
 Angol nyelv  középszint 
  Javítási-értékelési útmutató 0819 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANGOL NYELV 
 
 
 
 
 

 
KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI 

ÉRETTSÉGI VIZSGA 
 
 
 
 

 
 

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI 
ÚTMUTATÓ 

 
 
 
 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 
MINISZTÉRIUM 

 É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

 ●
 2

0
0

9
. 

m
á

ju
s 

7
. 



 

írásbeli vizsga 0819  2 / 17 2009. május 7. 

Angol nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

Általános útmutató 
 

Csak az utasításban megadott helyre beírt megoldás fogadható el. 
A rövid választ igénylő, valamint a mondatkiegészítéses feladatoknál a válaszokat 

tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a helyesírási hibákat csak akkor 
vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét akadályozzák. Az esetleges helyesírási és 
nyelvtani hibák ellenére is pontot kap tehát a vizsgázó, ha válaszából megállapítható, hogy 
megértette a szöveget. Ha valamelyik kérdésre többféle válasz is elfogadható, a javítási kulcs 
tartalmazza a szövegből adódó lehetséges válaszokat, illetve azokat a tartalmi elemeket, 
amelyeket a jó válasznak tartalmaznia kell. A zárójelben szereplő szavak és kifejezések nem 
feltételei a válasz elfogadhatóságának.  

Nem kaphat viszont pontot a vizsgázó, ha az utasításban megadott szószámot túllépi, 
még akkor sem, ha a válasz egyébként helyes. (Az összevont alakok egy szónak számítanak, 
tehát: it’s been = két szó; it has been = három szó.) 

Pontot veszít a vizsgázó akkor is, ha valamelyik kérdésre több választ ír be. Erre akkor 
sem kaphat pontot, ha a többféle változat között a helyes megoldás is szerepel. 

A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási útmutatóban 
található táblázat alapján történik. 

Az egyes feladatokban az itemeket (kérdéseket), egyenként is minősíteni kell. Javítás 
közben minden feladatnál a feladatban szereplő összes kérdéshez egy-egy szürke négyzetbe 
kérjük, írja be a következő kódokat: 

 

• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 

 
Például:      

1) 1 
2) 0 

3) 1 
4) 0 

 
Az első és harmadik  kérdésre adott válasz: helyes. 
A második és negyedik kérdésre adott válasz: helytelen. 
 
Feladatonként összesíteni kell az elért pontokat. A feladat alatt az első téglalapban az 

elérhető pontszám szerepel, a másodikba kérjük, írja be az elért pontszámot. 
 
Például: 

4 pont 2 

 
Kérjük a feladatlap végén található összesítő táblázatba írja be: 

• a részeredményeket (az egyes feladatok eredményeit); 
• az elért összpontszámot (dolgozatpontszám); 
• a megállapított vizsgapontokat (a Javítási-értékelési útmutató átszámítási táblázata 

alapján), majd aláírásával hitelesítse azt. 
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OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

Javítási kulcs 
 
Task 1 
 
1) E 
2) I 
3) H 
4) D 
5) K 
6) A 
7) C 
8) F 
 
TASK 2 
 
9) A 
10) C 
11) B 
12) A 
13) B 
14) A 
15) C 
16) A 
17) A 
 
TASK 3 
 
18) E 
19) B 
20) A 
21) D 
22) C 
 
TASK 4 
 
23) C 
24) E 
25) H 
26) K 
27) A 
28) D 
29) B 
30) F 
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OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

Átszámítási táblázat 
 
 

 
Dolgozatpont Vizsgapont 

30 33 
29 32 
28 31 
27 30 
26 29 
25 28 
24 26 
23 25 
22 24 
21 23 
20 22 
19 21 
18 20 
17 19 
16 18 
15 17 
14 15 
13 14 
12 13 
11 12 
10 11 
9 10 
8 9 
7 8 
6 7 
5 6 
4 4 
3 3 
2 2 
1 1 
0 0 
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NYELVHELYESSÉG 
 

Általános útmutató  
 

 
A javítási útmutató tartalmazza az összes elfogadható választ.  
Csak az utasításban megadott helyre írt megoldás fogadható el. 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 vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási útmutatóban 
található táblázat alapján történik. 

Az egyes feladatokban az itemeket (kérdéseket), egyenként is minősíteni kell. Javítás 
közben minden feladatnál a feladatban szereplő összes kérdéshez egy-egy szürke négyzetbe 
kérjük, írja be a következő kódokat: 

 

• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 

 
Például: 

1) 1 
2) 0 
3) 1 

4) 0 
 

Az első és harmadik kérdésre adott válasz: helyes. 
A második és negyedik kérdésre adott válasz: helytelen. 

