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ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 

1. A dolgozatok javításakor a Javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem lehet. 

2. Minden jó megoldás egy pontot ér, a rossz megoldás 0 pont. 

3. Fél pont és többletpont nem adható. 

4. Minden egyértelmű jelölést el kell fogadni (például aláhúzás helyett karikázást). 

5. Ha a tanuló javítja a megoldását és a javítás egyértelmű, akkor elfogadható a jó megoldás. 

6. A feladatok értékelésére a szürke mező szolgál. Ebben jelölje a helytelen megoldást mindig 
nullával, a helyeset pedig egyessel!  
Példa: 

11. 0  helytelen 

12. 1  helyes 

7. Az írásbeli vizsgán összesen 117 pont szerezhető. Az egyes vizsgarész-összetevők arányát 
a vizsgaleírás szabályozza, ennek alapján meghatározott az egyes vizsgarész-össze-
tevőkben a vizsgapontok száma.  

Vizsgarész-összetevő Vizsgapont 
Olvasott szöveg értése 33 
Nyelvhelyesség 18 
Hallott szöveg értése 33 
Íráskészség 33 
Összesen: 117 

Az egyes vizsgarész-összetevőkben a kérdések száma nem egyezik meg a vizsgapontok számá-
val, ezért átszámításra van szükség. A vizsgapontok kiszámításához használja a Javítási-
értékelési útmutatóban található átszámítási táblázatokat! A füzetek végén található összesítő 
táblázatba be kell írnia a tanuló összes megszerzett pontszámát, valamint az átszámítási táblázat 
segítségével meghatározott vizsgapontokat is (átszámított vizsgapont). Az Íráskészség vizsga-
részben nincs szükség átszámításra. 
 
Figyelem! Az Íráskészség feladatok értékelésében változás történt. 

1. feladat: 
Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 150 szót, a Tartalom 
szempontnál az adható pontszámból 1 pontot le kell vonni. 

2. feladat: 
Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 180 szót, a Tartalom szem-
pontnál az adható pontszámból 1 pontot le kell vonni. 
A 0 pontos sávban megjelenik az alábbi mondat:  
[…] vagy: A létrehozott szöveg nagyon rövid (50 szó alatt van).  
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OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 
1. 

Er / sie ... Jonas Lena 
... macht in diesem Sommer den Führerschein. X(0)  

... hilft zu Hause bei Gartenarbeiten mit.  X(4) 

... macht mit Freunden einen Kochwettbewerb.  X(5) 

... tritt in den Ferien bei einem Fest auf. X(1)  

... möchte auch für die Schule etwas tun.   

... verdient etwas Geld im Naturpark.  X(2)  

... macht eine Wandertour in der Natur.  X(6) 

... hat Pläne auch für schlechtes Wetter.   

... plant eine Reise in den Ferien ins Ausland.  X(7) 

... verbringt gerne Zeit mit der Freundin. X(3)  

 
Egy sorban két válasz megadásakor (ha mindkét rubrikában szerepel X) nem jár pont, akkor 
sem, ha köztük van a jó megoldás. 
Amennyiben valamennyi rubrikában X-jelölés szerepel, a feladat 0 pontos. 
 
2.  
 
Megoldásként van, ahol több lehetőséget is megadunk. Ezeken kívül elfogadhatók azok a vál-
tozatok is, amelyek tartalmilag megegyeznek ezekkel. A megoldásokban előforduló nyelvi 
vagy helyesírási hibákat figyelmen kívül kell hagyni, amennyiben a válasz érthető. A javító 
tanár a válaszokban előforduló nyelvi hibákat jelölheti, de ez nem kötelező. 
 
0. er erfindet Markennamen 
8.  den (zu) hässlichen Autos / Autos, die ihm nicht gefallen 
9. (er) hatte viele Interessen(gebiete) / wusste nicht, was er (werden) will 
10. einem Katzenfutter  
11. (er) fuhr (mit einem Auto) durch die Republik / das Land / er bot Firmen seine Dienste an 
12. seine Preise waren (zu) hoch / sein Angebot war (zu) teuer 
13. er wollte seine Ideen nicht billig verkaufen / gut verdienen 
 
3.  

0. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
C H F A I G B E 

 
Kimarad: D 
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4.  
 
Megoldásként van, ahol több lehetőséget is megadunk. Ezeken kívül elfogadhatók azok a vál-
tozatok is, amelyek tartalmilag megegyeznek ezekkel. A megoldásokban előforduló nyelvi 
vagy helyesírási hibákat figyelmen kívül kell hagyni, amennyiben a válasz érthető. A javító 
tanár a válaszokban előforduló nyelvi hibákat jelölheti, de ez nem kötelező. 
 

0. am 11. Oktober 
21.  armen / afrikanischen 
22. in die / zur Schule gehen / lernen 
23. (an Leute) verkauft 
24. die Organisation „Plan“ / eine Organisation  
25. neun Jahre  
26. zurückbekommen 
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Átszámítási táblázat 

 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez az összeg lesz a fela-
datpont (legfeljebb 26 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy  
az elért feladatpontok (bal oldali oszlop) mennyi vizsgapontot jelentenek (jobb oldali oszlop).  
 

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

 
 
 
Források:  
 

1. http://www.hogn.de/2014/08/18/1-da-hogn-geht-um/nachrichten-in-freyung-

grafenau/jugendliche-ferien-sommerferien-ferienjob-urlaubsplaene/56386 

2. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/jugend-schreibt/werbetexter-manfred-gotta-

erfand-namen-evonik-smart-etc-14365580.html 

3. http://einfachgefragt.com/interview-mit-der-angehenden-austauschschulerin-ravina/ 
4. http://www.kindersache.de/bereiche/schon-gewusst/kindernachrichten/artikel/morgen-ist-

weltm%C3%A4dchentag 
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NYELVHELYESSÉG 
 
A helyesírási hibával leírt szavak nem fogadhatók el.  
Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Variációk megadásakor nem jár pont, még 
akkor sem, ha köztük van a jó megoldás. 
 
 
1.  
 

0. A) ihren 
1. C) lauter 
2. C) sich 
3. A) vierte 
4. A) den 
5. A) finden 
6. B) ließ 
7. A) gerufen 
8. C) darüber 
 
 

2.  
0. für  9. auf   10. in  11. durch  12. über  13. mit    14. zum   15. an 

 
 
3.  
 

0. 16. 17. 18. 19. 20. 
C D B G F A 

 
Kimarad: E 
 
  



Német nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

1711 írásbeli vizsga 7 / 24 2017. május 12. 

