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Portugál nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 
 

Ha többféle válasz is elfogadható, a javítási kulcs tartalmazza a szövegből adódó lehetsé-
ges válaszokat, illetve azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a jó válasznak tartalmaznia kell. 
(A szöveg szerinti megoldások mellett dőlt betűvel szerepelnek a tartalmilag még elfogadható 
egyéb megoldások is. A zárójelben szereplő szavak, kifejezések nem feltételei a válasz elfo-
gadhatóságának.) 

A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és  
a 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 útmutatóban 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
4 3 

 
 
 A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket  
(az egyes feladatok eredményeit), az elért összpontszámot és a pontszámítási táblázat segítsé-
gével megállapított vizsgapontokat. 
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Portugál nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

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

 
Átszámítási táblázat 

 
 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 

25 33  12 16 

24 32  11 15 

23 30  10 13 

22 29   9 12 

21 28   8 11 

20 26   7  9 

19 25   6  8 

18 24   5  7 

17 22   4  5 

16 21   3  4 

15 20   2  3 

14 18   1  1 

13 17    
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Portugál nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
Részletes útmutató 
 
 
I.  
Exercício 1  

Real Gabinete Português de Leitura 
 

 
(0) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
G L F A D I B E K M H 

 
 
II.  
Exercício 2 

A volta ao mundo em 365 dias ( ou perto disso) 
 

 
(0) 11 12 13 14 15 16 17 
G D E A H C F B 

 
 
III.  
Exercício 3 

A banda dos Homens da Luta 
 

 
(0) 18 19 20 21 22 23 24 25 
G B C A I F H D K 
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Portugál 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. 
(A helyes megoldások mellett dőlt betűvel szerepelnek a nyelvhelyességi szempontból még 
elfogadható egyéb megoldások is.) 
 Az összetevőben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási útmutatóban 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
4 3 

 
 
 A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket  
(az egyes feladatok eredményeit), az elért összpontszámot és a pontszámítási táblázat segítsé-
gével megállapított vizsgapontokat. 
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Portugál nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

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

 
Átszámítási táblázat 

 
 
  

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

 
Részletes útmutató 
 
Exercício 1 

 
Domingo foi o dia com mais fogos (0) este ano 

 

(0) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

G H M C A K O D I N B E P L F 

 
 

Exercício 2 
 

Lenda do Rio Lima 
 

 (0) Existem 
(15) refere-se 
(16) chegou 
(17) estavam 
(18) procurou 
(19) ordenou 
(20) recusaram-se 
(21) tinha perdido 
(22) era 

 
 

 
Exercício 3 

 
"Não posso (0) queixar-me da crise", afirma Camané 

 

(0) 23 24 25 26 27 28 29 30 
C C B D A B D C B 
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Portugál 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 szöveg szerinti megoldások mellett dőlt betűvel szerepelnek a tartalmilag még elfo-
gadható egyéb megoldások is. A zárójelben szereplő szavak, kifejezések nem feltételei a vá-
lasz elfogadhatóságának.) 
 A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a he-
lyesírási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét akadályozzák. 
 Amennyiben több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha tartal-
mazza a helyes megoldást. 
 Az összetevőben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási útmutatóban 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 másik-
ba kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot.  
 
 
 Például: 
 

Max. Elért
4 3 

 
 
 A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket  
(az egyes feladatok eredményeit), az elért összpontszámot és a pontszámítási táblázat segítsé-
gével megállapított vizsgapontokat. 
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Általános útmutató: 
 
1. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 33 pont. 
 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 20 pont. 
 

 
Átszámítási táblázat 

 
 

 
 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 
20 33  10 14 
19 31  9 13 
18 28  8 12 
17 26  7 10 
16 24  6 8 
15 22  5 6 
14 20  4 4 
13 18  3 3 
12 16  2 2 
11 15  1 1 
   0 0 
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Portugál nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
Részletes útmutató 

 
A feladatok megoldása és a hanghordozón elhangzó szövegek 

 
Exercício 1 
 

E agora vamos ouvir o que nos diz o horóscopo para esta semana 
 

 
(0) 1 2 3 4 5 6 
B B A B B A A 

 
 
 
 
Exercício 2  

 
Quem tem medo do lobo mau? 