 
Minden feladatnál két külön rubrika is található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető 

maximális pontszámot, a másikba pedig kérjük, írja be az adott feladatban a diák által elért 
összpontszámot. 

 
Például:  

4 pont 2 
 

 
 
Kérjük a feladatlap végén található összesítő táblázatba írja be: 
• a részeredményeket (az egyes feladatok eredményeit); 
• az elért összpontszámot (dolgozatpontszám); 
• a megállapított vizsgapontokat (a Javítási-értékelési útmutató átszámítási táblázata 

alapján) majd aláírásával hitelesítse azt. 
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NYELVHELYESSÉG 
 

Javítási kulcs 
Task 1 
 
1) I 
2) G 
3) A 
4) C 
5) L 
6) E 
7) H 
8) F 
9) K 
10) B 
 
Task 2 
 
11) B 
12) A 
13) D 
14) A 
15) C 
16) B 
17) A 
18) D 
19) C 
 
Task 3 
 
20) have/need 
21) that/which 
22) and 
23) was 
24) to 
25) write/put/jot 
26) not 
27) When/As/After (kis betűvel is) 
28) the/her 
29) most 
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 NYELVHELYESSÉG  
 

Átszámítási táblázat 
 
 

Dolgozatpont Vizsgapont 
29 18 
28 17 
27 17 
26 16 
25 16 
24 15 
23 14 
22 14 
21 13 
20 12 
19 12 
18 11 
17 11 
16 10 
15 9 
14 9 
13 8 
12 7 
11 7 
10 6 
9 6 
8 5 
7 4 
6 4 
5 3 
4 2 
3 2 
2 1 
1 1 
0 0 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 
A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a helyesírási hibákat 

csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét akadályozzák. Így például 
elfogadhatjuk a capital helyett a *captal megoldást, de nem tekinthetjük egyszerű helyesírási 
hibának azt az esetet, amikor egy másik értelmes angol szó kerül a megoldásba (mondjuk, 
beards helyett *birds). Az évszám betűvel és számmal írva egyaránt elfogadható. A 
többesszámú alak hiányát önmagában ne vegyük hibának. A javítókulcsban zárójelben 
szereplő válaszrészek nem feltétlenül szükségesek a válasz elfogadásáshoz. 

Sikeres javítások elfogadhatók, de csak akkor, ha egyértelműen kiderül, hogy mi volt a 
vizsgázó végleges döntése. Amennyiben több – köztük hibás megoldást is tartalmazó – 
„érvényes” választ írt be a vizsgázó, a válaszokat akkor sem fogadhatjuk el, ha azok 
tartalmazzák a helyes megoldást is. 

A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási útmutatóban 
található táblázat alapján történik. 

Mivel a vizsgaeredmények statisztikai feldolgozásra kerülnek, az egyes feladatokban az 
itemeket (kérdéseket), egyenként is minősíteni kell. Javítás közben az egyes feladatokban 
szereplő összes kérdéshez írjuk be a megfelelő kódot: 

• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 

 
Minden feladatnál két külön rubrika is található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető 

maximális pontszámot, a másikba pedig kérjük, írja be az adott feladatban a diák által elért 
összpontszámot. 

 
Például: 
 

Elérhető 
4 

Elért 

2 
 
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. 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

Javítási kulcs 
 
TASK 1 
 
1) C 
2) B 
3) A 
4) C 
5) C 
6) B 
7) B 
 
 
TASK 2 
 
8) (Mechanical) inventions. 
9) A ship. 
10) Military experts. 
11) Smoking. 
12) (The) calendar. 
13) Beards. 
14) A new capital / St. Petersburg. 
15) (In) 1724. 
 
 
TASK 3 
 
16) C 
17) A 
18) C 
19) B 
20) A 
21) C 
22) A 
23) B 
24) B 
25) C 
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SZÖVEGÁTIRAT 

TASK 1  
Jane:  Hello. 
Christopher: Hello. 
Jane:  Oh is that Christopher? 
Christopher: Yes. 
Jane:  Hello Christopher, it’s Jane. 
Christopher: Oh, hi Jane. 
Jane:  Hi. … is Mary there by any chance? 
Christopher: No, I’m sorry, she’s gone to the swimming pool with the kids. 
Jane:  Oh dear. …could I possibly leave a message? 
Christopher: Yes, certainly, go ahead. 
Jane: Thank you. … well, you see, we’ve arranged to go to that job interview 

tomorrow morning, and we said we would meet at the West End City Centre at 
8 o’clock, but I’m afraid I just can’t make it at 8, because I’ll have to see my 
mother off at the airport, so I was just wondering if you could ask her to meet 
me at 8: 30 instead at the Astoria metro station. 