  
Átszámítási táblázat 

 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez az összeg lesz a fela-
datpont (legfeljebb 20 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy  
az elért feladatpontok (bal oldali oszlop) mennyi vizsgapontot jelentenek (jobb oldali oszlop). 
 
 

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

 
 
 
Források:  
 

1. www.nachrichtenfuerkinder.de/nachrichten/vermischtes/article/viele-deutsche-nervt-

der-nachbar 

2. Kleines Volk, Heft 10, Juni 2015 S. 8-9 

3. http://www.wdr.de/tv/wissenmachtah/bibliothek/geldscheine2.php5 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

1. 

Megoldásként van, ahol több lehetőséget is megadunk. Ezeken kívül elfogadhatók azok a vál-
tozatok is, amelyek tartalmilag megegyeznek ezekkel. A megoldásokban előforduló nyelvi 
vagy helyesírási hibákat figyelmen kívül kell hagyni, amennyiben a válasz érthető. A javító 
tanár a válaszokban előforduló nyelvi hibákat jelölheti, de ez nem kötelező. 
 

0. ohne Smartphone 
1. 88-mal 
2. 20.  
3. Fotos / Videos machen 
4. (sehr) viel (Geld) 
5. neue Funktionen / neue Modelle 
6. weniger neue 
 
2. 

 R F 

0.  X  

7.  X 

8.  X  

9.   X 

10.  X  

11.  X 

12.  X 

13. X  
 
3.  

Megoldásként van, ahol több lehetőséget is megadunk. Ezeken kívül elfogadhatók azok a vál-
tozatok is, amelyek tartalmilag megegyeznek ezekkel. A megoldásokban előforduló nyelvi 
vagy helyesírási hibákat figyelmen kívül kell hagyni, amennyiben a válasz érthető. A javító 
tanár a válaszokban előforduló nyelvi hibákat jelölheti, de ez nem kötelező. 
 
0. Armut 
14. (Nord)italien 
15. (feine) Damen 
16. den (Schweizer) Soldaten / der Armee  / dem Militär 
17. transportieren / mitnehmen 
18. (ziemlich) gut 
19. die Qualität 
20. Zweiten Weltkrieg 
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SZÖVEGEK 

 
A transzkripció megegyezik az elhangzó autentikus szöveggel, 

megtartva az élő beszéd minden jellemzőjét. 
 
 

Smartphones 
(Eine Nachricht aus dem Jahre 2016) 

  
Ein Leben ohne Smartphone können sich viele Menschen heute nicht mehr vorstellen. 
Telefonieren, Nachrichten schreiben, Fotos und Videos machen, spielen und im Internet surfen 
- das alles können diese Handys. Und ein typischer Nutzer guckt 88-mal am Tag darauf.  
In eurer Erinnerung waren solche Handys vermutlich immer schon da, dabei gibt es sie noch 
gar nicht so lange. Denn heute feiert das Smartphone erst seinen 20. Geburtstag.  
Mehr dazu erfahrt ihr jetzt von Frauke Reyer: Das Gerät, das die Firma Nokia heute vor 20 
Jahren begann, in Deutschland zu verkaufen, hatte noch nicht viel mit heutigen Smartphones 
gemeinsam: Der Bildschirm des Nokia 9000 Communicator war noch nicht bunt, sondern 
zeigte nur schwarze Schrift. Und man bediente das aufklappbare Handy mit normalen Tasten 
und nicht durch Berührung des Bildschirms. Auch Fotos und Videos zu machen, war noch 
Zukunftsmusik.  
Einen Taschenrechner, einen Kalender und ein Adressbuch hatte das Gerät aber schon und vor 
allem als erstes Handy überhaupt konnte man damit im Internet surfen – das war damals noch 
nicht einmal an allen Büro-Computern üblich. Der Communicator war 1996 sehr teuer und eher 
etwas für Geschäftsleute – nicht so sehr für jedermann.  
Den wirklichen Durchbruch bei den Smartphones brachte das iPhone von Apple, das 2007 auf 
den Markt kam: Ein Mobiltelefon und Musik-Player mit Internet-Verbindung und Touch-
Bedienung. Diese Funktionen griffen auch andere Hersteller auf. Mittlerweile sind 
Smartphones leistungsfähige Computer im Hosentaschen-Format mit immer neuen Funktionen 
und ständig neuen Modellen.  
Doch vielen Menschen geht das viel zu schnell: Zwei von drei Deutschen sagten in einer 
Umfrage, dass sie sich weniger neue Handy-Modelle wünschen. Sie wollen nicht schon nach 
einem Jahr das Gefühl haben, ein altes Gerät in der Tasche zu haben. Zumal in den Mini-
Computern wertvolle Rohstoffe stecken – allein 30 verschiedene Metalle, sogar Gold. Die 
sollten nicht verschwendet werden, sondern sorgsam genutzt und wiederverwertet.  
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Interview mit Herrn Deusel 

 
Hallo Leute! Heute gibt es für euch die zweite Ausgabe von unserer Podcast-Reihe „Wie ticken 
Lehrer?” Unser heutiger Gast ist Herr Deusel. Im Studio sind für euch heute Paula und 
Samantha. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören! 
Hallo, mein Name ist Sebastian Deusel, ich bin 30 Jahre alt, und ich bin seit September an der 
Schule mit den Fächern Englisch, Geschichte und Sozialkunde. Ich bin nicht verheiratet, aber 
ich habe eine Freundin.  
Wo sind Sie aufgewachsen und zur Schule gegangen? 
Ich bin in Bamberg aufgewachsen, bin zum E.T.A. Hoffmann-Gymnasium gegangen. 
Warum unterrichten Sie das Fach Englisch? 
Ich habe in der Schule schon Leistungskurs Englisch noch gehabt, ich war ein Jahr in England, 
und ich habe mich immer schon auch Filme auf Englisch geschaut, und habe mich immer schon 
für die Sprache interessiert, eigentlich. 
Warum sind Sie Lehrer geworden? 
Also, das war eigentlich so, dass ich aus einer Lehrerfamilie komme, also mein Vater ist Lehrer, 
mein Onkel, meine beiden Cousins... Deswegen war ich immer schon mit dem Beruf in 
Berührung, habe immer schon die Geschichten gehört, und dann habe ich mir überlegt, dass ich 
da auch Lust darauf habe und das war auch die richtige Entscheidung. 
Welches Fach war Ihr Lieblingsfach? 
Also, in der Schule hatte ich eigentlich zwei Lieblingsfächer. Ich habe richtig gern Sport 
gemacht. Ich habe auch überlegt, Sport zu studieren, aber ich hatte dann vom Fußball zwei 
Kreuzbandrisse, deswegen konnte ich das nicht machen. Und Englisch fand ich auch sehr gut. 
Was machen Sie am liebsten in Ihrer Freizeit? 
In meiner Freizeit mache ich nach wie vor gerne Sport, also ich gehe viel joggen und ins 
Fitnessstudio. Ich habe immer gern Sport gemacht und es macht Spaß, kann man gut 
nachdenken, aus gesundheitlichen Gründen ist es ja auch wichtig. Oder ich treffe auch Freunde, 
und gehe mit denen dann essen oder ins Kino. 
Was würden Sie uns Schülerinnen mit auf den Weg geben? 
Also, zunächst ist es natürlich wichtig, dass ihr versucht gute Ergebnisse zu erzielen, möglichst 
gutes Abitur zu haben, aber ich finde es auch ganz wichtig, dass ihr Spaß an der Schule habt.  
Das Schulradio bedankt sich bei Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben für ein Interview. 
Das habe ich sehr gerne gemacht. 
 