 
 

 (0) medo 
 (7) chegou 
 (8) homens 
 (9) jarro 
(10) avançando 
(11) mundo 
(12) sétimo 
(13) tradição 
(14) protagonista 
(15) liberdade 
(16) movimentos 
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Exercício 3  
Quinta de Santo António 

 

(0) Onde é que fica a Quinta de Santo António? 
Em pleno Alto Alentejo / Entre Elvas e Badajoz. 
(17) A quantos quilómetros da cidade de Elvas fica a Quinta de Santo António? 
Fica a 7 quilómetros. 
(18) Do ponto de vista cultural, o que é que oferece a cidade conhecida como Chave do 
Reino? (Dê dois exemplos). 
Museu de Arte Sacra / Museu de Arte Contemporânea / Museu Militar / Museu de Fotografia. 
(19) Dê dois exemplos de serviços que os hóspedes da Quinta de Santo António podem 
usar. 
Restaurante (“A Quinta”) / Bar (“A Lareira”) / Capela privativa / Salas de Jogos / Internet 
sem fios gratuita (na Recepção, Salas Comuns e Bar) / Serviço de quartos / Lavandaria e 
Limpeza a seco / Serviço de Portaria 24h /  Estacionamentos exterior e coberto. 
(20) Dê dois exemplos de actividades possíveis na Quinta de Santo António. 
Passeios de Cavalo / Passeios de Burro / Passeios de Bicicleta / Passeios de Jipe. 
 

Szövegek 
Exercício 1. 

 
E agora vamos ouvir o que nos diz o horóscopo para esta semana 

Escorpião: de 24 de Outubro a 22 de Novembro 
Estará num período de grande actividade física, favorável ao início de novos projectos. 
Sentirá maior confiança. Poderá ter ideias para avançar, sem pensar nos eventuais problemas. 
Respeite os direitos dos outros. Gaste a energia que tem, praticando desporto. Será um bom 
momento para o amor. 
Sagitário: de 24 de Novembro a 22 de Dezembro 
Este é um período em que não deve querer resolver problemas de trabalho ou negócios. Deve 
pedir a ajuda, as opiniões e a colaboração de outras pessoas. Procure descobrir a melhor 
maneira de melhorar a relação com o seu namorado ou namorada. 
Capricórnio: de 23 de Dezembro a 20 de Janeiro 
Sentirá mais criatividade e paixão na forma como expressa as suas ideias. Poderá ter 
dificuldade em aceitar as opiniões dos outros e  quando os outros não estiverem de acordo 
consigo, poderá defender a sua opinião de uma forma por vezes arrogante. 
Aquário: de  21 Janeiro a 19 de Fevereiro 
A sua criatividade vai ser elogiada. Irá sentir-se feliz e com vontade de se divertir. É um 
momento em que poderá ter sorte nos jogos. Sentirá necessidade de fazer actividades 
divertidas. O romantismo que mostra quando comunica irá influenciar a sua vida amorosa.  
Peixes: de 20 Fevereiro a 20 de Março 
Durante estes dias, vai ter oportunidade de mostrar aos outros as suas verdadeiras qualidades 
e capacidade de acção. Apesar de ser uma boa altura para dedicar-se a alguma actividade 
física, deve evitar exigir de mais do seu corpo. Terá de controlar a impulsividade e a 
impaciência, pois podem trazer-lhe alguns riscos. 

www.astrologia.sapo.pt 
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Exercício2 

 
Quem tem medo do lobo mau? 

Quando chegou a Montalegre pensaram que era um lobisomem. Dez anos depois, o biólogo 
Francisco Álvares fez amigos entre os homens da região. Hoje, todos o conhecem por “Chico 
dos lobos”. 
À hora de jantar, Francisco encontra-se com os amigos no café de sempre, junto ao Castelo de 
Montalegre. Distribui saudações, pede um jarro de vinho tinto, senta-se junto à lareira e fuma 
calmamente um cigarro. As labaredas da fogueira iluminam-lhe o rosto e tornam o ambiente 
místico. A conversa vai avançando ao mesmo ritmo que os copos são esvaziados. 
Esta região sempre foi uma terra isolada do resto do mundo e é por isso que subsistem aqui 
tantas tradições medievais. A relação da população com os animais é muito forte. Segundo a 
crença local, uma pessoa tornar-se-á lobisomem se for amaldiçoada pelos pais ou se for o 
sétimo filho masculino da família. O feitiço só se quebra se o padrinho do rapaz for o seu 
irmão mais velho. Ainda hoje esta tradição é viva. 
Para Francisco, este é um exemplo daquilo que ele define como “lobo cultural”. Um ser 
demoníaco e assustador, protagonista das histórias do Capuchinho Vermelho e dos Três 
Porquinhos, causador de terror entre os homens."O exacto oposto do verdadeiro lobo", 
defende. 
Observar um lobo em liberdade é uma sorte que poucos têm. O animal evita constantemente 
as clareiras, caçando sobretudo à noite. O objectivo de Francisco era estudar os movimentos 
dos animais, perceber melhor a sua vida. Acabou por ficar muito ligado a eles. 

