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Általános tudnivalók 
 
Kedves Javító Tanárok! 
 
Javasoljuk, hogy az Olvasott szöveg értése, a Nyelvhelyesség és a Hallott szöveg értése 
vizsgarész-összetevők vizsgázók részére készült feladatai után található számozott szürke 
mezőkben a helyes megoldást    jellel jelöljék. 
 
A feladatpontokat és a vizsgapontokat a feladatlapok utolsó oldalán található táblázatba 
értelemszerűen írják be. 
 
Az Íráskészség vizsgarész-összetevő feladatlapján a jobb oldalon található margón jelöljék  
a vizsgázók hibáit. 
 

I. Olvasott szöveg értése 
 
1. Jó megoldásként a javítási és értékelési útmutatóban megadott megoldások fogadhatók el. 

Több beírt megoldás esetén a válasz akkor sem fogadható el, ha közöttük van a jó 
megoldás is. A szöveges beírást igénylő feladatoknál a javító tanár dönti el, hogy a megol-
dás tartalmazza-e a javítási útmutatóban megadott tartalmi elemeket. 

2. Minden jó megoldás 1 pontot ér. Fél pont és többletpont nem adható. 
3. A vizsgázó válaszaiban előforduló nyelvtani és helyesírási hibák csak akkor befolyá- 
    solják az adható pontszámot, ha miattuk érthetetlen a válasz. 
4. Az elérhető maximális feladatpont: 25. 
 

Átváltási táblázat 
 

feladatpont vizsgapont  feladatpont vizsgapont 
25 33  12 16 
24 32  11 15 
23 31  10 14 
22 30  9 12 
21 28  8 11 
20 27  7 10 
19 26  6 8 
18 24  5 7 
17 23  4 6 
16 22  3 4 
15 20  2 3 
14 19  1 2 
13 18  0 0 
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1. feladat 
 Правда Неправда 
1. В этих комнатах отцы отдыхают вместе со своими детьми.  Х 

2. Там можно и читать и играть. Х  

3. В комнатах для мужчин нельзя есть и пить.  Х 

4. Такая комната появилась пока только в Австралии. Х  

5. В Сиднее это помещение работало только в День отца.  Х 

6. В России тоже хотят открыть такие комнаты для мужчин в 
самом ближайшем будущем. 

 Х 

7. В российских магазинах ИКЕА обычно не хватает мест для 
отдыха. 

 Х 

8. Русские мужья любят покупать мебель вместе со своими 
жёнами. 

Х  

9. В российских ИКЕА и без таких помещений есть 
возможность смотреть спортивные передачи. 

 Х 

 
2. feladat 
 
10. мама и няня 
11. космонавтом 
12. он закрыт / там нет ветра и дождя 
13. не живёт с ними 
14. он боится камеры / съёмки вообще не нравятся ему 
15. Вьетнам 
16. смотреть телевизор и есть 
17. пицца с ветчиной 
18. арбузный лимонад 
19. мешает ему заниматься более интересными делами 
 
3. feladat 
 
20. 21. 22. 23. 24. 25. 
Е) А) Ж) Г) Б) Д) 
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II. Nyelvhelyesség 

 
1. Jó megoldásként csak a javítási és értékelési útmutatóban megadott megoldások fogadhatók 

el. 
2. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Több beírt megoldás esetén a válasz 

akkor sem fogadható el, ha közöttük van a jó megoldás is. 
3. A nyelvhelyességi vagy helyesírási hibával leírt megoldás nem fogadható el! 
4. Minden jó megoldás 1 pontot ér. Fél pont és többletpont nem adható. 
5. Az elérhető maximális feladatpont: 25. 