Warum gibt es in der Schweiz so gute Schokolade? 
 

Warum gibt es in der Schweiz so gute Schokolade? Gute Frage. Und es lag an der 
früheren Armut der Schweiz, mag man mittlerweile gar nicht mehr so glauben. Vor etwa 300 
Jahren sind viele Schweizer aus dem Tessin nach Norditalien ausgewandert, um dort zu arbeiten 
und haben dort das Handwerk des Schokoladenmachens gelernt. So kam erst mal die „Schoggi“ 
in die Schweiz. Anfangs gab’s dort Schokolade vor allem zum Trinken, war damals ein 
wirkliches In-Getränk der feinen Damen.  

Bis vor rund 250 Jahren die Firma Suchard dem Schweizer Militär ein billiges 
Schokoladenpulver angeboten hat, als neues Frühstücksgetränk für die Soldaten. Davor gab’s 
so eine Art Kaffeegebräu. Damit war Schokolade auch das Getränk der harten Burschen vom 
Militär und nicht mehr nur ein Frauengetränk.  
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Später gab’s für jeden Schweizer Soldaten eine Tafel Schokolade in die 

Grundausrüstung. Die ist leicht zu transportieren und macht ziemlich schnell satt. Und weil das 
Militär unglaubliche Mengen bestellt hat, ging’s den Schweizer Schokoladenherstellern auch 
in Wirtschaftskrisen ziemlich gut.  

Die Schweiz hat irgendwann dann auch fremde Armeen mit Militärschokolade beliefert 
und ihre Tradition mit der Schoggi im Rucksack sogar bis heute beibehalten. Die Schweiz 
wurde zur Schokogroßmacht und sie achteten besonders auf Qualität, deshalb ist sie so gut. 
Nussschokolade – nur am Rande – entstand übrigens im zweiten Weltkrieg, da waren 
Kakaobohnen knapp, und man ist auf preiswerte Nüsse aus der Türkei ausgewichen. Und 
deswegen ist die Schokolade in der Schweiz nicht nur gut, sondern auch mit Nüssen versehen.  
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Átszámítási táblázat 

 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez az összeg lesz a 
feladatpont (legfeljebb 20 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy  
az elért feladatpontok (bal oldali oszlop) mennyi vizsgapontot jelentenek (jobb oldali oszlop). 

 
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 
 
 
 
 
 
Források: 
1. www.kiraka.de/spielen-und-hoeren/nachrichten/beitrag/b/20-jahre-smartphone/ 

2. http://podcastmwschulenbamberg.podspot.de/post/folge-40wie-ticken-lehrer-herr-deusel/ 

3. http://cdn-storage.br.de/mir-live/ MUJIuUOVBwQIb71S/bKOWBwQCuL9zsK1S / 

_2rc_71S/_-JS/_-4P5H1S/120211_1200_Schlau-Beer_Warum-gibt-es-in-der-Schweiz-

so-gute-Schoko.mp3 

 
  



Német nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

1711 írásbeli vizsga 13 / 24 2017. május 12. 

  
ÍRÁSKÉSZSÉG 

 
 
Az írásfeladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez 
az eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó 
szintleírásokon alapul. Minden írásbeli munkát ezen szempontok segítségével kell értékelni oly 
módon, hogy a dolgozatot minden egyes értékelési szempontnál újra kell olvasni.  

Az eljárás további sajátossága, hogy a szintleírások a nyelvi teljesítményt értékelő szem-
pontoknál nem tartalmaznak hibaszámokra vonatkozó utalásokat, valamint nem osztályozzák 
előre az egyes hibatípusokat a hibák súlyossága alapján. Ennek oka az, hogy az egyes nyelvi 
hibák súlyosságát (értelemzavaró vagy nem értelemzavaró hiba) csak az adott szövegkörnyezet 
figyelembevételével lehet megállapítani. 
 
A javítás alapelvei 

 
1.  A dolgozatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól. 
2.  Fél pontok és jutalompontok nem adhatók. 
3.  A dolgozatban a hibákat jelölni kell. A Javítási-értékelési útmutatóban megadott javítási 
 jelrendszer használata nem kötelező, de célszerű. 
4. Az ismétlődő nyelvhelyességi hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni. 
5. Az adott szinten bizonyos lexikai egységek és nyelvtani struktúrák produktív használata nem 

várható el a vizsgázótól. (Erről pontos tájékoztatást nyújt az érettségi vizsga részletes 
követelményeiről szóló 40/2002. (V.24.) OM rendelet D) 1. pontjához készült Nyelvtani 
szerkezetek és szókincs című segédlet, amely az Oktatási Hivatal honlapján a 2017. május-
júniusi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai között található). Az ilyen típusú 
hibákat az értékelésnél nem kell figyelembe venni. 