Diário de Notícias 
Exercício3 

Quinta de Santo António 
Em pleno Alto Alentejo, entre Elvas e Badajoz, a Quinta de Santo António é um verdadeiro 
oásis para quem procura tranquilidade, beleza e qualidade de serviço.  
Integrada na Herdade da Amoreira, actualmente com 17 hectares, a Quinta de Santo António 
é o retrato do Alentejo num ambiente cheio de tradições, que nos faz recuar no tempo.  
Com a sua capela erguida em 1715, o edifício principal representa a melhor arquitectura das 
antigas quintas, estando em harmonia com os jardins do século XVIII que a envolvem e com 
a típica paisagem alentejana.  
A apenas 7 quilómetros da Quinta de Santo António, pode visitar a bonita cidade de Elvas, 
com um vasto património monumental e histórico, do qual se destaca o magnífico Aqueduto 
da Amoreira e as fortificações abaluartadas, candidatas a Património Mundial da 
Humanidade.  
Do ponto de vista cultural, a cidade também conhecida como Chave do Reino oferece ao 
visitante várias opções entre as quais o Museu de Arte Sacra, o Museu de Arte 
Contemporânea, o Museu Militar e o Museu de Fotografia. Respeitando a arquitectura do 
antigo edifício, o interior foi totalmente restaurado, oferecendo actualmente 30 alojamentos 
onde se destaca a decoração em estilo antigo. Todos os alojamentos se encontram equipados 
com casa de banho privativa em mármore, secador de cabelo, toalhas, kit de toilette, 
almofadas extra, ar condicionado, televisão, telefone e cofre privado. Evidenciando a longa 
história e tradição, todos os quartos têm a particularidade de serem identificados pelos nomes 
dos membros da última família que teve como morada principal a Quinta de Santo António. 
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Serviços e Actividades 
Todos os hóspedes da Quinta de Santo António podem usar os seguintes serviços: 
- Restaurante “A Quinta”, com capacidade para 70 pessoas, ideal para saborear a gastronomia 
alentejana; 
- Bar “A Lareira”; 
- Capela privativa; 
- Salas de Jogos com jogos de mesa, snooker, matraquilhos e pingue-pongue; 
- Internet sem fios gratuita na Recepção, Salas Comuns e Bar; 
- Serviço de quartos; 
- Lavandaria e Limpeza a seco; 
- Serviço de Portaria 24 horas;  
- Estacionamentos exterior e coberto; 
Para tornar a sua estadia ainda mais agradável, a Quinta de Santo António oferece a 
possibilidade de desfrutar de várias actividades, entre as quais se destacam: 
- Passeios de Cavalo;  
- Passeios de Burro:  
- Passeios de Bicicleta; 
- Passeios de Jipe.  

www.qsahotel.com 
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IV. ÍRÁSKÉSZSÉG 

 
 A javításhoz használandó értékelési szempontok a következő oldalakon találhatók. 
 
 A feladatlap végén a táblázatban két különböző oszlop található: 
 

• az elsőbe előre beírtuk az egyes értékelési szempontok alapján elérhető maximá-
lis pontszámokat; 

• a másikba, kérjük, írja be a vizsgázó által elért pontszámokat, majd a feladatra 
adott összpontszámot. 

 
 Például: 
 

Max. Elért
4 3 

 
A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az egyes 
feladatok eredményeit) és az elért összpontszámot. 
 
