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Ukrán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

I. Olvasott szöveg értése 
 

Ha többféle válasz is elfogadható, a javítási kulcs tartalmazza a szövegből adódó lehet-
séges válaszokat, illetve azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a jó válasznak tartalmaznia 
kell. 

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. 

Az összetevő/vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása az értékelési 
útmutató végén található pontszámítási táblázat alapján történik. 

Amennyiben több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha tartal-
mazza a helyes megoldást. 

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

 
• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 
• Amennyiben nincs válasz, a négyzetet hagyja üresen! 

 
Például: 
 

1. 2. 3. 4. 5. 

1 0 1  1 

 
A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem elfogad-

ható, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetben) két külön 
rubrika található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a másikba, 
kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot. 

 
Például: 
 

Max. 
5 

Elért 
3 

 
A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az egyes 
feladatok eredményeit) és az elért összpontszámot, illetve a mellékelt táblázat segítségével 
megállapított vizsgapontokat. 
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Javítási kulcs az olvasott szöveg értése feladatsorhoz 
Завдання 1.  
Текст про першоквітневі розiграші.  
 

1. - 
2. - 
3. + 
4. + 
5. - 
6. + 
7. - 
8. + 
9. - 
10. - 

 
 
Завдання 2.  
Текст про Український Молодіжний Комп'ютерний Альманах. 
 

11. Умка. 
12. Ні. 
13. Українською чи російською (мовою). 
14. "Про себе, країну і світ”. 
15. Назву/назви. 
16. (З) арабської (мови). 
17. (Чудове біле) ведмежа. 
18. (Українські) діти/діти України. 
19. Різноманітні. 
20. (За адресою:) umka@chl.kiev.ua  
 

Завдання 3.  
Правила інтернет-безпеки та інтернет-етики для дітей і підлітків. 
 

21. Правило № 1. 
22. Правило № 12. 
23. Правило № 9. 
24. Правило № 8. 
25. Правило № 7. 
26. Правило № 13. 
27. Правило № 11. 
28. Правило № 5. 
29. Правило № 6. 
30. Правило № 2. 
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Átszámítási táblázat az olvasott szöveg értése feladatsor vizsgapontjainak 

kiszámításához 
 
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 27  9 10 
23 26  8 9 
22 25  7 8 
21 24  6 7 
20 22  5 6 
19 21  4 5 
18 20  3 4 
17 19  2 2 
16 18  1 1 
   0 0 

 

II. Nyelvhelyesség 
 

A javítási útmutató tartalmazza az összes elfogadható választ.  
Nem elfogadható a helyesírási hibát tartalmazó válasz. Amennyiben több választ írt be  

a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha tartalmazza a helyes megoldást. 
Az összetevő/vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása az értékelési 

útmutató végén található pontszámítási táblázat alapján történik. 
Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes 

kérdéshez tartozó egy-egy szürke négyzetbe, kérjük, írja be a következő kódokat: 
 

• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 
• Amennyiben nincs válasz, a négyzetet hagyja üresen! 

 
Például: 
 

1. 2. 3. 4. 5. 

1 0 1  1 

 
A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem 

elfogadható, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
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Minden feladat végén (a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetben) két külön 
rubrika található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a másikba, 
kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot. 

 
Például: 
 

Мax. 
5 

Elért 
3 

 
A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az egyes 
feladatok eredményeit), az elért összpontszámot, illetve a mellékelt táblázat segítségével 
megállapított vizsgapontokat. 

Javítási kulcs a nyelvhelyesség feladatsorhoz 
Завдання 1.  
Як сплять звірі, птахи, риби? 
 

1. Спить  
2. піднімає 
3. можуть 
4. бачив 
5. засинає 
6. стемніє 
7. полюють 
8. прокидається 
9. має 
10. одягає 

 
Завдання 2.  
Текст про мумію. 
 

11. трьох тисяч 
12. дев’яносто дев’ять 
13. семистах     
14. вісімнадцятої 
15. другою 
 

Завдання 3.  
Бережімо нашу Землю! 
 