6.  A helyesírási szabályok legutóbbi módosítása szerint esetenként kétféle alak is
 elfogadható: pl. kennenlernen (ajánlott írásmód) – kennen lernen (alternatív írásmód). Ld.
 Duden. 
7.  Figyelem! A „nullázási szabály” a két feladatban megegyezik! Amennyiben az első vagy
 a második feladatban a dolgozat a Tartalom értékelési szempont alapján 0 pontos, akkor a
 többi szempont alapján is 0 pontot kell rá adni. A két feladat értékelése egymástól
 független. Tehát ha a dolgozatot a fenti szabály miatt lenullázza az egyik feladatban, akkor
 a másik feladat értékelése nem lesz automatikusan 0 pont! 
8.  Figyelem!  
 1. feladat: 
 Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 150 szót, a Tartalom
 pontszámából 1 pontot le kell vonni. 
 A Tartalom szempont alapján adott pontszám 0 pont, ha a szöveg 40 szónál rövidebb. 
 2. feladat: 
 Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 180 szót, a Tartalom
 pontszámából 1 pontot le kell vonni. 
 A Tartalom szempont alapján adott pontszám 0 pont, ha a szöveg 50 szónál rövidebb. 
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Első feladat 
 
Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról: 
 

 
Értékelési szempontok 

 

 
Pontszám 

Tartalom  4 pont 

Szövegalkotás, hangnem, az olvasóban keltett benyomás 4 pont 

Szókincs, kifejezésmód 4 pont 

Nyelvtan, helyesírás 4 pont 

Összesen 16 pont 
 
Amennyiben a dolgozat a Tartalom szempont alapján 0 pontos, akkor a többi értékelési 
szempont pontszáma is 0 pont. 
 
 
Az értékelési szempontok részletes kifejtése 
 
Tartalom  
E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 

 hány irányító szempontra tért ki, és megfelelően tárgyalta-e azokat,  
 hogyan valósította meg a kommunikációs célt/célokat. 

 
Egy adott irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető a szintnek megfelelőnek, ha a 

vizsgázó kitér a megadott szempontra, mondatai minden lényeges információt tartalmaznak, 
illetve minden lényeges információra rákérdeznek, és ismétlésektől mentesek. Amennyiben egy 
irányító szemponthoz több alpont tartozik, a szempont kifejtése akkor tekinthető megfelelőnek, 
ha a vizsgázó az összes alpontot tárgyalja. Ha a vizsgázó egy irányító szempontra kitér, de 
mondatai nem tartalmaznak minden lényeges információt, illetve nem kérdeznek rá minden 
lényeges információra, az adott irányító szempont tárgyalása csak részben megfelelő. Az adott 
irányító szempont tárgyalása abban az esetben is csak részben megfelelő, ha a vizsgázó anya-
nyelvi olvasó számára értelmezhetetlen információt ad meg (pl. az életkor helyett a vizsgázó 
azt adja meg, hogy negyedikes). 

Érdeklődő típusú levél (e-mail) esetén előfordul, hogy a vizsgázónak bizonyos 
információkra kell rákérdeznie. Ebben az esetben a megfelelő kérdés feltevése azt jelenti, hogy 
a vizsgázó megfelelően fejtette ki az adott szempontot. 

Ha egy irányító szempont tárgyalása nyelvi okokból nem érthető, azt a Tartalom szem-
pontnál úgy kell értékelni, mintha a vizsgázó nem tért volna ki rá, azaz az adott irányító 
szempont kifejtése nem megfelelő. Ezt a hibát figyelembe kell venni a nyelvi teljesítmény 
értékelésekor is, azaz a hiba jellegétől függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, 
helyesírás szempontoknál.  

Ugyanígy kell eljárni a segédanyagból átvett szövegrészek esetében is, azaz a megadott 
szövegből értelem nélkül lemásolt és rossz nyelvi környezetben használt szövegrészeket nem 
lehet értékelni. Az ilyen típusú hibákat továbbá figyelembe kell venni a nyelvi teljesítmény 
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értékelésekor is. El kell fogadni azonban az olyan szövegrészeket, amelyeket a vizsgázó a 
segédanyagból vett át, és jó nyelvi környezetben használ. 

Új, azaz nem megadott szempontok értékelésére nincs lehetőség. A dolgozatot akkor is a 
megadott szempontok alapján kell értékelni, ha a vizsgázó a megadott témáról nem személyes 
vonatkozásban, hanem általánosan, de a kommunikációs cél(ok)nak megfelelően ír, vagy 
önmagáról ír, amikor általánosan kellene fogalmaznia. 

A szöveghossz megadásánál a szószám csak a vizsgázó által létrehozott szövegrészre 
vonatkozik, azaz nem tartalmazza a központilag megadott részek szavainak számát. 
Figyelem!  
Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 150 szót, a Tartalom szempontnál 
az adható pontszámból 1 pontot le kell vonni. 
 
Szövegalkotás, hangnem, az olvasóban keltett benyomás 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy  

 logikus-e az irányító szempontok elrendezése és ezáltal a szöveg gondolatmenete,  
 megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés, tárgyalás és befejezés, 
 hogyan használja a vizsgázó a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit (pl. 

egyszerű kötőszók, névmások). 
 a vizsgázó által létrehozott szöveg hangneme és stílusa megfelel-e a címzetthez való 

viszonynak, a közlési szándéknak és a szövegfajtának,  
 a szöveg az olvasóban a szerző szándékának megfelelő benyomást kelti-e. 

 
E szempontnál a Tartalom szemponttól függetlenül kell eljárni, és csak a vizsgázó által 

tárgyalt szempontok alapján kell megítélni a dolgozat felépítését és gondolatmenetét. 
A szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit akkor használja helyesen a vizsgázó, ha 

törekszik arra, hogy egyszerű kötőszók, névmások, határozószók stb. segítségével valódi szö-
veget hozzon létre. Amennyiben a vizsgázó minden mondatát azonos módon (pl. az „ich“ sze-
mélyes névmással) kezdi, nem mondható el az általa létrehozott szövegről, hogy abban a mon-
datok szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Amennyiben a vizsgázó csak azonos szerkezetű 
egyszerű mondatokat ír, nem kaphatja meg a maximális pontszámot. 

A vizsgázó által létrehozott szöveg hangneme, stílusa megfelelő, ha a szövegfajta (levél, 
e-mail, személyes üzenet) jellemzőinek figyelembevételével a szerző a címzetthez való 
feltételezett viszonyának és a közlési szándékának megfelelően fogalmaz. 0 pont jár akkor, ha 
a vizsgázó nem veszi figyelembe a fentiek szerinti kommunikáció alapszabályait, pl. formális 
szövegben csak tegező mondatokat ír, vagy fordítva: barátnak címzett szövegben a formális 
magázás szabályait követi.  

