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Kérjük a feladatlapot javító szaktanárt, hogy 

 javítását minden esetben piros tollal végezze; 

 a versenyző helyes megoldásait a VÁLASZLAP-on az egyes sorok végén lévő 

szürke mezőkben -val jelölje. 
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FOGALMAZÁSI FELADAT 

Az értékelés szempontjai 

A 300 szó alatti dolgozat nem értékelhető. 

Mindkét javítótanár 0-25-ig pontoz. Az adott pontokat összeadjuk a fogalmazáslap alján. Így a 

maximális pont 50. 

1. Tartalom (kommunikációs érték) 

5 pont: A versenyző mindegyik irányítási szempontot részletesen, megfelelő mélységben 

kidolgozta. Minden irányítási szemponthoz két-három önálló gondolatot fogalmazott meg, 

és ezt érvekkel megfelelően alátámasztotta. Saját véleményét logikusan fogalmazta meg. 

4 pont: A szempontok közül egyet nem fejtett ki részletesen.(vagy meg sem említette) A 

többi pontnál törekedett véleményének kifejtésére: érvekkel igyekezett véleményét 

alátámasztani. 

3 pont: A versenyző két szempontot nem dolgozott ki részletesen, nem elég alapos, vagy 

meg sem említi azokat, az érvek hiányoznak, vagy alig felismerhetőek. 

2 pont: A versenyző csak egy szempontot dolgozott ki megfelelően. Nem fejtette ki 

részletesen a véleményét, vagy csak megemlíti a témát, de nem ír érveket, önálló 

gondolatokat. 

1 pont: Csak egy szempontot tárgyalt, a többit alig érintette, vagy meg sem említette. 

0 pont: Nem a megadott témáról írt. A dolgozat terjedelme nem éri el a megfelelő mértéket. 

Ha a versenyző mindkét javító tanártól 0 pontot kap a dolgozat tartalmára, a dolgozat a többi 

szempontból sem értékelhető. 

2. Szövegalkotás (szerkezet, kohézió) 

6-5 pont: Összefüggő, koherens szöveg, megfelelő bevezetéssel és befejezéssel. A szöveg 

felépítése az irányítási szempontoknak és az ezekhez kapcsolódó gondolatoknak megfelel, 

felépítése logikus, jól tagolt, nem ugrál a gondolatmenetben. A versenyző jól ismeri a 

szövegalkotás tartalmi és nyelvi elemeit (egyszerű és összetett mondatok, előre- és 

visszautaló elemek, kötőszavak, szókapcsolatok, esetleg szólások). Kellő számban használ 

összetett mondatokat. A szöveg formai tagolása is megfelelő (bekezdések, gondolatjel, stb.). 

A témához illő, figyelemfelkeltő, tartalmilag és nyelvileg kreatív egyéni, ötletes cím. 

4-3 pont: Igyekszik eleget tenni a logikus gondolatkifejtésnek, a részek nem mindig 

kapcsolódnak egymáshoz. Zömében megfelelően használja a nyelvi elemeket (kötőszavak, 

szókapcsolatok) Törekszik gondolatainak tagolására. A gondolatok nagyrészt szervesen 

kapcsolódnak egymáshoz. 

2-1 pont: Sok helyen nem logikus és szerves a kapcsolat a gondolatok között, gyakoriak 

az ismétlések. A fogalmazás még szövegnek tekinthető, de kohézió már egyre nehezebben 

fedezhető fel.  

0 pont: Nem jött létre értékelhető szöveg: tagolatlan, logikátlan mondatfoszlányok, 

indokolatlan ismétlések, a versenyző kötőszavakat alig használ, zömében izolált 

mondatokat ír. (pl. gyakori mondatkezdés: Ich…, Wir…) 
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3. Szókincs, kifejezésmód 

6-5 pont: Az írott nyelv jellegének, a szöveg témájának, műfajának, a közlési szándéknak 

megfelelő változatos, igényes, stílusában egységes szókincs jellemzi a dolgozatot. Kisebb 

lexikai pontatlanságok előfordulnak, de ez nem nehezíti a megértést (legfeljebb 3 esetben). 

4-3 pont: A szöveg 70-80 százalékában megfelelő szókincs jellemző, de 4-6 helyen a 

versenyző nem megfelelő lexikát használ, vagy hibásan alkalmazza, de ez alig nehezíti a 

szövegrész megértését. 

