás és az elköszönés külön-külön helyes 
ugyan, de nem illenek egymáshoz, akkor mindkettő csak elfogadhatónak tekinthető. 

Szövegalkotás 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
• logikus-e az irányító szempontok elrendezése és ezáltal a szöveg gondolatmenete,  
• megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés, tárgyalás és befejezés, 
• a vizsgázó hogyan használja a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit (pl. egyszerű 

kötőszók, névmások). 

A Szövegalkotás szempontnál a Tartalom szemponttól függetlenül kell eljárni, és csak  
a tárgyalt szempontok alapján lehet megítélni a dolgozat felépítését és gondolatmenetét. 

A szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit akkor használja helyesen a vizsgázó, ha 
törekszik arra, hogy egyszerű kötőszók, névmások, határozószók stb. segítségével valódi 
szöveget hozzon létre. Amennyiben a vizsgázó minden mondatát azonos módon (pl. az én 
személyes névmással) kezdi, nem mondható el az általa létrehozott levélről, hogy abban  
a mondatok szervesen kapcsolódnak egymáshoz. 

Szókincs, kifejezésmód 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy megfelel-e 
• a vizsgázó által használt szókincs a témának, a szituációnak, a szerepnek és a közlési 

szándéknak,  
• a szóhasználat a középszintű élő idegen nyelv érettségi vizsga követelményeinek. 
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Magyar mint idegen nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik  
a megértést. Szövegértést zavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak 
nehezen vagy egyáltalán nem érthető. 

A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni, azaz a hiba 
jellegétől függően vagy a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szempontnál. 
Amennyiben például a vizsgázó egy szót nem megfelelően használ (pl. a „nézni“ ige helyett  
a „látni“ igét), ezt a hibát csak a Szókincs, kifejezésmód szempontnál lehet értékelni. 

Azoknál az értelemzavaró hibáknál, amelyek következtében egy-egy mondatrész vagy 
mondat mondanivalója válik érthetetlenné, és amelyeknél a hiba komplexitása miatt nem lehet 
eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, az egyszeri értékelés elve nem érvé-
nyes. Az ilyen típusú hibákat tehát mindkét szempontnál értékelni kell.  

Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a szöveg-
ben jelölni kell előfordulásukat.  

E szempont értékelésénél a megszólítás és az elköszönés lexikai hibáit is figyelembe 
kell venni. 

 

Nyelvtan, helyesírás 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg  

a mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak. 
A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni, azaz a hiba 

jellegétől függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szempontnál. 
Amennyiben például a vizsgázó helytelen vonzatot használ (pl. rendelkezik valamihez), ezt  
a hibát csak a Nyelvtan, helyesírás szempontnál lehet értékelni. 

Azoknál az értelemzavaró hibáknál, amelyek következtében egy-egy mondatrész vagy 
mondat mondanivalója válik érthetetlenné, és amelyeknél a hiba komplexitása miatt nem lehet 
eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, az egyszeri értékelés elve nem 
érvényesül. Az ilyen típusú hibákat tehát mindkét szempontnál értékelni kell. 

Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a szöveg-
ben jelölni kell előfordulásukat. 

E szempont értékelésénél a megszólítás és az elköszönés nyelvtani és helyesírási hibáit 
is figyelembe kell venni. 
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Értékelési skála 
Tartalom 

5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A megadott irányító szem-
pontok megfelelően vannak 
kidolgozva.  
 

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat megfelelően valósí-
totta meg. 

A megadott irányító szem-
pontok egy kivételével meg-
felelően vannak kidolgozva.  
A hiányzó csak részben vagy 
egyáltalán nincs kifejtve. 
vagy: 
A megadott irányító szem-
pontok kettő kivételével meg-
felelően vannak kidolgozva. 
 A hiányzók csak részben van-
nak kifejtve. 
A vizsgázó a kommunikációs 
célokat többnyire megfelelően 
valósította meg. 