 
Átváltási táblázat 

 
feladatpont vizsgapont  feladatpont vizsgapont 

25 18  12 9 
24 18  11 8 
23 17  10 8 
22 16  9 7 
21 16  8 6 
20 15  7 6 
19 14  6 5 
18 13  5 4 
17 13  4 3 
16 12  3 3 
15 11  2 2 
14 11  1 1 
13 10  0 0 

 
 

1. feladat   2. feladat    3. feladat 

 
1. в 
2. Москве 
3. в 
4. Москву 
5. лет 
6. представлений 
7. других 
8. городов 
9. В 
10. прошлом 
11. году 
12. музыкальную 
13. премьеру 
 

14. попробуйте 
15. читали 
16. заниматься 
17. зависит 
18. найдёте 
19. Нравятся 

 

20. бесплатные  
21. уроки 
22. из Испании 
23. По мнению 
24. вечером / вечерами 
25. в выходные 
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III. Hallott szöveg értése 

 
1. Jó megoldásként a javítási és értékelési útmutatóban megadott megoldások fogadhatók el. 

Több beírt megoldás esetén a válasz akkor sem fogadható el, ha közöttük van a jó 
megoldás is. A szöveges beírást igénylő feladatoknál a javító tanár dönti el, hogy a megol-
dás tartalmazza-e a javítási útmutatóban megadott tartalmi elemeket. 

2. Minden jó megoldás 1 pontot ér. Fél pont és többletpont nem adható. 
3. A vizsgázó válaszaiban előforduló nyelvtani és helyesírási hibák csak akkor befolyá- 
    solják az adható pontszámot, ha miattuk érthetetlen a válasz. 
4. Az elérhető maximális feladatpont: 18. 
 

Átváltási táblázat 
 

feladatpont vizsgapont  feladatpont vizsgapont 
18 33  8 15 
17 32  7 13 
16 30  6 11 
15 28  5 10 
14 26  4 8 
13 24  3 6 
12 22  2 4 
11 21  1 2 
10 19  0 0 
9 17    

 
1. feladat 

1. Осенне-зимний график работы метро начинается в сентябре. – 

2. Летом часы пик были короче. + 

3. В часы пик людей в метро меньше, потому что они уже на работе. – 

4. Обычный интервал между поездами метро – 2 минуты. + 

5. По воскресеньям метро пользуется 9 миллионов человек. – 

6. Московское метро закрывается в 12 часов ночи. – 

2. feladat 

 7. В России детей называют сразу же / в течение месяца после их рождения. 
 8. Сегодня в России очень много / мало девочек по имени Анастасия. 
 9. У родителей есть право / нет права давать ребёнку совершенно новое имя. 
10. Социолог советует / не советует родителям придумывать совершенно новые имена. 
11. По мнению ведущего, странные имена помогают / мешают людям жить. 
12. Взрослый человек может / не может взять себе другое имя. 
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3. feladat 

13. В 1991 году. 
14. Они говорят и понимают по-русски. 
15. С 2006 года. 
16. В 5 часов утра. 
17. Несколько. 
18. Сериалы по русской классике. 
 
A hanghordozón elhangzó szövegek 
 
1. 
Уважаемые москвичи и гости столицы! Просим вас обратить внимание на то, что в 
режиме работы московского метро будут изменения. С 3 октября метро переходит на 
осенне-зимний график работы. «Часы пик» теперь станут длиннее на час: утром не с 8 
до 9 часов, как это было летом, а с 8 до 10 часов. И вечером не с 5 до 6 часов, а с 5 до 7 
часов. 
Как известно, «часами пик» на общественном транспорте принято называть то время, 
когда число пассажиров становится больше, чем обычно, и транспорт работает с 
максимальной интенсивностью. В Москве, как и в других больших городах мира, это те 
часы, когда жители города едут на работу или с работы. В течение всего дня поезда 
метро ходят с интервалом в 2 минуты, а в часы пик, когда пассажиров становится в 
несколько раз больше, интервал между поездами становится меньше – это всего 90 
секунд. 
С таким минимальным интервалом поезда курсируют в часы пик только в будние дни – 
с понедельника по пятницу, когда метро пользуется 9 миллионов человек в день. В 
воскресенье пассажиров в метро меньше. 
Время работы метро в этом году не изменится, как обычно оно будет работать с 5.30 
утра до 1 часа ночи. Не изменится и цена проезда. Как и в прошлом году, билет на одну 
поездку будет стоить 28 рублей. Желаем вам приятной поездки! 