Értékelési szempontok az 1. feladathoz 
 

Értékelési szempontok Maximális 
pontszám 

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 5  
Érthetőség, nyelvi megformálás 5  
Íráskép 1  

Összesen 11  
 
Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése, a szöveg hosszúsága” szempont alapján 0 pont, 
akkor az összpontszám is 0 pont. 
 

Az értékelési szempontok részletes kifejtése 
 

• A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 
 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó megvalósította-e a kommu-
nikációs szándékot, azaz megfelelően dolgozta-e ki a témát; megfelelő hosszúságú 
szöveget hozott-e létre. Nem kell pontot levonni, ha a szöveg hosszabb 80 szónál. 

 
• Érthetőség, nyelvi megformálás 
 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg 
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. 
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Értékelési skála az 1. feladathoz 
 
A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökélete-
sen megvalósította a 
kommunikációs célt; 
megfelelően dolgozta 
ki a feladat minden 
részletét, és elérte a 
minimális szöveg-
hosszúságot (50 szó). 

A vizsgázó nagyrészt 
megvalósította  
a kommunikációs 
célt; 
1–2 részlettől elte-
kintve általában meg-
felelően dolgozta 
ki a feladatot, és 
legalább 50 szó 
hosszúságú szöveget 
hozott létre. 

A vizsgázó részben 
valósította meg  
a kommunikációs 
célt; 
félreértette, illetve 
nem megfelelően 
dolgozta ki a feladat 
bizonyos részeit, a 
létrehozott szöveg  
50 szónál rövidebb. 
 

A vizsgázó nem 
valósította meg  
a kommunikációs 
célt; 
félreértette, illetve 
nem megfelelően 
dolgozta ki a felada-
tot, a szöveg 
25 szónál rövidebb. 
 

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

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alak-
tani, helyesírási) 
hibák ellenére az 
olvasó számára 
nagyjából érthető és 
követhető. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alak-
tani, helyesírási) 
hibák következtében 
nehezen érthető és 
követhető, illetve 
félreérthető. 

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

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

Olvashatatlan kézírás és/vagy áttekinthetetlen 
törlések és javítások. 

 
 
 
Értékelési szempontok a 2. feladathoz (az A és a B variáció közül választott feladat) 
 

Értékelési szempontok Maximális 
pontszám 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 5  
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2  
Szövegalkotás 4  
Szókincs, kifejezésmód 5  
Nyelvhelyesség, helyesírás 5  
Íráskép 1  

Összesen 22  
 
Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” szempont 
alapján 0 pont, akkor az összpontszám is 0 pont. 
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Az értékelési szempontok részletes kifejtése 

 
• A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 

 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó hogyan valósította meg  
a kommunikációs célt; hány irányító szempontra tért ki, és milyen mélységben tár-
gyalta őket. Nem kell levonni pontot, ha a szöveg hosszabb 120 szónál. 

 
• Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 

 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg hang-
neme és stílusa megfelel-e a közlési szándéknak, valamint az írásmű szerzője és olva-
sója közötti viszonynak; hogy az olvasóban a szerző szándékának megfelelő benyo-
mást kelti-e. 
 

• Szövegalkotás 
 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy logikus-e az irányító szempontok elren-
dezése és a szöveg gondolatmenete, megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e beve-
zetés és befejezés; hogy a vizsgázó hogyan alkalmazza a szövegösszefüggés tartalmi 
és nyelvi elemeit (előre- és visszautalás eszközei, névmások, kötőszók stb.). 

 
• Szókincs, kifejezésmód 

 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által használt szókincs meg-
felel-e a témának, a szituációnak és a közlési szándéknak; hogy a szóhasználat  
a középszintnek megfelelő változatosságot mutat-e. 

 

• Nyelvhelyesség, helyesírás 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg meg-
felel-e a mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak; hogy az esetlegesen előfor-
duló nyelvi (mondattani, alaktani, helyesírási) hibák mennyiben akadályozzák az olva-
sót abban, hogy a szöveget első olvasásra teljes egészében megértse. 

 
• Íráskép 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy milyen a szöveg írásképe, mennyire ol-
vasható; a törlések és javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekinthetőségét. 



 

írásbeli vizsga 1212 17 / 18 2012. május 24. 

Portugál nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
Értékelési skála a 2. feladathoz 
 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökélete-
sen megvalósította  
a kommunikációs cé-
lokat. Valamennyi 
irányító szempontot 
megfelelően kidol-
gozta. A szöveg  
a megadott hosszú-
ságú (15% eltérés 
lehetséges). 