16. великих та малих. 
17. промислове 
18. природних 
19. навколишнього 
20. злободенних 
21. щедра 
22. чистим 
23. майбутніх 
24. пташиний 
25. чисту та прекрасну 
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Átszámítási táblázat a nyelvhelyesség feladatsor vizsgapontjainak 

kiszámításához 
 
 
 

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

 
 
 

III. Hallott szöveg értése 
 

Ha többféle válasz is elfogadható, a javítási útmutató tartalmazza a szövegből adódó 
lehetséges válaszokat, illetve azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a jó válasznak tartalmaz-
nia kell. A zárójelben szereplő szavak, kifejezések nem feltételei a válasz elfogadhatóságának. 

A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és  
a helyesírási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét akadá-
lyozzák. 

Amennyiben több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem fogadható el, ha tartal-
mazza a helyes megoldást. 

Az összetevő/vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása az értékelési 
útmutató végén található pontszámítási táblázat alapján történik. 

Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes kérdés-
hez tartozó 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. 5. 

1 0 1  1 

 
A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem 

elfogadható, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
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Minden feladat végén (a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetben) két külön 
rubrika található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a másikba, 
kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot. 

 
Például: 

 
Max. 

5 
Elért 

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

egyes feladatok eredményeit), az elért összpontszámot, illetve a mellékelt táblázat 
segítségével megállapított vizsgapontokat. 

 
 

Javítási kulcs a hallott szöveg értése feladatsorhoz 
 
 
Завдання 1.  
Рукавичка. 
 

1. Рукавичку. 
2. Мишка(-шкряботушка). 
3. Жабка(-скрекотушка). 
4. Зайчик(-побігайчик). 
5. Лисичка(-сестричка). 
6. Вовчика(-братика). 
7. Кабан(-іклан). 
8. Ведмідь(-набрідь). 
9. Собачка/дід. 

 

Рукавичка 

Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка, та й загубив дід рукавичку. 
От біжить мишка, улізла в ту рукавичку: 
— Тут я буду жити! 
Коли це жабка плигає та й питає: 
— А хто, хто в цій рукавичці? 
— Мишка-шкряботушка. А ти хто? 
— Жабка-скрекотушка. Пусти й мене! 
— Іди!  
От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає: 
— А хто, хто в цій рукавичці? 
— Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка.   А   ти хто? 
— А я зайчик-побігайчик. Пустіть і мене! 
— Та йди! 
От уже їх троє. Коли біжить лисичка та й питає: 
— А хто, хто в цій рукавичці? 
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— Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик. А ти хто? 
— А я лисичка-сестричка. Пустіть і мене! 
— Та йди! 
Ото вже їх четверо стало. Аж суне вовчик та й собі до рукавички питається: 
— А хто, хто в рукавичці? 
— Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик та лисичка-сестричка. 

А ти хто? 
— Та я вовчик-братик. Пустіть і мене! 
— Та вже йди! 
   Уліз і той, — уже їх п'ятеро. Де не взявся — біжить кабан: 
— Хро-хро-хро! А хто, хто в цій рукавичці? 
— Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик,   лисичка-

сестричка   та  вовчик-братик.   А  ти хто? 
— Хро-хро-хро! А я кабан-іклан. Пустіть і мене! 
— Оце лихо! Хто не набреде,  та все в рукавичку! Куди ж ти тут улізеш? 
— Та вже влізу, — пустіть! 
— Та що вже з тобою робити, — йди! 
Уліз і той. Уже їх шестеро, уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, 

вилазить ведмідь та й собі до рукавички, реве й питається: 
— А хто, хто в цій рукавичці? 
— Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик- 

побігайчик, лисичка-сестричка, вовчик-братик та кабан-іклан. А ти хто? 
— Гу-гу-гу! Як вас багато! А я ведмідь-набрідь. Пустіть і мене! 
— Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно? 
— Та якось будемо. 
— Та вже йди, тільки скраєчку! 
Уліз і ведмідь — семеро стало. Та так же тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. 
Коли це дід оглядівся — нема рукавички. Він тоді назад — шукати її, а собачка 

попереду бігла. Бігла, бігла, бачить — лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді: 
«Гав-гав-гав!» 