(www.votpusk.ru) 

2. 
Ведущий: – Добрый вечер, дорогие друзья! С вами программа «Семейный совет» и я, 
её ведущий, Дима Голиков. Сегодня мы поговорим о выборе имени для ребёнка. 
Помогать нам будет социолог Марина Яковлевна Покровская. Добрый вечер, Марина 
Яковлевна! 
Социолог: – Добрый вечер, Дима! 
Ведущий: – Какое имя выбрать малышу? Эта проблема знакома многим. Есть молодые 
родители, которые ещё до рождения ребёнка твёрдо знают, как его назовут. Но есть и 
такие, кто до последней минуты не может выбрать. Кстати, а когда она приходит, эта 
«последняя минута»? 
Социолог: – В нашей стране имя ребёнку можно дать в течение месяца после его 
рождения. Но есть и такие страны, где это надо сделать сразу же. Родился мальчик или 
девочка – и врач через несколько минут записывает в документы то имя, которое 
говорит ему мать ребёнка. 
Ведущий: – Значит, в нашей стране можно думать целый месяц! Это прекрасно! Но всё 
равно не легко. И, конечно, все хотят дать совет молодым родителям: бабушки, 
дедушки, другие родственники, друзья. 
Социолог: – Да, это так. Но иногда родители решают быстро и самостоятельно и 
выбирают самое модное в этом году имя. А потом, в детском саду или школе,  
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оказывается, что половина детей носит одно и то же имя. Вот уже несколько лет самое 
популярное женское имя в России – Анастасия. Представляете, сколько девочек по 
имени Настя играет на одной детской площадке в парке? Конечно, лучше, если имя 
оригинальное, интересное. 
Ведущий: – Да, оригинальное имя, конечно, интереснее. Но иногда люди плохо 
понимают, что значит слово «оригинальное», и придумывают что-то ужасное. 
Интересно, а имеют ли родители право придумывать новые имена или можно брать 
только те имена, которые уже существуют? 
Социолог: – Да, они имеют право давать своим детям новые имена. Но лучше этого не 
делать. Ничего хорошего из этого не получается. Обычно это смешные, комичные 
имена. Зачем это делать? В нашей культуре так много красивых, редких имён. Можно 
выбрать, например, какое-нибудь старинное, редкое имя. 
Ведущий: – Согласен с вами. Я слышал о таких комичных именах, как Хакер, Гугл 
(наверное, родители этих мальчиков не могут жить без Интернета). Или женских 
именах Филодельфия, Олимпиада, Россия. Бедные дети! Трудно им будет жить с 
такими именами. Представляете? Россия Ивановна! 
Социолог: – Да, вы правы. Но практика показывает, что потом, когда эти дети 
становятся взрослыми, они меняют их на простые русские имена. 

(www.rusradio.ru/) 

3. 
История телевизионного канала «Россия» началась в мае 1991 года. Сегодня это один 
из двух наиболее популярных телевизионных каналов России, программы которого 
можно смотреть практически на всей территории страны. Это значит, что их может 
смотреть почти 99% жителей России. Кроме этого, программы канала давно популярны 
и на территории стран бывшего Советского Союза, где многие люди хорошо говорят и 
понимают по-русски. 
А после того, как в 2006 году зрителями канала стали жители стран Западной Европы, 
Америки и Китая, аудитория канала «Россия» стала ещё больше. В Китае, например, 
где интерес к русскому языку и культуре в последние годы постоянно растёт, это пока 
один единственный официально работающий российский канал. 
В программе телеканала «Россия» информационные программы и весь спектр 
развлекательных передач: телевизионные фильмы и сериалы, художественные и 
документальные фильмы, ток-шоу и телевикторины, юмористические и музыкальные 
шоу, трансляция спортивных соревнований – чемпионатов страны, Европы и мира, 
Зимних и Летних Олимпийских Игр. 
Многие люди в России начинают новый день с программой «Утро России», которая 
идёт четыре часа с пяти до девяти часов утра. Интересные репортажи на актуальные 
темы культуры, экономики, моды и здорового образа жизни каждые полчаса 
прерываются коротким выпуском новостей. 
А основная информационная программа, которая называется «Вести» и которую можно 
смело назвать визитной карточкой канала «Россия», идёт несколько раз в день. Вечером 
её смотрит вся страна. 
Кино занимает важное место в программе телеканала. Это 35% его времени. Канал 
«Россия» не только показывает старые и новые фильмы и сериалы, но и снимает их. 
Особенно большой успех имели сериалы канала по русской классике – экранизация 
романов великих русских писателей Достоевского, Льва Толстого и Михаила 
Булгакова. 

