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Általános útmutató 

A feladatokat a javítási-értékelési útmutatóban leírtak szerint kell javítani. 
A javító tanár egyértelmű jelekkel, piros tollal javít: a jó megoldásokat kipipálja; a nem 
elfogadható megoldásokat aláhúzza; a hiányzó megoldásokat hiányjellel jelöli. 

 

I. Olvasott szöveg értése 
A feladatokat kizárólag tartalmi szempontból kell értékelni, azaz a nyelvtani és  

a helyesírási hibákat csak akkor kell figyelembe venni, ha azok a válasz megértését 
akadályozzák. 

A jó megoldásokat (helyes itemeket) a táblázat segítségével alakítjuk ponttá! 
Többletpont, fél pont nem adható! 

 
1. feladat 

1. G 
2. B 
0 C 
3. F 
4. D 
5. H 
6. E 
7. A 
2. feladat 

0 Six mois. 
8. Un État australien / (l'État du) Queensland / Le Queensland 
9. 150 000 dollars australiens / 75.000 euros 
10. Non. 
11. Me balader sur les plages de (sable blanc) / explorer les fonds sous-marins / effectuer 

quelques petits travaux / alimenter (chaque semaine) un blog avec photos et vidéos / 
parler aux médias (Deux de ces réponses). (Toute réponse ayant le même contenu.) 

12. Dans une villa (de trois chambres avec piscine). 
13. Je doits être capable de nager / de plonger / de lire et écrire en anglais / bien 

communiquer (avec les médias) / utiliser l'ordinateur. (Toute réponse ayant le même 
contenu.)  

14. Oui. 
15. Le 22 février. 

 
3. feladat 

0 non 
16. oui 
17. non 
18. oui 
19. non 
20. non 
21. oui 
22. non 
23. oui 
24. non 
25. oui 
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Átváltási táblázat 

 
jó megoldás elért pont  jó megoldás elért pont 

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

 
 

II. Nyelvhelyesség 
 

Jó megoldásként csak a javítási útmutatóban megadott megoldások fogadhatók el. 
A jó megoldásokat (helyes itemeket) a táblázat segítségével alakítjuk ponttá! 

Többletpont, fél pont nem adható! 
 

1. feladat 
 

0 a 
1. vit 
2. s’appelle 
3. détruisent 
4. sont morts 
5. sont tombés  
6. n’avaient pas 
7. inquiète 
8. a mis 
9. soit 

 

2. feladat 
 

10. B 
11. F 
12. E 
13. K 
0 C 
14. H 
15. I 
16 D 
17 A 

 

3. feladat 
 

18. la 
19. du 
20. le 
21. de la 
22. un  
23. de 
0 une 
24 de 
25. Le 

A 25. itemnél a kisbetűs 
és a nagybetűs 
megoldást is el kell 
fogadni. 
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Átváltási táblázat 
 

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

 
III. Hallott szöveg értése 

 
A feladatokat kizárólag tartalmi szempontból kell értékelni, azaz a nyelvtani és a 
helyesírási hibákat csak akkor kell figyelembe venni, ha azok a válasz megértését 

akadályozzák. 
A jó megoldásokat (helyes itemeket) a táblázat segítségével alakítjuk ponttá! 

Többlet pont, fél pont nem adható! 
 

1. feladat 
 
 

  
A lemezen hallható szöveg : 

Journaliste : Et dans l’émission Made in France ce matin, avec Anicet Mbida. Bonjour, 
Anicet ! 

A. Mbida : Bonjour Thomas ! Bonjour à tous ! 

Journaliste : Ce matin, c’est savoureux puisqu’on fête ensemble les 30 ans d’un monument 
du goûter : la brioche fourrée « Pitch ». 