Звірі як злякаються, як вирвуться з рукавички, — так усі й порозбігалися лісом. 
Прийшов дід та й забрав рукавичку. 

 
 
Завдання 2.  
Вірші про місяці 
 

10. 9  
11. 6 
12. 3 
13. 7 
14. 11 
15. 2 
16. 5 
17. 10 
18. 8 
19. 12  
20. 1  
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Перший вірш  
Місяць славний квітникар,  
Сонячно і рясно,  
Уквітчав наш календар першим цвітом-рястом.   
Який це місяць?  
 
Другий вірш  
У південний край землі  
Відлітають журавлі.  
Знов лункий шкільний дзвінок  
Нас покликав на урок.   
Як цей місяць звати  
Прошу відгадати.  

Третій вірш  
Як настав цей літній місяць,  
Все росте у нас навколо,  
Ягідки почервоніли,  
Спіє в полі щедрий колос. 

Четвертий  вірш  
Ще вітер зимовий з дощем загуде,  
Ще сніг острівками блищить де-не-де.  
Береза стежки свої розпускає.  
Чи ви здогадались коли це буває? 

П’ятий вірш  
Їде літо на коні  
Та й несе гарячі дні.  
Зацвіли пахучі липи.  
Як цей місяць зветься? 

Шостий вірш  
Капає з неба, дахів, стріх  
Дощ холодний, перший сніг.  
Почорнів без листя сад  
Що за місяць?  
 
Сьомий вірш  
Аж тріщить мороз – лютує,  
Сніжна віхола танцює,  
А ставок у лід закутий.  
Що за місяць діти?  

Восьмий  вірш  
А в цім місяці підряд  
Маємо багато свят.  
Зеленіють буйно трави  
То іде веселий ... 
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Дев’ятий вірш  
Кличуть нас ліси, поля, сади  
дозбирать усі плоди.  
Із дерев падає листя жовте –  
То землею ходить місяць ... 
 
Десятий вірш  
У місяці спекотнім цім  
Жарко дуже нам усім.  
Хочеться в саду побути,  
Смакувати спілі фрукти. 
 
Одинадцятий вірш  
Холод нам несе мороки,  
У турботах плине будень.  
Це останній місяць року.  
Зветься як він?   
 
Дванадцятий вірш  
Місяць – року перший син.   
Носить одяг він з перлин.  
Всіх морозами страхає,  
Путь-доріжки замітає.  
Але люблять його діти.  

 
 
 

Átszámítási táblázat a hallott szöveg értése feladatsor vizsgapontjainak 
kiszámításához 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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



 

írásbeli vizsga 0811 11 / 14 2012. május 24. 

Ukrán nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

IV. ÍRÁSKÉSZSÉG 
  

A javításhoz használandó értékelési szempontok a következő oldalakon találhatóak. 
 
A feladatok végén a szürke táblázatban két különböző oszlop található: 
 

• az elsőbe előre beírtuk az egyes értékelési szempontok alapján elérhető maximális 
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 
 

 Az 1. feladat értékelése Maximális 
pontszám 

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

 Összesen 11 
 
Amennyiben a dolgozat a „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 kommunikációs 
szándékot, azaz megfelelően dolgozta-e ki a témát; megfelelő hosszúságú szöveget hozott-e 
létre. Nem kell pontot levonni, ha a szöveg hosszabb 80 szónál.  

• Érthetőség, nyelvi megformálás  

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg érthető-e  
az olvasó számára, az esetlegesen előforduló nyelvi (mondattani, alaktani, helyesírási) hibák  
a megértést nem akadályozzák-e.   

• Íráskép  

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy milyen a szöveg írásképe, mennyire olvasható;  
a törlések és javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekinthetőségét. 
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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 tökéletesen 
megvalósította a kom-
munikációs célt; megfe-
lelően dolgozta ki  
a feladat minden részle-
tét, és elérte a minimális 
szöveghosszúságot. 

A vizsgázó nagyrészt 
megvalósította  
a kommunikációs célt;  
1–2 részlettől eltekintve 
általában  
megfelelően 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 valósí-
totta meg a kommuniká-
ciós célt; félreértette, 
illetve nem megfelelően 
dolgozta ki a feladatot,  
a szöveg 25 szónál rövi-
debb. 

