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Szlovák nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 
 

Minden tartalmilag helyes válasz, illetve szinonima elfogadható. A javítási kulcs általában 
tartalmazza a szövegből adódó lehetséges válaszokat, illetve azokat a tartalmi elemeket, ame-
lyeket 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 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 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 má-
sikba kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot.  
 
 

Például: 
 

Max. Elért
5 3 

 
 
 A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket  
(az egyes feladatok eredményeit), az elért összpontszámot és a pontszámítási táblázat segítsé-
gével megállapított vizsgapontokat. 
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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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Részletes útmutató 
 
1. 
Ľudia Inzeráty 

A B C D E F G H I K L M N 
(1) mladý manželský pár, ktorý 
býva v podnájme 

 X            

(2) starý otec, ktorý by chcel písať 
e-maily svojim vnukom  

      X       

(3) stará mama, ktorá toho chce 
svojim vnúčencom na Slovensku 
veľa ukázať 

    X         

(4) mladý muž, ktorý má rád 
domácu stravu 

   X          

(5) šesťdesiatročný Ján, ktorý 
spomína na svoje mladé roky 

           X  

(6) Tamara, ktorá chce ísť o rok 
pracovať do zahraničia 

        X     

(7) ten, kto má rád dobrodružné 
cestovanie, výlety  

     X        

(8) Tomáš, ktorý chce študovať 
dejiny umenia 

          X   

(9) záujemca o ázijskú kultúru X             
(10) Adéla, ktorá má trojročného 
synovca Zlatka 

            X 

 
 
2. 
(11) V roku 2000. 
(12) 78 rokov (1933-2011). 
(13) Lebo leží v kotline. 
(14) Stavať blízko hraníc. 
(15) Dvakrát. 
(16) Nepresťahovala sa. /Stojí na pôvodnom / tom istom mieste.   
(17) Kúpou známok. 
(18) Na webovej stránke JAMESu (Slovenského horolezeckého zväzu). 
(19) Štát.  
(20) Je zasypaná snehom. / Prevádzkuje iba v lete. 
 
3. 

 
 
 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.  

E M I A D H L B K G F 
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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 má-
sikba kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot. 
 
 
 Például: 
 

Max. Elért
5 3 

 
 
 A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket  
(az egyes feladatok eredményeit), az elért összpontszámot és a pontszámítási táblázat segítsé-
gével megállapított vizsgapontokat. 
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Általános útmutató 
 
1. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 18 pont. 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 25 pont. 
 

 
Átszámítási táblázat 

 
  

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

 

Részletes útmutató 
 
1. 
(1) začneme,  (2) šťastia, (3) ho, (4) čítali, (5) treťom, (6) ľudí, (7) nich 
 
2.   

8. 9. 10. 11. 12. 13. 

D A D B C B 

 
 
3.    

14. 15. 16. 17. 18. 19.  

na pri pre k po medzi za, pod 

 
 
4.   

20. 21. 22. 23. 24. 25.  

D H B G A E F 
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III. HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 
 

 Minden tartalmilag helyes válasz, illetve szinonima elfogadható. A javítási útmutató 
általában tartalmazza a szövegből adódó lehetséges válaszokat, illetve azokat a tartalmi ele-
meket, amelyeket a jó válasznak tartalmaznia kell. (A szöveg szerinti megoldások mellett dőlt 
betűvel szerepelnek a tartalmilag még elfogadható egyéb megoldások is. A zárójelben sze-
replő szavak, kifejezések nem feltételei a válasz 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 má-
sikba kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot.  
 
 
 Például: 
 

Max. Elért
5 3 

 
 
 A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket  
(az egyes feladatok eredményeit), az elért összpontszámot és a pontszámítási táblázat segítsé-
gével megállapított vizsgapontokat. 
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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  2 
13 17    

 
 

Részletes útmutató 
 

A feladatok megoldása és a hanghordozón elhangzó szövegek 
 
1. feladat 
(1) Pred domom / pri žliabku s vodou   

(2) Týždeň.  

(3) Až - 20°C. 

(4) Sklenársky git.  

(5) Slnečnicové semienka. 

(6) 60. 

 
2. feladat 
(7) tisíckilometrovú / 1000 km, (8) osem, (9) spali, (10) hlavných cestách, (11) dier, (12) 

netrúbili, (13) veľkej / búrky, (14) nespadli, (15) 30, (16) predpisov 
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3. feladat 
 

Tvrdenia/vety 
Správne 
tvrdenie 

Nesprávne
tvrdenie 

(17) Dvojité raňajky sa v slovenských horských dedinách jedávali v 
zime. 

  
X 

(18) Prvé raňajky sa podávali o šiestej, druhé o desiatej.  X 
(19) Na začiatku minulého storočia raňajkovali sýte jedlá už iba 
v polovici roľníckych rodín. 