A vizsgázó többnyire 
megvalósította  
a kommunikációs 
célokat. Az irányító 
szempontok közül 
egyet vagy kettőt 
megfelelően dolgo-
zott ki, a többit csak 
részben, illetve egy 
irányító szempontot 
megfelelően, az 
összes többit csak 
részben. 

A vizsgázó részben 
valósította meg  
a kommunikációs 
célokat. Az irányító 
szempontok közül 
egyet megfelelően 
dolgozott ki, ezen 
kívül még egyet 
részben, a többit 
egyáltalán nem, 
illetve valamennyi 
irányító szempontot 
csak részben. 

A vizsgázó nem va-
lósította meg a kom-
munikációs célokat. 
Az irányító szem-
pontok közül 
egyet sem dolgozott 
ki megfelelően, csak 
néhányat részben, és 
van olyan is, amelyet 
egyáltalán nem. 
 
 

 
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 
2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg a szövegfajtának, 
valamint a szerző és az ol-
vasó közötti kapcsolatnak 
megfelelő hangnemben 
íródott, az olvasóban a szer-
ző szándékának megfelelő 
benyomást kelt. 

A szöveg hangneme követke-
zetlenséget mutat, az olvasó-
ban nem mindig a szerző szán-
dékának megfelelő benyomást 
kelt. 
 

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

 
Szövegalkotás 
4 pont 3–2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése,  
az irányító szempontok 
elrendezése logikus. 
A gondolati tagolás 
megfelelő, elkülönül  
a bevezetés és a befeje-
zés. A szöveg a gondo-
lati tagolást követő be-
kezdésekből áll.  
A mondatok szervesen 
kapcsolódnak egymás-
hoz. 
 

A szöveg felépítése,  
az irányító szempontok 
elrendezése többnyire 
logikus. A vizsgázó 
törekszik a gondolati 
tagolásra, elkülöníti 
legalább a bevezetést 
vagy a befejezést  
(2 pont), bekezdéseket 
alkalmaz (3 pont). 
A mondatok általában 
szervesen kapcsolód-
nak egymáshoz. 

A mondanivaló nem 
mindenütt logikus el-
rendezésű.  
A vizsgázó nem törek-
szik a gondolati tago-
lásra, hiányzik a beve-
zetés és a befejezés.  
A mondatok több 
helyen nem kapcso-
lódnak egymáshoz. 
 

A szöveg tagolatlan és 
áttekinthetetlen, össze-
függéstelen mondatok-
ból áll. 
A szöveg annyira 
rövid, hogy szövegként 
nem értékelhető. 
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Szókincs, kifejezésmód 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A szöveget a témának 
és a közlési szándék-
nak megfelelő, válto-
zatos, viszonylag bő 
szókincs jellemzi. 
 

A szöveget a témának 
és a közlési szándék-
nak megfelelő szókincs 
jellemzi.  
A szókincs korlátai 
miatt előfordul ismét-
lés. Néhol nem meg-
felelő a szóhasználat, 
ez azonban nem, vagy 
csak kis mértékben 
nehezíti a megértést. 
 

A szöveg kevésbé 
változatos, helyenként 
egyszerű, de a téma és 
a közlési szándék 
szempontjából még 
elfogadható. Sok a szó-
ismétlés. Többször 
nem megfelelő a szó-
használat, ami néhány 
helyen jelentősen meg-
nehezíti a mondanivaló 
megértését. 

A szövegben felhasz-
nált szókincs nagyon 
egyszerű, nem a témá-
nak és a közlési szán-
déknak megfelelő.  
A nem megfelelő szó-
használat több helyen 
jelentősen megnehezíti 
a szöveg megértését. 
 

 
Nyelvhelyesség, helyesírás 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A szöveg kevés nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát tar-
talmaz, amelyek azon-
ban nem befolyásolják 
a megértést. 
 

A szöveg több nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát 
tartalmaz, amelyek 
azonban a megértést 
nem befolyásolják, 
VAGY csak néhány 
nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) 
hibát tartalmaz, 
amelyek azonban 
nehezítik a megértést. 

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

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

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

Olvashatatlan kézírás és/vagy áttekinthetetlen 
törlések és javítások. 
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