(http://www.rutv.ru) 
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IV. Íráskészség 
 

Az írásfeladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével törté-
nik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szem-
pontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Mindegyik írásbeli munkát e szempontok segítségé-
vel kell értékelni oly módon, hogy a dolgozatot minden egyes értékelési szempontnál újra 
kell olvasni.  

Ezen értékelési eljárás további sajátossága, hogy a szintleírások a nyelvi teljesítményt 
értékelő szempontoknál nem tartalmaznak hibaszámokra vonatkozó utalásokat, valamint nem 
osztályozzák előre az egyes hibatípusokat a hibák súlyossága alapján. Ennek oka az, hogy  
az egyes nyelvi hibák súlyosságát (értelemzavaró vagy nem értelemzavaró hiba) csak az adott 
szövegkörnyezet figyelembevételével lehet megállapítani. 

Első feladat 

A javítás alapelvei 
 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról: 
 

Értékelési szempontok 
Maximális 
pontszám 

Tartalom és szöveghossz 5  
Nyelvhelyesség 5  
Összesen 10  

 
2. Amennyiben a feladat valamelyik szempont alapján 0 pontos, akkor az összpontszám is  

0 pont. 
3. A feladatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó kevesebbet vagy többet ír a megadott 

szöveghossznál. 
4. Fél pontok és jutalompontok nem adhatók. 
 
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 tartalmi teljesség megítélésénél az a döntő, hogy a vizsgázó közli-e az adott szituáció-
ban lényeges információkat. Egyes vizsgafeladatoknál a tartalom értékelésénél a segédanyag 
tartalmi információi is irányadóak lehetnek. Ekkor azt is figyelembe kell venni, hogy a vizs-
gázó írásműve nem tartalmaz-e sokkal kevesebb információt, mint a segédanyag. Amennyi-
ben azonban a feladat nem tartalmaz erre vonatkozó utasítást, akkor nem kérhető számon  
a vizsgázón az összes segédanyagban megjelenő információ. 

A dolgozat tartalmi szempontból megfelelő abban az esetben is, ha a vizsgázó a meg-
adott témáról nem személyes vonatkozásban, hanem általánosan, de a kommunikációs 
cél(ok)nak megfelelően ír. 
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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. El kell fogadni azonban az olyan szövegrészeket, amelyeket a vizsgázó 
a segédanyagból vett át és jó nyelvi környezetben használ. 

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 szöveg megértését. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak 
újraolvasás után érthető, azaz anyanyelvi olvasó csak nehezen vagy egyáltalán nem értené 
meg a mondanivalót.  

Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni. 
Az adott szinten bizonyos nyelvtani struktúrák produktív használata nem várható el  

a vizsgázótól. Az ilyen típusú hibákat az értékelésnél nem kell figyelembe venni. 
 
Javítási jelrendszer 
 
A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 

Ny = nyelvhelyességi hiba (lexikai vagy nyelvtani hiba), 
H = helyesírási hiba, 
É = értelemzavaró nyelvi hiba. 

 
A szövegben használt jelek: 

aláhúzás = lexikai, nyelvtani vagy helyesírási hiba, 
√ (hiányjel) = hiányzik egy szó, 
                  (nyíl) = szórendi hiba, 
                      i  (aláhúzás + i) = ismétlődő lexikai hiba. 

 
Az ismétlődő hibákat, valamint az olyan hibákat, amelyeknél az adott nyelvtani 

struktúra ismerete nem várható el a vizsgázótól, csak a szövegben kell jelölni, a javító 
sávban nem. 
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Értékelési skála (1. feladat) 

Tartalom és szöveghossz 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó megfelelően 
dolgozta ki a témát, és 
elérte a megadott szöveg-
mennyiséget  
(50–80 szó). 

A vizsgázó általában megfe-
lelően tárgyalta a témát, és 
legalább 40–49 szóból álló 
szöveget hozott létre. 