Christopher: Yes. OK, I’ll tell her that. 
Jane: OK. and … there is another thing. Could you please remind her to print out my 

CV in two copies and also bring along the pen drive with my CV on it? 
Christopher: OK, no problem, I’ll do that. 
Jane:  And there’s just one more thing if you don’t mind. 
Christopher: Sure. 
Jane: Just tell her to put on that nice white blouse of hers. I’ll be wearing a white 

blouse as well, and I thought it’d be nice if the two of us were dressed up a bit 
… 

Christopher: OK, fine I’ll tell her that. 
Jane:  Thanks very much, Chris. 
Christopher: OK. 
Jane:  OK. Cheers. 
Christopher: Bye. And good luck! 
Jane:  Thanks. Bye. 

 
TASK 2  

Modern Russia started with the rule of Peter the Great. He realised that Russia should 
be westernised to ensure its independence. He was fascinated by mechanical inventions, and 
he studied business models of the West. 

But Peter also believed in starting from the bottom and working his way up. He 
learned ship-building from the Europeans he invited to Russia, and built a ship of which he 
was the captain as Peter Alekseevich. He served as seaman, soldier, barber and, to the 
discomfort of his courtiers, as dentist. In 1697, he accompanied a delegation to European 
courts as a carpenter named Peter Mikhailov.  

Peter sent Russians to be educated in the West, and imported skilled labour and 
military experts from abroad. He encouraged smoking, but taxed tobacco. He simplified 
numerals and modernised the calendar. Remarkably, Peter managed to change Russia without 
borrowing money for his state. Instead, he taxed his citizens heavily. Because European men 
were usually clean shaven, he taxed Russians wearing beards. 

To ensure continual contact with the West, Peter captured the eastern shores of the 
Baltic Sea from the Swedes and built a new capital, St. Petersburg, on its shores. 
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Peter was a big strong man, 2.04 metres tall, and unlike previous monarchs, not afraid 
of physical labour. In November 1724, he dived into the cold northern ocean to assist in a ship 
rescue. It led to his illness and death. 

 
TASK 3  
Interviewer: You must have had to concentrate on your music when growing up. Do you feel 
that you missed anything important in your childhood?  
Samantha: That’s very true. Playing the violin really does take up a lot of time. It takes hours of 
practice every day. I suppose before I left Canada at the age of nine, I had a bit of time but after I had 
no time whatsoever. I assume the activities I would've enjoyed most would be anything outdoor and 
physical. Also working in groups I think I would have loved. Practicing can be quite lonely at times. 
Interviewer: What is the best and worst part about being a professional musician? 
Samantha: The incredible artists I am lucky enough to meet and learn from, the many places around 
the world I am able to travel to and, of course, the beautiful concert halls I have performed in. The 
only one thing I could possibly place in the 'worst' category is the confusion I get after flying from 
Canada to Europe. The time difference really makes me exhausted. 
Interviewer: What is the proudest moment of your career so far? 
Samantha: Aha, this is a difficult one to answer. I think possibly winning the Canadian Young 
Musician of the Year Competition. That was a day I will never ever forget. Above all, I was happy 
with my performance for that day. But for me, the standard of my playing is always a priority and I 
felt I had performed my best. 
Interviewer: What is your most treasured possession? 
Samantha: My violin is my most treasured possession - I think that goes without saying. What would 
I do without my violin! 
Interviewer: If you had to be really talented in anything but music – what would you choose? 
Samantha: I think I would have to choose dance. I love modern dance. I'm always jealous when I see 
dancers performing, wishing I could do the same. But if I chose something completely unrelated to 
music, I'm sure I'd become involved in foreign culture. I'm fascinated by the way people live, 
especially within different countries and cultures. 
Interviewer: Which CD did you buy recently that you couldn't stop playing? 
Samantha: I bought a CD of Wynton Marsalis, an American Jazz trumpet player, called 'The Village’. 
I'm a huge fan, and have listened to it so many times! 
Interviewer: Samantha, thank you very much for the interview. 
Samantha: My pleasure. 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE   
 

Átszámítási táblázat 
 
 
 
 

Dolgozatpont Vizsgapont 
25 33 
24 32 
23 30 
22 29 
21 28 
20 26 
19 25 
18 24 
17 22 
16 21 
15 20 
14 18 
13 17 
12 16 
11 15 
10 13 
9 12 
8 11 
7 9 
6 8 
5 7 
4 5 
3 4 
2 3 
1 1 
0 0 
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ÍRÁSKÉSZSÉG 
 

Általános útmutató  
 
 
 

   A hibákat jelölni kell a feladatlapon. 