Nem felel meg a dolgozat az olvasóban keltett benyomás szempontjából, ha a szövegből 
a szövegfajtának, -típusnak megfelelő elvárt közlési szándék nem derül ki. Amennyiben pl. a 
vizsgázó egy információkérő levélben (e-mailben, üzenetben) csak információkat közöl, de 
nem érdeklődik, erre a szempontra 0 pontot kell adni. 

Itt kell értékelni az adott szövegfajta (levél, e-mail) formai jegyeinek megfelelőségét is. 
Ha a szövegalkotás és hangnem szempontjai szerint a dolgozat besorolható valamely szintbe, 
illetve sávba, de a szövegfajtához a feladat szerint szükséges záró formai jegyek (elköszönés 
és/vagy aláírás) nem felelnek meg a szintleírásban közölteknek, az összevont szempont szerint 
a dolgozat egy ponttal kevesebbet ér: 4 pont helyett 3-at, 3 pont helyett 2-t és 2 helyett 1 pontot.  
Ha a vizsgázó a dolgozatára a szövegszerűség és a gondolatmenet bizonytalanságai ellenére 
ugyan még 1 pontot kaphatna, de nem elfogadhatóak vagy hiányoznak a záró formai elemek, a 
megoldás e szerint az összevont szempont szerint csak 0 pontot ér. 

Még elfogadható az elköszönés és/vagy az aláírás, ha illeszkedik a közlési helyzethez, az 
elvárt hangnemet nem sérti, és pontatlanul ugyan, de emlékeztet a szokásos formai jegyekre. A 
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csak nyelvtani vagy helyesírási hibát tartalmazó variációk e szempont értékelésénél helyesnek 
számítanak. 
 
Emlékeztetőül néhány példa a helyes megszólításhoz illő helyes elköszönésre: 
 

Helyes megszólítás Helyes elköszönés 
Sehr geehrte Damen und Herren,/! 
Sehr geehrter Herr … ,/! 
Sehr geehrte Frau … ,/! 

Mit freundlichen Grüßen 
Mit freundlichem Gruß 
Freundliche Grüße 

 
Lieber/Liebe….,/! 
Liebe Freunde ,/! 
Hallo ,/! 
Hallo Peter / Leute / Freunde ,/! 

 
Mit (den) besten Grüßen 
Mit herzlichen Grüßen 
Herzliche Grüße / Liebe Grüße / Viele Grüße 
Herzlich(st) 
Tschüs / Ciao / Bis bald / Servus 

Elfogadható elköszönés 
Mit vielen Grüßen 
Vielen Dank 
Ich danke Ihnen im Voraus 
Mit Hochachtung 
Hochachtungsvoll 
Wir antworten auf alle Briefe 
 

 
Az aláírás akkor helyes, ha az elköszönés alatti sorban van. Néhány példa a helyes aláírásra: 
 
  Péter Szabó / Szabó Péter 
  Péter / Klasse 10 D 
 

Amennyiben az aláírás egy sorban van az elköszönéssel, akkor elfogadhatónak minősül. 
Nem elfogadható az aláírás abban az esetben, ha ellentmond a levél tartalmának és/vagy 
hangnemének. 
 
Szókincs, kifejezésmód 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy  

 megfelel-e a vizsgázó által használt szókincs a témának, a szituációnak, a szerepnek és 
a közlési szándéknak,  

 megfelel-e a szóhasználat a középszintű érettségi vizsga követelményeinek. 
 
Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a meg-

értést. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak újraolvasás után 
érthető, azaz anyanyelvi olvasó csak nehezen vagy egyáltalán nem értené meg a mondanivalót. 

A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni, azaz a hiba 
jellegétől függően vagy a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szempontnál. 
Amennyiben például a vizsgázó egy szót nem megfelelően használ (pl. a „bringen“ ige helyett 
a „holen“ igét), ezt a hibát csak a Szókincs, kifejezésmód szempontnál lehet értékelni. Ha a 
vizsgázó egy elöljárószót helytelen vonzattal használ (pl. „um+Dativ”), ezt a hibát csak a 
Nyelvtan, helyesírás szempontnál lehet értékelni. 
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Azoknál az értelemzavaró hibáknál, amelyek következtében egy-egy mondatrész vagy 

mondat mondanivalója válik érthetetlenné, és amelyeknél a hiba komplexitása miatt nem lehet 
eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, az egyszeri értékelés elve nem érvé-
nyes. Az ilyen típusú hibákat tehát mindkét szempontnál értékelni kell.  

E szempont értékelésénél az elköszönés hibáit is figyelembe kell venni. 
 

Nyelvtan, helyesírás 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a 
mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak. Az egyes hibák súlyozása annak alapján 
történik, hogy milyen mértékben nehezítik a megértést. A további részletes útmutatást lásd a 
Szókincs, kifejezésmód szempontnál.  
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Értékelési skála (1. feladat) 
Tartalom 

4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 
A vizsgázó mindhárom 
irányító szempontot megfele-
lően kidolgozta.  
 

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat megfelelően valósí-
totta meg. 

A vizsgázó két irányító 
szempontot dolgozott ki 
megfelelően, a harmadikat 
pedig csak részben vagy 
egyáltalán nem.  
 

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat többnyire megfelelően 
valósította meg. 

A vizsgázó csak egy irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően, a többit pedig csak 
részben vagy egyáltalán nem.  
vagy: 
A vizsgázó mindhárom 
irányító szempontot csak 
részben tárgyalta. 
 

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat részben valósította 
meg. 

A vizsgázó legfeljebb csak 
egy vagy két irányító szem-
pontot tárgyalt részben. 
 

Alapvető kommunikációs cél-
ját nem éri el. 
 

vagy:  
A vizsgázó más témáról írt. 
 

vagy:  
A létrehozott szöveg nagyon 
rövid (40 szó alatt van). 

Szövegalkotás, hangnem, az olvasóban keltett benyomás 
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok elrendezése lo-
gikus. A gondolati tagolás 
megfelelő: van bevezetés, 
tárgyalás és befejezés.  
A mondatok szervesen kap-
csolódnak egymáshoz. 
A szöveg hangneme teljesen 
megfelel a közlési szándéknak 
és/vagy a címzetthez való vi-
szonynak. Az olvasóban a 
szerző szándékának megfelelő 
benyomást kelti. 
Szükség szerint van helyes 
elköszönés és aláírás. 
Amennyiben az elköszönés 
és/vagy az aláírás nem 
helyes vagy hiányzik, 3 pont 
adható. 