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

A vizsgázó nem megfele-
lően tárgyalta a témát, 
és/vagy 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 szöveg 
megértését nem zavaró 
hibát tartalmaz. 

A szövegben több hiba fordul 
elő, a hibák alig nehezítik a 
szöveg megértését. 

A szövegben sok hiba fordul 
elő, a hibák néhány ponton 
nehezítik a szöveg megér-
tését. 

A szöveg a nyelvi hibák 
miatt nem érthető. 

Második feladat 

A javítás alapelvei 
 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról: 
 

Értékelési szempontok 
Maximális 
 pontszám 

Tartalom  5  
Formai jegyek és hangnem  3  
Szövegalkotás 5  
Szókincs, kifejezésmód 5  
Nyelvtan, helyesírás 5  
Összesen 23  

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

a többi szempont alapján, azaz az összpontszám is 0 pont. 

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

4. Fél pontok és jutalompontok nem adhatók. 

 

Az értékelési szempontok részletes kifejtése 

Tartalom 

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

Egy adott irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető a szintnek megfelelőnek, ha  
a vizsgázó kitér a megadott szempontra, mondatai minden lényeges információt tartalmaznak, 
illetve minden lényeges információra rákérdeznek és ismétlésektől mentesek. Amennyiben 
egy irányító szemponthoz több alpont tartozik, a szempont kifejtése akkor tekinthető megfele-
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lőnek, ha a vizsgázó az összes alpontot tárgyalja. Ha a vizsgázó egy irányító szempontra kitér, 
de mondatai nem tartalmaznak minden lényeges információt, illetve nem kérdeznek rá min-
den lényeges információra, az adott irányító szempont tárgyalása csak részben megfelelő.  
Az adott irányító szempont tárgyalása abban az esetben is csak részben megfelelő, ha a vizs-
gázó anyanyelvi olvasó számára értelmezhetetlen információt ad meg (pl. az életkor helyett  
a vizsgázó azt adja meg, hogy negyedikes). 

Érdeklődő típusú levél esetén előfordul, hogy a vizsgázónak bizonyos információkra kell 
rákérdeznie. Ebben az esetben a megfelelő kérdés feltevése azt jelenti, hogy a vizsgázó meg-
felelően fejtette ki az adott szempontot. 

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 szem-
pont kifejtése nem megfelelő. Ezt a hibát figyelembe kell venni a nyelvi teljesítmény értékelé-
sekor is, azaz a hiba jellegétől függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás 
szempontoknál. 

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

Új, azaz nem megadott szempontok értékelésére nincs lehetőség. A dolgozatot 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, 
vagy önmagáról ír, amikor általánosan kellene fogalmaznia. 

Formai jegyek és hangnem 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg  
• megfelel-e a feladat szövegfajtával szemben állított formai követelményeknek (pl. a levél 

helyesen tartalmazza-e a dátumot, a megszólítást, az elköszönést és aláírást),  
• hangneme megfelel-e a címzetthez való viszonynak és a közlési szándéknak.  
 

Amennyiben a vizsgázó törekedett a feladat szövegformájának minimális megtartására 
(van elfogadható megszólítás és aláírás), a feladat nem értékelhető 0 ponttal. A csak nyelvtani 
vagy helyesírási hibát tartalmazó variációk e szempont értékelésénél helyesnek számítanak. 

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, 
• hogyan használja a vizsgázó 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 kezdi, nem 
mondható el az általa létrehozott levélről, hogy abban a mondatok szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. Amennyiben a vizsgázó csak azonos szerkezetű egyszerű mondatokat ír, nem 
kaphatja meg a maximális pontszámot. 
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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,  
• megfelel-e a szóhasználat a középszintű érettségi vizsga követelményeinek. 
 

Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik  
a szöveg megértését. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak 
újraolvasás után érthető, azaz anyanyelvi olvasó csak nehezen vagy egyáltalán nem értené 
meg a mondanivalót. 

A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni. Amennyi-
ben például a vizsgázó egy szót nem megfelelően használ, azt a hibát csak a Szókincs, kifeje-
zésmód szempontnál lehet értékelni. 

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

E szempont értékelésénél a megszólítás és az elköszönés 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. 

Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik  
a szöveg megértését. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak 
újraolvasás után érthető, azaz anyanyelvi olvasó csak nehezen vagy egyáltalán nem értené 
meg a mondanivalót.  

A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni. Az ismét-
lődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a szövegben jelölni 
kell előfordulásukat. 

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

Javítási jelrendszer 

Tartalom 

A tartalmi szempontok teljesítését a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni  
a szempont sorszámának megadásával: 

 (bekarikázott szám) = teljesített tartalmi szempont, 
√3 (hiányjel + szám) = nem tárgyalt tartalmi szempont, 
2– (szám + mínuszjel) = nem megfelelően kifejtett vagy nyelvi okok miatt nem 

érthető, de érintett tartalmi szempont. 

Amennyiben a vizsgázó egy irányító szempontot a szövegben több helyen tárgyal,  
a szempont teljesítését az utolsó említés helyénél kell jelölni. 
 

Formai jegyek és hangnem 
A formai jegyeket levél esetében a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni  

a következő betűkkel: 
Dátum = D 
Megszólítás = M 
Köszönés = K 
Aláírás = A 
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A teljesítés minőségét mutató jelek: 

K (betű)  =  az adott formai jegy teljesítése helyes,  
√K (hiányjel + betű)  =  hiányzik vagy nem elfogadható az adott formai jegy,  
K (aláhúzott betű)  =  elfogadható, bár hibás az adott formai jegy.  

Szövegalkotás 

A Tartalom szempontnál használt számozás segít e szempont megítélésénél is.  

Szókincs, kifejezésmód 

A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 
L = lexikai hiba,  
É = értelemzavaró hiba, amely következtében egy-egy mondatrész vagy mondat mon-

danivalója válik érthetetlenné, és amelynél a hiba komplexitása miatt nem lehet 
eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó. 

 
A szövegben használt jelek: 

aláhúzás  = lexikai hiba, 
                       i  (aláhúzás + i) = ismétlődő lexikai hiba. 

 

Nyelvtan, helyesírás 

A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 
G = nyelvtani (grammatikai) hiba, 
É = értelemzavaró hiba, amely következtében egy-egy mondatrész vagy mondat mon-

danivalója válik érthetetlenné, és amelynél a hiba komplexitása miatt nem lehet 
eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, 

H = helyesírási hiba. 
 

A szövegben használt jelek: 
aláhúzás  = nyelvtani vagy helyesírási hiba, 
√ (hiányjel) = hiányzik egy szó, 
                  (nyíl) = szórendi hiba, 
                      i  (aláhúzás + i) = ismétlődő lexikai hiba. 
 

Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 
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Értékelési skála (2. feladat) 
Tartalom 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó öt irányító 
szempontot dolgozott ki 
megfelelően.  
 

A vizsgázó a kommuniká-
ciós célokat megfelelően 
valósította meg. 

A vizsgázó négy vagy három 
irányító szempontot dolgozott 
ki megfelelően, a többit pedig 
csak részben vagy egyáltalán 
nem.  
 

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat többnyire megfele-
lően valósította meg. 

A vizsgázó két irányító szem-
pontot dolgozott ki megfelelő-
en, a többit pedig csak részben 
vagy egyáltalán nem.  
vagy: 
A vizsgázó egy irányító szem-
pontot dolgozott ki megfele-
lően, és van még olyan irányí-
tó szempont, amelyet részben 
tárgyalt. 
vagy:  
A vizsgázó legalább négy irá-
nyító szempontot tárgyalt 
részben. 
A kommunikációs célokat 
részben valósította meg.

A vizsgázó csak egy irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően és nem tárgyalta 
a többi szempontot. 
vagy: 
A vizsgázó három vagy annál 
kevesebb irányító szempontot 
tárgyalt részben. 
 

Alapvető kommunikációs 
célját nem éri el. 
vagy: 
A vizsgázó más témáról írt. 

Formai jegyek és hangnem 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg formai jegyei tel-
jesen megfelelnek a szö-
vegfajtának, hangneme 
a közlési szándéknak 
és/vagy a címzetthez való 
viszonynak. 