 
A feladatlapon  a szürke táblázatokban  két külön oszlop  található:  

• az elsőbe előre beírtuk az egyes értékelési szempontok alapján elérhető maximá-
lis pontszámot,  

• a másikba kérjük, írja be a feladatban a diák által elért pontszámot, illetve az 
utolsó sorba a feladatra adott összpontszámot. 

 
 

Például: 
 

22 pont 18  
 
 
 
Kérjük a feladatlap végén található összesítő táblázatba írja be: 
 

• a részeredményeket (az egyes feladatok eredményeit); 
• az elért összpontszámot, amely egyben a vizsgapontszám; 
• végül aláírásával hitelesítse értékelését. 
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Az íráskészség feladatok értékelési útmutatója 
  (33 pont) 

 
A feladat (A2 szint) 
 
I. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 
 
Értékelési szempontok Pontszám 
A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 5 pont 
Érthetőség 5 pont 
Íráskép 1 pont 
Összesen 11 pont 
 
Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága” értékelési kategória alapján  
0 pont, akkor a többi szempont alapján nem értékelhető, az összpontszám 0 pont.    
 
 
II. Az értékelési szempontok 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.Ennél a feladatnál 
nem kell pontot levonni azért, ha a szöveg hossza meghaladja a megadott intervallum felső határát. 

 

• Érthetőség 
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 a szöveg olvasható-e; a törlések és javítások zavarják-e a 
szöveg megértését.  

 
III. Értékelési skála 

 
1. A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 

 

5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A vizsgázó megvalósí-
totta a kommunikációs 
célt; megfelelően dolgoz-
ta ki a feladat minden 
részletét. A szöveg a 
megadott hosszúságú. 

A vizsgázó nagyrészt 
megvalósította a kommu-
nikációs célt; 1-2 részlet-
től eltekintve megfelelő-
en dolgozta ki a feladatot. 

A vizsgázó részben való-
sította meg a kommuni-
kációs célt; félreértette, 
illetve nem megfelelően 
dolgozta ki a feladat bi-
zonyos részeit. 

A vizsgázó nem valósí-
totta meg a kommuniká-
ciós célt; – félreértette, 
illetve nem megfelelően 
dolgozta ki a feladatot.  
A szöveg hossza nem éri 
el a 25 szót. 

 
2. Érthetőség 

 

5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A szöveg az olvasó szá-
mára jól érthető és követ-
hető. 

A szöveg az apróbb nyel-
vi (mondattani, alaktani, 
helyesírási) pontatlansá-
gok ellenére az olvasó 
számára nagyjából érthető 
és követhető. 

A szöveg a nyelvi (mon-
dattani, alaktani, helyes-
írási) pontatlanságok mi-
att nehezen érthető és kö-
vethető, illetve 
félreérthető. 

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

 
3. Íráskép 

 

1 pont 0 pont 
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és javítások. Olvashatatlan kézírás. 
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B feladat (B1 szint) 
 
I. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 
 
Értékelési szempontok Pontszám 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 5 pont 
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2 pont 
Szövegalkotás 4 pont 
Szókincs, kifejezésmód 5 pont 
Nyelvhelyesség, helyesírás 5 pont 
Íráskép 1 pont 
Összesen 22 pont 
 
Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” értékelési kategória 
alapján 0 pont, akkor a többi szempont alapján nem értékelhető, az összpontszám 0 pont.    
 
 
II. Az értékelési szempontok 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 megfelelő részletességgel tárgyalta-e őket; a szöveg hossza eléri-e a 
megadott szószámot  
 

• 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, vannak-e 
bekezdések; 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 mon-
dattan, 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 a szöveg olvasható-e; a törlések és javítások zavarják-e a 
szöveg megértését.  
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III. Értékelési skála 
 

1. A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A vizsgázó megvalósítot-
ta a kommunikációs célo-
kat.  
 
Valamennyi irányító 
szempontot megfelelően 
kidolgozta.  
 
A szöveg a megadott 
hosszúságú.  

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a kommu-
nikációs célokat. 
Az irányító szempontok 
közül legalább kettőt 
megfelelően dolgozott ki, 
a többit csak részben (4 
pont), illetve egy irányító 
szempontot megfelelően, 
az összes többit csak 
részben (3 pont).  
 

A vizsgázó részben való-
sította meg a kommuni-
kációs célokat. 
Az irányító szempontok 
közül egyet megfelelően 
dolgozott ki, ezen kívül 
még egyet részben, a töb-
bit egyáltalán nem 
(2 pont), illetve vala-
mennyi irányító szem-
pontot csak részben, és 
van olyan is, amelyet 
egyáltalán nem. 