A megadott irányító szem-
pontok legalább 40%-a meg-
felelően van kidolgozva. 
 A hiányzók csak részben 
vagy egyáltalán nincsenek 
kifejtve. 
vagy: 
A vizsgázó mindegyik irá-
nyító szempontot csak részben 
fejtette ki. 
 

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat részben valósította 
meg. 

A megadott irányító szem-
pontokból 40%-nál kevesebb 
van megfelelően kidolgozva. 
A hiányzók csak részben vagy 
egyáltalán nincsenek kifejtve. 
vagy: 
A vizsgázó még részben sem 
fejtette ki az összes irányító-
szempontot. 
 

Alapvető kommunikációs 
célját nem éri el. 

Formai jegyek és hangnem 
2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg formai jegyei telje-
sen megfelelnek a szövegfaj-
tának, hangneme pedig a köz-
lési szándéknak. 
Levélműfaj esetén van helyes 
megszólítás és aláírás, és van 
helyes vagy elfogadható dá-
tum és elköszönés. 

A szöveg formai jegyei nagy-
jából megfelelnek a szöveg-
fajtának, hangneme a közlési 
szándéknak. 
Levélműfaj esetén van helyes 
vagy elfogadható megszólítás 
és aláírás.  
A vizsgázó törekedett a levél-
forma betartására. 

A szöveg formai jegyei nem 
felelnek meg a szövegfajtá-
nak, vagy levélműfaj esetén 
hiányzik vagy nem elfogad-
ható a megszólítás és/vagy az 
aláírás. 

Szövegalkotás 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok elrendezése 
logikus.  
A gondolati tagolás megfele-
lő: van bevezetés, tárgyalás és 
befejezés.  
A mondatok szervesen kap-
csolódnak egymáshoz.  

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok elrendezése 
többnyire logikus.  
A vizsgázó törekszik a gondo-
lati tagolásra: van bevezetés 
vagy befejezés. 
A mondatok többnyire szer-
vesen kapcsolódnak egymás-
hoz.  

A mondanivaló nem minde-
nütt logikus elrendezésű.  
A vizsgázó nem törekszik a 
gondolati tagolásra: hiányzik 
a bevezetés és befejezés. 
A mondatok több helyen nem 
kapcsolódnak szervesen egy-
máshoz. 

A szöveg tagolatlan és átte-
kinthetetlen, izolált mondatok 
halmazából áll. 
Az írott anyag a rövidsége 
miatt nem tekinthető szöveg-
nek. 

Szókincs, kifejezésmód  
6-5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak megfelelő 
változatos és viszonylag nagy 
szókincs jellemzi. 

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak megfelelő 
szókincs jellemzi.  
A szókincs korlátai miatt elő-
fordulhat ismétlés.  
Néhol nem megfelelő a szó-
használat, ez azonban csak kis 
mértékben nehezíti a monda-
nivaló megértését.

A szöveget kevésbé változa-
tos, helyenként egyszerű, de 
még elfogadható szókincs 
jellemzi.  
Sok a szóismétlés.  
Többször nem megfelelő a 
szóhasználat, ez néhány 
helyen jelentősen nehezíti a 
mondanivaló megértését.

A szövegben felhasznált szó-
kincs nagyon egyszerű, a nem 
megfelelő szóhasználat több 
helyen jelentősen megnehezíti 
a szöveg megértését. 

Nyelvtan, helyesírás  
6-5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 

A szöveg grammatikai szem-
pontból igényes.  
Kevés nyelvtani (mondattani, 
alaktani, helyesírási) hibát 
tartalmaz. Ezek a megértést 
nem befolyásolják. 

A szöveg több nyelvtani 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát tartalmaz. 
Ezek azonban a megértést 
jelentősen nem befolyásolják. 

A szövegben sok olyan nyelv-
tani (mondattani, alaktani, 
helyesírási) hiba van, amely a 
megértést jelentősen megne-
hezíti. 

A szöveg a nyelvtani (mon-
dattani, alaktani, helyesírási) 
hibák miatt több helyen nem 
érthető. 
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