Helyes a megszólítás, 
az aláírás, a dátum és az 
elköszönés. 

A szöveg formai jegyei nagy-
jából megfelelnek a szöveg-
fajtának, hangneme a közlési 
szándéknak és/vagy a cím-
zetthez való viszonynak. 
 

A szöveg formai jegyei még 
megfelelnek a szövegfajtá-
nak, hangneme a közlési 
szándéknak és/vagy a cím-
zetthez való viszonynak. 

 

A szöveg formai jegyei nem 
felelnek meg a szövegfajtá-
nak, hangneme a közlési 
szándéknak és/vagy a cím-
zetthez való viszonynak.  

Szövegalkotás 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A szöveg felépítése, az irá-
nyító szempontok elrende-
zése logikus. 
A gondolati tagolás megfele-
lő: van bevezetés, tárgyalás 
és befejezés. 
A vizsgázó megfelelő nyelvi 
eszközök használatával 
valódi szöveget hoz létre. 
A mondatok szervesen 
kapcsolódnak egymáshoz. 

A szöveg felépítése, az irá-
nyító szempontok elrendezése 
többnyire logikus. 
A vizsgázó törekszik a gondo-
lati tagolásra: van bevezetés 
vagy befejezés. 
A vizsgázó törekszik arra, 
hogy valódi szöveget hozzon 
létre. 
A mondatok többnyire szerve-
sen kapcsolódnak egymáshoz. 

A mondanivaló nem min-
denütt logikus elrendezésű. 
A vizsgázó nem törekszik a 
gondolati tagolásra: hiányzik a 
bevezetés és a befejezés. 
A szövegszerűség csak 
nyomokban fedezhető fel. 
A mondatok több helyen nem 
kapcsolódnak egymáshoz. 
 

A szöveg tagolatlan és 
áttekinthetetlen. 
Az írásmű izolált mondatok 
halmazából áll. 
A levél annyira rövid, hogy 
szövegként nem értékelhető. 

Szókincs, kifejezésmód  
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A szöveget a témának és 
a közlési szándéknak 
megfelelő szókincs jellemzi. 
Néhol nem megfelelő a szó-
használat, ez azonban csak 
kis mértékben nehezíti a 
mondanivaló megértését. 
 

A szöveget nagyrészt a témá-
nak és a közlési szándéknak 
megfelelő szókincs jellemzi.  
Többször nem megfelelő a 
szóhasználat, ami néha nehe-
zíti a mondanivaló megértését.
A szókincs korlátai miatt 
többször előfordulhat szóis-
métlés. 

A szöveget egyszerű szókincs 
jellemzi.  
Sokszor nem megfelelő 
a szóhasználat, ami helyen-
ként jelentősen nehezíti 
és/vagy akadályozza a mon-
danivaló megértését. 
Sok a szóismétlés. 

A szövegben felhasznált szó-
kincs szegényes. 
A nem megfelelő szóhasz-
nálat több helyen akadá-
lyozza a szöveg megértését. 

Nyelvtan, helyesírás  
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A vizsgázó általában helyesen 
használja az egyszerű nyelv-
tani struktúrákat. 
A szöveg kevés nyelvi (mon-
dattan, alaktan, helyesírás) 
hibát tartalmaz, amelyek 
azonban a szöveg megértését 
nem befolyásolják. 

A vizsgázó több hibával hasz-
nálja az egyszerű nyelvtani 
struktúrákat. 
A szöveg több nyelvi (mon-
dattan, alaktan, helyesírás) hi-
bát tartalmaz, amelyek azon-
ban a szöveg megértését nem 
befolyásolják, és/vagy kevés, 
a szöveg megértését nehezítő 
hiba jellemzi a dolgozatot. 

A vizsgázó csak a legegysze-
rűbb nyelvtani struktúrákat 
használja. 
A szöveg sok olyan nyelvi 
(mondattan, alaktan, helyes-
írás) hibát tartalmaz, amelyek a 
szöveg megértését nem befo-
lyásolják, valamint több, a szö-
veg megértését jelentősen ne-
hezítő nyelvi hiba található.  

A szöveg a nyelvi (mondattan, 
alaktan, helyesírás) hibák 
miatt nem érthető. 
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