 
X 

 

(20) Medzi sýte jedlá, ktoré gazdiné varili na raňajky, patrili aj 
halušky. 

 
X 

 
 

(21) Na západnom Slovensku sa na raňajky varili polievky aj zo 
strukovín. 

 
X 

 
 

(22) Iba desatina ľudí, ktorí sa presťahovali do mesta, raňajkuje.  X 
(23) Raňajky sú dôležité preto, lebo z nich načerpáme až tretinu 
celodennej energie. 

 X 

(24) Študenti, ktorí neraňajkujú, strácajú pamäť.  X 
(25) V budúcnosti budú vraj zamestnávatelia kontrolovať duševne 
pracujúcich či raňajkovali. 

 
X 

 

 
 
 
1. szöveg: 
Ako sýkorkám zachutilo mydlo 
 
Správanie sýkoriek v Hornojelenskej doline vo Veľkej Fatre sa vymyká z predpokladaného 
"normálu". Starousadlíci tohto odľahlého kúta prírody sa mi vždy posťažujú na jednu zvláštnu 
pozoruhodnosť. Sýkorky im totiž ozobávajú mydlo. Väčšina horských usadlostí má pred 
domom žliabok s vodou a pri žliabku mydlo. Mestskí ľudia si vedia asi len ťažko predstaviť, 
že by sa mali každé ráno hoci aj v dvadsaťstupňovom mraze umývať v studenom potoku. 
Pôvodní obyvatelia dediny Stará Hora, boli odjakživa otužilci, a tak im chladný kúpeľ v 
horskej bystrine vôbec neprekáža. O mydlo sa však musia deliť so sýkorkami. Zdá sa, že 
týmto odolným vtáčatám mydlo náramne chutí, lebo čerstvo rozbalené dokáže kŕdlik v zime 
skonzumovať za týždeň. Nie je mi známe, aby takéto chúťky mali sýkorky aj na niektorých 
iných lokalitách, ba ani v literatúre som nenašiel o tom zmienku. Vyzerá to na špecifickú 
záležitosť len tejto horskej lokality pod Krížnou.  
Sýkorky z mojej záhrady v Liptovských Revúcach, kde majú o potravu postarané, si zasa 
občas pochutia na sklenárskom gite. Keď som na jeseň vymenil git na oknách, netušil som, že 
nadchádzajúcu zimu mi ho sýkorky vyzobú... O krmivo nemajú núdzu, keďže im denno-
denne do šesťdesiatich kŕmidiel sypem dva kilogramy slnečnicových semienok. Git teda 
nekonzumujú od hladu. Pravdepodobne im dobre padne ako výživný doplnok k semienkam. 
Aj s nadmerným konzumovaním mydla v Hornojelenskej doline to bude asi podobne. O tom, 
či sa sýkorkám tvoria v žalúdkoch mydlové bubliny alebo či im žalúdok tvrdne od 
sklenárskeho gitu, informácie nehovoria... 

(Text upravený podľa: http://www.panorama.sk/1810/knihy/z-mojej-vtacej-zahrady) 
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2. szöveg: 
 
Koľko bicyklov si počas svojho života vystriedal?  
Keď nepočítam trojkolky, tak šesť.  
Ktorý zážitok je pre teba najpamätnejší?  
Minulé leto som spolu s mojím kamarátom obehol celé Slovensko. Trvalo nám to osem dní a 
prešli sme vyše tisíc kilometrov. Na to sa zabudnúť nedá.  
Ako často ste počas týchto dní oddychovali?  
Keďže sme celý deň sedeli na bicykli, na odpočinok nebol žiaden čas. Náš jediný odpočinok 
bol spánok. Samozrejme, malý oddych sme si dopriali napríklad počas obedov.  
Ktoré cesty sú pre cyklistov najlepšie?  
Na Slovensku nie sú žiadne cestičky pre cyklistov. Hlavné cesty sú väčšinou kvalitné, takže 
sme ich aj uprednostňovali. Rizikom je tam však veľký počet áut. Vedľajšie cesty sú 
nebezpečné, sú totiž plné dier.  
Ako na cyklistov reagujú vodiči áut?  
Je to individuálne. Keď si cyklisti idú svojou líniou, šofér nemá byť prečo nervózny. Ak však 
jazdia hore-dolu a ohrozujú premávku, vodičom sa nemožno čudovať. Napríklad na ceste 
okolo Slovenska na nás nezatrúbil ani jeden šofér, ale v Piešťanoch na mňa väčšinou zatrúbia 
aj desaťkrát. Je nás tam veľa a sú z nás nervózni. Preto trúbia na všetkých.  
Ocitli ste sa počas svojej cesty i v ohrození života?  
V okolí Strečna nás zastihla veľká búrka. Kamióny nám často poslali silnú sprchu, ktorá nás 
skoro odhodila do jarku. V Tatrách sa tiež veľmi šmýkalo a niekedy sme sa nepeknému pádu 
vyhli len tesne.  
Akú najvyššiu rýchlosť si počas zjazdov nameral?  
Maximálnu rýchlosť som dosiahol na Javorine, kde som sa dole kopcom rútil rýchlosťou 83 
kilometrov za hodinu. Po rovine sme išli obyčajne tridsiatkou.  
Čo by si odkázal ľuďom, ktorí namiesto pohybu na čerstvom vzduchu sedia doma?  
Jednoducho nevedia, o čo prichádzajú. Ak nemajú vybudovaný vzťah k športu, ťažko im 
budem niečo rozprávať. Bojazlivým by som odkázal, aby jazdili rozumne. Ak budú jazdiť 
podľa predpisov a budú viditeľní, nehrozí im nebezpečenstvo.  