A. Mbida : Oui, elle a été inventée en 1986 par la société Brioche Pasquier, dans le petit 
village des Cerqueux. Il y a 30 ans, la brioche Pitch était une grande 
innovation : le fourrage au chocolat ou à la confiture, que l’on n’a toujours pas 
réussi à copier d’ailleurs. Le petit sachet individuel qu’on écrasait jusqu’à ce 
que ça fasse PAF ! C’est devenu très vite un incontournable du goûter des 

0 C 
1.  A 
2.  B 
3.  B 
4.  B 
5.  C 
6.  A 
7.  C 
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enfants. Alors bien sûr, c’est de la boulangerie industrielle, mais grâce à Pitch, 
la société Brioche Pasquier est devenue le plus important fabricant de 
viennoiseries en France. 

Journaliste : Mais avant de faire des Pitchs, ils faisaient quoi alors ? 

Anicet 
Mbida : 

Au départ, c’était une petite boulangerie, celle de la famille Pasquier. Mais 
dans les années 70, les enfants du père Pasquier ont eu l’idée de vendre les 
brioches familiales dans les supermarchés. C’est, par exemple, les premiers à 
les emballer dans un sachet plastique refermable avec la date de fabrication. 
Et ça marche tellement bien qu’ils finissent par industrialiser la fabrication, à 
ajouter des pains au lait, des pains au chocolat, des croissants, et plus tard, les 
fameuses Pitchs. Leur petit atelier devient alors une usine. 

Journaliste : Alors, c’est une réussite française ou ça marche aussi à l’étranger ? 

Anicet 
Mbida : 

C’est une réussite française. Mais actuellement, 20% de ses ventes se font à 
l’export. Et maintenant, ils essaient de vendre la Pitch aux États-Unis. Alors 
les débuts sont assez bons déjà. Pourtant, ce n’était pas évident parce que les 
Américains ne font pas de goûter. Vous savez, ils se réveillent et ils mangent 
tout le temps, ils préfèrent vraiment les snacks. 

Journaliste : Brioche Pasquier, sa célèbre Pitch, qui est passé de la boulangerie artisanale à 
la multinationale de la viennoiserie dans Made in France ce matin. 

(www.europe1.fr) 
2. feladat 

0 91 ans 
8. une année (scolaire)/ un an 
9-10. (Il faut) être là tous les soirs / rentrer tôt / rentrer entre 19 heures et 20 heures / ne 

pas sortir après 20 heures / être présent un week-end sur deux Deux de ces 
réponses. (Toute réponse ayant le même contenu.) 

11. Ils ne doivent (pratiquement) pas payer. / Ils ne doivent rien payer. (Toute réponse 
ayant le même contenu.) 

12.-13. Elles sont allées à des concerts (de musique classique) / dans des musées / au 
restaurant. / Elles se sont promenées. Deux de ces réponses. (Toute réponse ayant 
le même contenu.) 

14. La personne chez qui elle allait habiter était (toujours) autonome. / La personne 
âgée était capable de tout faire. / La personne âgée n’avait pas besoin d’aide. (Toute 
réponse ayant le même contenu.) 

15. Non. (Ce sont des infirmières professionnelles qui s’en occupent.) 
 

A lemezen hallható szöveg : 
J’ai vécu pendant un an chez une personne âgée qui avait 91 ans, donc, ça a duré pendant une 
année scolaire. Alors, je pense que ça ne peut pas correspondre à tous. Et puis, ça peut être un 
petit peu difficile de respecter le contrat : être quasiment là tous les soirs, rentrer entre 19 heures 
et 20 heures, ne pas ressortir après, être présent un week-end sur deux, etc. Mais après, c’est le 
deal, quoi, c’est dans le contrat. On doit être présent, mais on ne paie pas, on ne paie presque 
pas pour le logement en formule solidaire. 
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Par contre, j’ai beaucoup appris avec elle, on a fait beaucoup d’activités ensemble. J’ai 
découvert des concerts de musique classique, par exemple. Elle connaissait énormément de 
choses. On a fait des musées ensemble. On s’est beaucoup promenées, on a fait des restaurants 
ensemble, voilà. On a fait beaucoup de choses ensemble. 
J’avais un petit peu peur avant de m’engager à l’Association PariSolidaire. Mais de toute façon, 
il y a eu un entretien qui s’est fait avec l’Association et là, j’ai posé toutes mes questions, j’ai 
parlé de mes doutes et de mes peurs. Et ils m’ont expliqué que la personne chez qui j’allais 
habiter était toujours autonome, capable de tout faire : elle n’avait pas besoin d’aide. Et de toute 
façon, dans tous les cas, le jeune logé chez la personne âgée n’est pas là pour remplacer une 
infirmière professionnelle. Et puis, par la suite, j’ai rencontré aussi la personne âgée avant 
d’emménager là-bas. Donc, j’ai pu me rendre compte aussi toute seule, savoir si c’était vraiment 
la personne... si je pouvais m’imaginer chez elle parce que je l’ai rencontrée chez elle. Donc, 
j’ai vu le logement en même temps que la personne, donc, après, de toute façon, mes peurs 
étaient diminuées. J’étais rassurée que tout allait bien se passer. 