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok elrendezése 
többnyire logikus.  
A vizsgázó törekszik a gondo-
lati tagolásra: van bevezetés 
vagy befejezés. 
A mondatok többnyire szerve-
sen kapcsolódnak egymáshoz. 
A szöveg hangneme nagyjá-
ból megfelel a szövegfajtának, 
a közlési szándéknak és/vagy  
a címzetthez való viszonynak. 
Az olvasóban nagyjából a 
szerző szándékának megfelelő 
benyomást kelti. 
Szükség szerint van helyes 
vagy elfogadható elköszönés 
és aláírás. Amennyiben az 
elköszönés és/vagy az aláírás 
nem elfogadható vagy 
hiányzik, 3 pont helyett 2, 2 
pont helyett 1 pont adható. 

A mondanivaló nem minde-
nütt logikus elrendezésű.  
A vizsgázó nem törekszik a 
gondolati tagolásra: hiányzik 
a bevezetés és befejezés. 
A mondatok több helyen nem 
kapcsolódnak egymáshoz. 
A szöveg hangneme néhol 
következetlenséget mutat.  
Az olvasóban nem mindig a 
szerző szándékának megfelelő 
benyomást kelti. 
Szükség szerint van helyes 
vagy elfogadható 
elköszönés vagy aláírás. 
Amennyiben az elköszönés 
vagy az aláírás nem 
elfogadható vagy hiányzik, 0 
pont adható. 
 

A szöveg tagolatlan és átte-
kinthetetlen. 
Az írásmű izolált mondatok 
halmazából áll. 
Az írásmű annyira rövid, hogy 
szövegként nem értékelhető. 
A szöveg hangneme nem 
megfelelő.  
Az olvasóban nem a szerző 
szándékának megfelelő 
benyomást kelti. 
A szükséges formai jegyek (az 
elköszönés vagy az aláírás) 
nem elfogadhatóak, vagy 
hiányoznak. 

Szókincs, kifejezésmód  
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak megfelelő 
szókincs jellemzi. 
Néhol nem megfelelő a szó-
használat, ez azonban csak kis 
mértékben nehezíti a mon-
danivaló megértését. 
 

A szöveget nagyrészt a témá-
nak és a közlési szándéknak 
megfelelő szókincs jellemzi.  
Többször nem megfelelő a 
szóhasználat, ami néha nehe-
zíti a mondanivaló megértését. 
A szókincs korlátai miatt 
többször előfordulhat szóis-
métlés. 

A szöveget egyszerű szókincs 
jellemzi.  
Sokszor nem megfelelő a szó-
használat, ami helyenként je-
lentősen megnehezíti és/vagy 
akadályozza a mondanivaló 
megértését. 
Sok a szóismétlés. 

A szövegben felhasznált szó-
kincs szegényes. 
A nem megfelelő szóhasználat 
több helyen akadályozza a 
szöveg megértését. 

Nyelvtan, helyesírás  
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 

A vizsgázó általában helyesen 
használja az egyszerű nyelv-
tani struktúrákat. 
A szöveg kevés nyelvi (mon-
dattan, alaktan, helyesírás) 
hibát tartalmaz, amelyek 
azonban a megértést nem be-
folyásolják. 

A vizsgázó több hibával hasz-
nálja az egyszerű nyelvtani 
struktúrákat. 
A szöveg több nyelvi (mon-
dattan, alaktan, helyesírás) hi-
bát tartalmaz, amelyek azon-
ban a megértést nem befolyá-
solják, és/vagy kevés, a meg-
értést nehezítő hiba jellemzi a 
dolgozatot. 

A vizsgázó csak a legegysze-
rűbb nyelvtani struktúrákat 
használja. 
A szöveg sok olyan nyelvi 
(mondattan, alaktan, helyes-
írás) hibát tartalmaz, amelyek 
a megértést nem befolyásol-
ják, valamint több, a megér-
tést jelentősen nehezítő nyelvi 
hiba fordul elő benne. 

A szöveg a nyelvi (mondattan, 
alaktan, helyesírás) hibák 
miatt nem érthető. 
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Második feladat 
 
Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról: 
 

 
Értékelési szempontok 

 

 
Pontszám 

Tartalom  5 pont 

Szövegalkotás, hangnem, az olvasóban keltett benyomás 4 pont 

Szókincs, kifejezésmód 4 pont 

Nyelvtan, helyesírás 4 pont 

Összesen 17 pont 
 
Amennyiben a dolgozat a Tartalom szempont alapján 0 pontos, akkor a többi értékelési 
szempont pontszáma is 0 pont. 
 
Az értékelési szempontok részletes kifejtése 
 
Tartalom 
A szempont részletes kifejtése lényegében megegyezik az első feladat Tartalom 
szempontjánál leírtakkal. 
 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 

 hány irányító szempontra tért ki, és megfelelően tárgyalta-e azokat,  
 hogyan valósította meg a kommunikációs célt/célokat. 

 
Egy adott irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető a szintnek megfelelőnek, ha a 

vizsgázó kitér a megadott szempontra, mondatai minden lényeges információt tartalmaznak, és 
ismétlésektől mentesek. Amennyiben egy irányító szemponthoz több alpont tartozik, a 
szempont kifejtése akkor tekinthető megfelelőnek, ha a vizsgázó az összes alpontot tárgyalja. 
Ha a vizsgázó egy irányító szempontra kitér, de mondatai nem tartalmaznak minden lényeges 
információt, az adott irányító szempont tárgyalása csak részben megfelelő. Az adott irányító 
szempont tárgyalása abban az esetben is csak részben megfelelő, ha a vizsgázó anyanyelvi 
olvasó számára értelmezhetetlen információt ad meg (pl. az életkor helyett a vizsgázó azt adja 
meg, hogy negyedikes). 

Ha egy irányító szempont tárgyalása nyelvi okokból nem érthető, azt a Tartalom szem-
pontnál úgy kell értékelni, mintha a vizsgázó nem tért volna ki rá, azaz az adott irányító 
szempont kifejtése nem megfelelő. Ezt a hibát figyelembe kell venni a nyelvi teljesítmény 
értékelésekor is, azaz a hiba jellegétől függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, 
helyesírás szempontoknál. A segédanyagból átvett szövegrészek esetében úgy kell eljárni, mint 
az első feladatnál.  