2-1 pont: A szókincs túlságosan egyszerű, sok a szóismétlés. Gyakran (7-10 esetben) nem 

a megfelelő szót használja a versenyző. A hibák nehezítik a megértést. 

0 pont: A szókincs kifejezetten szegényes, a nem megfelelő szóhasználat akadályozza a 

megértést. 

Megjegyzés: A hibás vonzat és a névelőtévesztés (alanyesetben) lexikai hibának számít. 

4. Nyelvhelyesség 

5 pont: A versenyző a kommunikáció céljának megfelelő, C1-B2 szintű nyelvtani 

szerkezeteket helyesen alkalmaz. Mondatszerkesztése világos, változatos. A szövegben 

kevés (legfeljebb 3) megértést nem nehezítő hiba van. 

4 pont: Törekszik a változatos szerkesztésre, a szövegben 4-6 a megértést nem nehezítő 

hiba van. 

3 pont: Zömében változatos nyelvtani szerkezeteket alkalmaz, de több az egyszerű 

nyelvtani struktúra. 7-9 nyelvi hiba található, de ez a megértést még nem, vagy alig zavarja. 

2–1 pont: Zömében egyszerű nyelvtani szerkezetek. A szövegben sok nyelvhelyességi hiba 

van (10-15), melyek a megértést jelentős mértékben megnehezítik. A nyelvi struktúrák nem 

változatosak. 

0 pont: A szöveget nem megfelelő, kizárólag alapszintű nyelvtani szerkezetek jellemzik, 

15, a megértést zavaró nyelvhelyességi hibánál többet tartalmaz a dolgozat. 

5. Helyesírás 

3 pont: Ha a versenyző tisztában van a helyesírás szabályaival (ss-ß, egybeírás- különírás, 

kisbetű-nagybetű, kettőspont után nagybetűvel kezdés… stb.) Maximum 3 hibát 

tapasztalunk. 

2 pont: 4-7 hibát találunk. 

1 pont: 8-12 hibát találunk. 

0 pont: 12 hibánál többet állapítunk meg. 

Megjegyzés minden szempontra vonatkozóan: ismétlődő hibát csak egyszer veszünk 

figyelembe. 
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Források 

Feladatlap 

 

1. 320 Aufgaben in acht Minuten - vereinfacht (könnyített) 

https://www.stern.de/familie/kinder/320-aufgaben-in-acht-minuten--13-jaehriges-

mathe-genie-ist-das-kluegste-kind-der-welt-7827360.html 

2. Google ehrt Ignaz Semmelweis 

https://www.spiegel.de/gesundheit/coronavirus-ignaz-semmelweis-ist-der-mann-der-

das-haendewaschen-erfand-a-a2f07b3a-6f4f-4746-9f9c-79f3733ce27d 

3. Ahnenforschung - gekürzt (rövidített) 

https://www.stern.de/familie/beziehung/groesster-stammbaum-verbindet-13-

millionen-menschen-7883960.html 

4. Helvetismen und Dialekt im Hochdeutschen - gekürzt (rövidített) 

https://www.bazonline.ch/kann-ich-euch-beim-stuhlen-helfen-810891338659  

5. St. Gallen 

https://www.myswitzerland.com/de-ch/erlebnisse/stiftsbezirk-stgallen/ 

6. Ich glaube, ich steh im Film - gekürzt (rövidített) 

https://www.sueddeutsche.de/reise/got-game-of-thrones-drehorte-film-tourismus-

1.4401624 

7. In der ganzen Stadt bekannt - gekürzt (rövidített) 

https://www.bunte.de/family/bewegende-geschichten/tierische-geschichten/der-

ganzen-stadt-bekannt-pferd-jenny-spaziert-jeden-tag-durch-frankfurt-ganz-

alleine.html 

8. Berufe der Zukunft - gekürzt (rövidített) 

https://www.sueddeutsche.de/karriere/berufe-job-digitalisierung-zukunft-1.4723626 

9. Die witzigsten Ansagen - gekürzt (rövidített) 

https://www.stern.de/reise/deutschland/witzige-bahn-ansagen---ich-komme-nachher-

zum-kuscheln-und-kontrollieren-vorbei--8640466.html 

 

Fogalmazás 

https://www.watson.ch/!856305510 
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