(Text upravený podľa:  http://www.piestanskydennik.sk/rubriky/rozhovory/detail-clanku/cestny-bicykel-je-ako-
droga-5442/?tx_ttnews[pointer]=2) 

 
 
3. szöveg: 
Raňajky po (staro)slovensky 
Jedlo, jeho kvantita a kvalita, spôsob úpravy a podávania sa vyvíjali spolu s ľudstvom. Kým 
pre stredovekých roľníkov boli raňajky hlavným jedlom a druhýkrát jedli už len večer, pre 
kráľov, ktorí si „kráľovské raňajky“ nechávali servírovať nielen v rozprávkach, boli raňajky 
len začiatkom hostiny. Tak ako sa postupne formovali národné kuchyne, v niektorých z nich 
sa zachovali aj typické ranné jedlá. Spôsob stravovania sa ešte aj začiatkom minulého storočia 
medzi jednotlivými regiónmi Slovenska značne odlišoval. V niektorých horských dedinách 
podávali raňajky ešte stále ako hlavné jedlo a pri letných celodenných robotách sa jedávali 
dokonca dvojité raňajky. Na svitaní to bolo len niečo suché (chlieb, slanina, bryndza) a na 
druhé raňajky (veľký fruštik), podávané okolo desiatej, už gazdiné uvarili sýte jedlo, 
napríklad cestoviny ako halušky a polievky. Kým na strednom a východnom Slovensku sa 
varili sýte husté polievky, na západe boli typické ľahšie polievky ako vajcová, rascová či zo 
strukovín. Na raňajky sa nezvyklo variť jedine na južnom Slovensku, kde sa väčšinou zaobišli 
so studenou stravou s prevahou mäsových výrobkov (klobása, slanina, oškvarky), ktoré sa 
jedli s chlebom. Na začiatku minulého storočia zvykli raňajkovať azda všetci a kaloricky 
výdatná ranná strava sa ešte stále podávala v polovici roľníckych rodín, vo väčších mestách si 
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už sýte jedlá na raňajky dávala len desatina ľudí. Postupujúca industrializácia, presídľovanie 
ľudí do miest a zrýchľujúce sa tempo života má za následok vynechávanie raňajok z našej 
každodennej stravy, čo so sebou prináša mnohé zdravotné problémy. 
Raňajky by mali naštartovať metabolizmus a telu dodať minimálne pätinu dennej energie. 
Vynechanie raňajok sa v prvom rade prejaví stratou koncentrácie a zhoršením krátkodobej 
pamäte. Žiaci, ktorí odišli z domu hladní, sú nesústredení a celkovo dosahujú v škole horšie 
výsledky. Možno sa raz dožijeme toho, že zamestnávatelia budú kontrolovať, či sme 
raňajkovali – najmä v prípade, ak sa vyžaduje, aby sme v robote použili aj mozog. 
(Text upravený podľa: http://zena.sme.sk/c/5392749/ranajky-ranna-davka-zdravia-a-inteligencie.html) 
 

 
 

IV. ÍRÁSKÉSZSÉG 
 
 A feladatlap végén a táblázatban két különböző oszlop található: 
 

• az elsőbe előre beírtuk az egyes értékelési szempontok alapján elérhető maxi-
mális pontszámokat; 

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

 
 Például: 
 

Max. Elért
5 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. 
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• 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 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. 
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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. 
 

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 kö-
zépszintnek megfelelő változatosságot mutat-e. 

 

• Nyelvhelyesség, helyesírás 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg 
megfelel-e a mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak; hogy az esetlegesen elő-
forduló nyelvi (mondattani, alaktani, helyesírási) hibák mennyiben akadályozzák  
az olvasót 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. 
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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 
valósította meg  
a kommunikációs 
célokat. Az irányító 
szempontok 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 
elrendezésű.  
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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