Új, azaz nem megadott szempontok értékelésére nincs lehetőség. A dolgozatot akkor is a 
megadott szempontok alapján kell értékelni, ha a vizsgázó a megadott témáról nem személyes 
vonatkozásban, hanem általánosan, de a kommunikációs cél(ok)nak megfelelően ír, vagy 
önmagáról ír, amikor általánosan kellene fogalmaznia. 
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Figyelem!  
Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 180 szót, a Tartalom szempontnál 
az adható pontszámból 1 pontot le kell vonni. 
 
Szövegalkotás, hangnem, az olvasóban keltett benyomás 
A szempont részletes kifejtése lényegében megegyezik az első feladat Szövegalkotás, 
hangnem, az olvasóban keltett benyomás szempontjánál leírtakkal. 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy  

 logikus-e az irányító szempontok elrendezése és ezáltal a szöveg gondolatmenete,  
 megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés, tárgyalás és befejezés, 
 hogyan használja a vizsgázó a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit (pl. 

egyszerű kötőszók, névmások). 
  a vizsgázó által létrehozott szöveg hangneme és stílusa megfelel-e a címzetthez 

való viszonynak, a közlési szándéknak és a szövegfajtának,  
 a szöveg az olvasóban a szerző szándékának megfelelő benyomást kelti-e. 

 
E szempontnál a Tartalom szemponttól függetlenül kell eljárni, és csak a vizsgázó által 

tárgyalt szempontok alapján kell megítélni a dolgozat felépítését és gondolatmenetét. 
A szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit akkor használja helyesen a vizsgázó, ha 

törekszik arra, hogy egyszerű kötőszók, névmások, határozószók stb. segítségével valódi szö-
veget hozzon létre. Amennyiben a vizsgázó minden mondatát azonos módon (pl. az „ich“ sze-
mélyes névmással) kezdi, nem mondható el az általa létrehozott szövegről, hogy abban a mon-
datok szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Amennyiben a vizsgázó csak azonos szerkezetű 
egyszerű mondatokat ír, nem kaphatja meg a maximális pontszámot. 

A vizsgázó által létrehozott szöveg hangneme, stílusa megfelelő, ha a szövegfajta (levél, 
e-mail, személyes üzenet) jellemzőinek figyelembevételével a szerző a címzetthez való 
feltételezett viszonyának és a közlési szándékának megfelelően fogalmaz. 0 pont jár akkor, ha 
a vizsgázó nem veszi figyelembe a fentiek szerinti kommunikáció alapszabályait, pl. formális 
szövegben csak tegező mondatokat ír, vagy fordítva: barátnak címzett szövegben a formális 
magázás szabályait követi.  

Nem felel meg a dolgozat az olvasóban keltett benyomás szempontjából, ha a szövegből 
a szövegfajtának, -típusnak megfelelő elvárt közlési szándék nem derül ki. Amennyiben pl. a 
véleményközlést váró feladathoz írt szövegből kimarad a személyes állásfoglalás, erre a 
szempontra 0 pontot kell adni. 

Itt kell értékelni az adott szövegfajta (levél, e-mail) formai jegyeinek megfelelőségét is. 
Ha a szövegalkotás és hangnem szempontjai szerint a dolgozat besorolható valamely szintbe, 
illetve sávba, de a szövegfajtához a feladat szerint szükséges záró formai jegyek (elköszönés 
és/vagy aláírás) nem felelnek meg a szintleírásban közölteknek, az összevont szempont szerint 
a dolgozat egy ponttal kevesebbet ér: 4 pont helyett 3-at, 3 pont helyett 2-t és 2 helyett 1 pontot.  
Ha a vizsgázó a dolgozatára a szövegszerűség és a gondolatmenet bizonytalanságai ellenére 
ugyan még 1 pontot kaphatna, de nem elfogadhatóak vagy hiányoznak a záró formai elemek, a 
megoldás e szerint az összevont szempont szerint csak 0 pontot ér. 

Még elfogadható az elköszönés és/vagy az aláírás, ha illeszkedik a közlési helyzethez, az 
elvárt hangnemet nem sérti, és pontatlanul ugyan, de emlékeztet a szokásos formai jegyekre. A 
csak nyelvtani vagy helyesírási hibát tartalmazó variációk e szempont értékelésénél helyesnek 
számítanak. 
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Szókincs, kifejezésmód 
A részletes útmutatást lásd az első feladatnál. 
 
Nyelvtan, helyesírás 
A részletes útmutatást lásd az első feladatnál. 
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Értékelési skála (2. feladat) 
Tartalom 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó négy irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően.  
 

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat megfelelően valósí-
totta meg. 

A vizsgázó három irányító 
szempontot dolgozott ki 
megfelelően, a negyediket 
pedig csak részben vagy 
egyáltalán nem.  
 

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat többnyire megfelelően 
valósította meg. 

A vizsgázó két irányító szem-
pontot dolgozott ki megfelelő-
en, a többit pedig csak részben 
vagy egyáltalán nem.  
vagy: A vizsgázó egy irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően, és van még olyan 
irányító szempont, amelyet 
részben tárgyalt. 
vagy:  A vizsgázó legalább 
három irányító szempontot 
tárgyalt részben. 
A kommunikációs célokat 
részben valósította meg. 

A vizsgázó csak egy irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően és nem tárgyalta a 
többi szempontot. 
vagy: A vizsgázó két vagy 
annál kevesebb irányító 
szempontot tárgyalt részben. 
 

Alapvető kommunikációs cél-
ját nem éri el. 
vagy: A vizsgázó más témáról 
írt. 
vagy: A létrehozott szöveg 
nagyon rövid (50 szó alatt 
van). 

Szövegalkotás, hangnem, az olvasóban keltett benyomás 
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok elrendezése lo-
gikus. A gondolati tagolás 
megfelelő: van bevezetés, 
tárgyalás és befejezés.  
A mondatok szervesen kap-
csolódnak egymáshoz. 
A szöveg hangneme teljesen 
megfelel a közlési szándéknak 
és/vagy a címzetthez való vi-
szonynak. Az olvasóban a 
szerző szándékának megfelelő 
benyomást kelti. 
Szükség szerint van helyes 
elköszönés és aláírás. 
Amennyiben az elköszönés 
és/vagy az aláírás nem 
helyes vagy hiányzik, 3 pont 
adható. 