 

A vizsgázó nem valósí-
totta meg a kommuni-
kációs célokat, mert: 
– félreértette a feladatot, 
– az irányító szempontok 
közül egyet sem dolgo-
zott ki megfelelően, csak 
néhányat részben, és van 
olyan is, amelyet egyál-
talán nem. 
A szöveg hossza nem éri 
el az 50 szót. 

 
2. Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 

 
2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg a szövegfajtának és a 
szerző és az olvasó közötti kapcso-
latnak megfelelő hangnemben író-
dott, az olvasóban a szerző szán-
dékának megfelelő benyomást kelt. 

A szöveg hangneme következetlen-
séget mutat, az olvasóban nem 
mindig a szerző szándékának meg-
felelő benyomást kelt. 

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

 
3. Szövegalkotás 

 
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, az 
irányító szempontok el-
rendezése logikus. 
 
A gondolati tagolás meg-
felelő, elkülönül a beve-
zetés és a befejezés. 
Bekezdéseket alkalmaz. 
 
A mondatok szervesen 
kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A szöveg felépítése, az 
irányító szempontok el-
rendezése a kisebb arány-
talanságok ellenére logi-
kus. 

A vizsgázó törekszik a 
gondolati tagolásra:  
– bekezdéseket alkalmaz 
(3 pont) 
– elkülöníti legalább a be-
vezetést vagy a befejezést 
(2 pont). 

A mondatok általában 
szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A mondanivaló nem min-
denütt logikus 
elrendezésű.  
 
A vizsgázó nem törekszik 
a gondolati tagolásra, 
hiányzik a bevezetés és a 
befejezés. 
 
A mondatok több helyen 
nem kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A szöveg tagolatlan és át-
tekinthetetlen, össze-
függéstelen mondatokból 
áll. 
 
A szöveg annyira rövid, 
hogy szövegként nem ér-
tékelhető. 
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4. 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 jel-
lemzi. A szókincs kor-
látai miatt előfordul is-
métlés.  
 
Néhol nem megfelelő a szó-
használat, ez azonban nem 
vagy csak kis mértékben 
nehezíti a megértést. 

A szöveget kevésbé változa-
tos, helyenként egyszerű, de 
még a téma és a közlési 
szándék szempontjából 
elfogadható szókincs jel-
lemzi. 
Sok a szóismétlés.  

Nem megfelelő a szóhasz-
nálat néhány helyen jelentő-
sen megnehezíti a mondani-
való megértését. 

A szövegben felhasznált 
szókincs nagyon egysze-
rű, nem a témának és a 
közlési szándéknak meg-
felelő.  
 
A nem megfelelő szó-
használat több helyen 
jelentősen megnehezíti a 
szöveg megértését. 

 
5. Nyelvhelyesség, helyesírás 

 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A szöveg kevés nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát tartal-
maz, amelyek azonban 
nem befolyásolják a meg-
értést. 

A szöveg több nyelvi 
(mondattani, alaktani, he-
lyesírási) hibát tartalmaz, 
amelyek azonban a meg-
értést nem befolyásolják, 
VAGY 
csak néhány nyelvi (mon-
dattani, alaktani, helyes-
írási) hibát tartalmaz, 
amelyek azonban nehezí-
tik a megértést.  

A szövegben sok olyan 
nyelvi (mondattani, alak-
tani, helyesírási) hiba 
van, amelyek a megértést 
jelentősen megnehezítik, 
valamint sok, a megértést 
nem befolyásoló nyelvi 
(mondattani, alaktani, he-
lyesírási) hiba is előfor-
dul benne. 

A szöveg a nyelvi (mon-
dattani, alaktani, helyes-
írási) hibák miatt több 
helyen nem érthető. 
 

 
Az értékelésnél figyeljünk arra, hogy ha az alábbi nyelvhelyességi hibák rendszeresen előfordulnak a dolgozat-
ban, és/vagy nehezítik szöveg megértését, akkor ezért pontot kell levonnunk: 
 

• Az ezen a szinten elvárható igeidők (ld. Részletes követelményrendszer) alakjában vagy használatában 
elkövetett hibák 

• A létige elhagyása azokban a mondatokban, amelyek magyarul igétlen mondatok 
• A kérdő és tagadó mondatokban elkövetett hibák (szórend, kettős tagadás stb.) 
• A mondaton belüli egyeztetés hibái (szám, személy) 
 

 
6. Íráskép 

 
1 pont 0 pont  
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és javí-
tások. 

Olvashatatlan kézírás.  
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