Érthetőség, nyelvi megformálás 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 

A szöveg egy-két kisebb 
pontatlanság ellenére  
az olvasó számára tökéle-
tesen érthető és követhe-
tő. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibák el-
lenére az olvasó számára 
nagyjából érthető és 
követhető. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibák kö-
vetkeztében nehezen 
érthető és követhető, 
illetve félreérthető. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
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 (2.A és 2.B variáció közül választott feladat) 

 A 2. feladat értékelése 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 „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 tárgyalta 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 hangneme és 
stílusa megfelel-e a közlési szándéknak, valamint az írásmű szerzője és olvasója közötti 
viszonynak; hogy az olvasóban a szerző szándékának megfelelő benyomást kelti-e. 

• Szövegalkotás 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy logikus-e az irányító szempontok elrendezése és 
a szöveg gondolatmenete, megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés és befejezés; 
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 megfelel-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 megfelel-e a 
mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak; hogy az esetlegesen előforduló 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 olvasható; a 
törlések és javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekinthetőségét.  
 

Értékelési skála a 2. feladathoz 
 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 

5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 

A vizsgázó 
tökéletesen 
megvalósította a 
kommunikációs 
célokat. 
Valamennyi irányító 
szempontot 
megfelelően 
kidolgozta. A szöveg 
a megadott 
hosszúságú (15% 
eltérés lehetséges). 

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

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

A vizsgázó nem való-
sította meg a kommuni-
kációs célokat. 
Az irányító szempontok 
közül egyet sem dolgozott 
ki megfelelően, csak 
néhányat részben, és van 
olyan is, amelyet 
egyáltalán nem. 
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Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 
2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg a szövegfajtának, valamint a 
szerző és az olvasó közötti kapcsolatnak 
megfelelő hangnemben íródott, az 
olvasóban a szerző szándékának 
megfelelő benyomást kelt. 

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

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

Szövegalkotás 
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg felépítése, az irá-
nyító szempontok elren-
dezése logikus. 
A gondolati tagolás meg-
felelő, elkülönül a bevezetés 
és a befejezés. 
A szöveg a gondolati tagolást 
követő bekezdésekből áll. 
A mondatok szervesen 
kapcsolódnak egymáshoz. 

A szöveg felépítése, az irá-
nyító szempontok elrendezése 
többnyire logikus. 
A vizsgázó törekszik a 
gondolati tagolásra, elkülöníti 
legalább a be-vezetést vagy a 
befejezést (2 pont), 
bekezdéseket alkalmaz (3 
pont). 
A mondatok általában 
szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A mondanivaló nem  
mindenütt logikus 
elrendezésű. 
A vizsgázó nem törek-
szik a gondolati tagolá-
sra, hiányzik a beveze-
tés és a befejezés. 
A mondatok több 
helyen nem 
kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A szöveg 
tagolatlan és 
áttekinthetetlen, 
összefüggéstelen 
mondatokból áll. 
A szöveg 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, 
változatos, 
viszonylag bő 
szókincs jellemzi. 

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak 
megfelelő szókincs jellemzi. 
A szókincs korlátai miatt 
előfordul ismétlés. Néhol 
nem megfelelő 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 el-
fogadható. Sok a szóismétlés. 
Többször nem megfelelő a 
szóhasználat, ami néhány he-
lyen jelentősen megnehezíti a 
mondanivaló megértését. 

A szövegben 
felhasznált szókincs 
nagyon egyszerű, nem 
a témának és a közlési 
szándéknak megfelelő. 
A nem megfelelő 
szóhasználat több 
helyen jelentősen meg-
nehezíti a szöveg 
megértését. 

Nyelvhelyesség, helyesírás 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 

A szöveg kevés 
nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) 
hibát tartalmaz, 
amelyek azonban 
nem befolyásolják a 
megértést. 

A szöveg több nyelvi (mon-
dattani, 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 nyel-
vi (mondattani, alaktani, 
helyesírási) hiba van, ame-
lyek 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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