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok elrendezése 
többnyire logikus.  
A vizsgázó törekszik a gondo-
lati tagolásra: van bevezetés 
vagy befejezés. 
A mondatok többnyire szerve-
sen kapcsolódnak egymáshoz. 
A szöveg hangneme nagyjá-
ból megfelel a szövegfajtának, 
a közlési szándéknak és/vagy  
a címzetthez való viszonynak. 
Az olvasóban nagyjából a 
szerző szándékának megfelelő 
benyomást kelti. 
Szükség szerint van helyes 
vagy elfogadható elköszönés 
és aláírás. Amennyiben az 
elköszönés és/vagy az aláírás 
nem elfogadható vagy 
hiányzik, 3 pont helyett 2, 2 
pont helyett 1 pont adható. 

A mondanivaló nem minde-
nütt logikus elrendezésű.  
A vizsgázó nem törekszik a 
gondolati tagolásra: hiányzik 
a bevezetés és befejezés. 
A mondatok több helyen nem 
kapcsolódnak egymáshoz. 
A szöveg hangneme néhol 
következetlenséget mutat.  
Az olvasóban nem mindig a 
szerző szándékának megfelelő 
benyomást kelti. 
Szükség szerint van helyes 
vagy elfogadható elköszönés 
vagy aláírás. Amennyiben az 
elköszönés vagy az aláírás 
nem elfogadható vagy 
hiányzik, 0 pont adható. 

A szöveg tagolatlan és átte-
kinthetetlen. 
Az írásmű izolált mondatok 
halmazából áll. 
Az írásmű annyira rövid, hogy 
szövegként nem értékelhető. 
A szöveg hangneme nem 
megfelelő.  
Az olvasóban nem a szerző 
szándékának megfelelő 
benyomást kelti. 
A szükséges formai jegyek (az 
elköszönés vagy az aláírás) 
nem elfogadhatóak, vagy 
hiányoznak. 

Szókincs, kifejezésmód  
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak megfelelő 
szókincs jellemzi. 
Néhol nem megfelelő a szó-
használat, ez azonban csak kis 
mértékben nehezíti a mon-
danivaló megértését. 
 

A szöveget nagyrészt a témá-
nak és a közlési szándéknak 
megfelelő szókincs jellemzi.  
Többször nem megfelelő a 
szóhasználat, ami néha nehe-
zíti a mondanivaló megértését. 
A szókincs korlátai miatt 
többször előfordulhat szóis-
métlés. 

A szöveget egyszerű szókincs 
jellemzi.  
Sokszor nem megfelelő a szó-
használat, ami helyenként je-
lentősen nehezíti és/vagy aka-
dályozza a mondanivaló meg-
értését. 
Sok a szóismétlés. 

A szövegben felhasznált szó-
kincs szegényes. 
A nem megfelelő szóhasználat 
több helyen akadályozza a 
szöveg megértését. 

Nyelvtan, helyesírás  
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 

A vizsgázó általában helyesen 
használja az egyszerű nyelv-
tani struktúrákat. 
A szöveg kevés nyelvi (mon-
dattan, alaktan, helyesírás) 
hibát tartalmaz, amelyek 
azonban a megértést nem be-
folyásolják. 

A vizsgázó több hibával hasz-
nálja az egyszerű nyelvtani 
struktúrákat. 
A szöveg több nyelvi (mon-
dattan, alaktan, helyesírás) hi-
bát tartalmaz, amelyek azon-
ban a megértést nem befolyá-
solják, és/vagy kevés, a meg-
értést nehezítő hiba jellemzi a 
dolgozatot. 

A vizsgázó csak a legegysze-
rűbb nyelvtani struktúrákat 
használja. 
A szöveg sok olyan nyelvi 
(mondattan, alaktan, helyes-
írás) hibát tartalmaz, amelyek 
a megértést nem befolyásol-
ják, valamint több, a megér-
tést jelentősen nehezítő nyelvi 
hiba fordul elő benne. 

A szöveg a nyelvi (mondattan, 
alaktan, helyesírás) hibák 
miatt nem érthető. 
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Ajánlott jelrendszer 

 
Mindkét feladatban: 
 
Az áttekinthetőség érdekében érdemes az egyes szempontokhoz tartozó jeleket egy-egy 
oszlopban egymás alá írni. 
 
Tartalom 
 
A tartalmi szempontok teljesítését a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a szempont 
sorszámának megadásával: 

  4   (bekarikázott szám) = teljesített tartalmi szempont, 

3 (hiányjel + szám) = nem tárgyalt vagy nyelvi okból nem érthető tartalmi szempont, 
2– (szám + mínuszjel) = érintett, de nem megfelelően kifejtett tartalmi szempont. 

 
Szövegalkotás, hangnem, az olvasóban keltett benyomás 
 
Csak a szükséges formai jegyeket kell a lap jobb oldalán található sávban jelölni a következő 
betűkkel: 

Köszönés = K 
Aláírás = A 

A teljesítés minőségét a következő módon jelöljük: 
 K   (bekarikázott betű) = az adott formai jegy teljesítése helyes, 

A (hiányjel + betű) = hiányzik vagy nem elfogadható az adott formai jegy, 
K– (betű + mínuszjel) = az adott formai jegy elfogadható. 

 
Szókincs, kifejezésmód 
 
A hibákat a lap jobb oldalán található sávban jelöljük a következő betűkkel: 

L = lexikai hiba, 
ÉL = értelemzavaró lexikai hiba, 
É =  értelemzavaró hiba, amely következtében egy-egy mondatrész vagy mondat  
 mondanivalója válik érthetetlenné, és amelynél a hiba komplexitása miatt nem 
 lehet eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó. 

A szövegben a következő jeleket használjuk: 
aláhúzás hullámvonallal = lexikai hiba, 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
aláhúzás hullámvonallal + i = ismétlődő lexikai hiba. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ i 

Az ismétlődő hibákat nem kell jelölni a javító sávban. 
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Nyelvtan, helyesírás 
 
A hibákat a lap jobb oldalán található sávban jelöljük a következő betűkkel: 

G = nyelvtani (grammatikai) hiba, 
ÉG = értelemzavaró nyelvtani hiba, 
É = értelemzavaró hiba, amely következtében egy-egy mondatrész vagy mondat 
 mondanivalója válik érthetetlenné, és amelynél a hiba komplexitása miatt nem 
 lehet eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, 
H = helyesírási hiba. 

 
A szövegben használt jelek: 
aláhúzás = nyelvtani vagy helyesírási hiba, 

(hiányjel) = hiányzik egy szó, 
nyíl = szórendi hiba, 
aláhúzás + i = ismétlődő hiba. 
                      i 

Az ismétlődő hibákat nem jelöljük a javító sávban. 
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