(www.cidj.com) 
 

3. feladat 
 

0 V 
16. F 
17. F 
18. F 
19. F 
20. V 
21. V 
22. V 
23. F 

A lemezen hallható szöveg : 
 

Durant une nuit de l’été 2004, une grand-mère américaine de 73 ans a été réveillée par un bruit 
de vitre cassée. N’écoutant que son courage, la vieille dame, qui habitait seule, est descendue 
au salon pour voir si quelqu’un avait pénétré dans sa maison. Et elle est tombée alors nez à nez 
avec un jeune cambrioleur. La pauvre femme n’a pas eu le temps de réagir : le cambrioleur lui 
a attaché les mains et les pieds, elle ne pouvait donc plus bouger. 
Le voleur n’avait toutefois rien prévu pour l’empêcher de parler. Et la grand-mêre a su profiter 
de cette situation. De sa voix douce, elle a commencé par proposer quelque chose à manger à 
son agresseur. Comme il l’a refusé, notre femme a continué la conversation en parlant de Dieu 
et de Sainte Thérèse. Elle ne pouvait pas mieux tomber car l’homme, malgré ses activités 
illégales, était un bon catholique. « Je vois bien que vous n’êtes pas un mauvais garçon », a 
déclaré la grand-mère. Elle a été si gentille avec son invité surprise qu’il a accepté de réciter 
quelques prières avec elle. Ils se sont même mis à genoux comme s’ils étaient à l’église ! 
Après ça, la mamie a fait la proposition au garçon, s’il voulait bien, elle allait lui montrer des 
photos de ses dernières vacances avec ses petits-enfants. Et le voleur qui, apparemment, ne 
savait pas dire non, a accepté de lui libérer les mains. Les photos ont défilé l’une après l’autre 
et, à chaque fois, la grand-mère a donné un récit détaillé de l’image. Elle pouvait être très 
bavarde quand il s’agissait de parler de ses petits-enfants ! Si bavarde que le jeune homme a 
fini par s’endormir en plein milieu de l’exposé. Il ne restait alors à la mamie justicière qu’à 
appeler la police qui a arrêté le voleur. 

(www.europe1.fr) 
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Átváltási táblázat 
 

jó megoldás elért pont  jó megoldás elért pont 
0 0   12 18  
1 2   13 19  
2 3   14 21  
3 5   15 22  
4 6   16 23  
5 8   17 25  
6 9   18 26  
7 11   19 28  
8 12   20 29  
9 13   21 31  
10 15   22 32  
11 16   23 33  

 
 

IV. Íráskészség 
 
Az írásbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével 

történik. Ez az értékelési 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 szempont 
szerint újra kell olvasni. 

Ezen értékelési eljárás további sajátossága, hogy a szintleírások a nyelvi teljesítményt 
értékelő szempontoknál 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. 
 

Megjegyzések az útmutatóhoz 
 

A feladat teljesítése szempontjából a terjedelemnek és az irányítási szempontok 
figyelembevételének kiemelkedő jelentősége van. Mivel a szavak előírt száma szabja meg a 
terjedelmet, a szavakat meg kell számolni. Anélkül, hogy nyelvészeti okfejtésekbe 
bocsátkoznánk a szó fogalmának meghatározását illetően, az írásbeli érettségi feladatok javítása 
szempontjából szónak számítunk minden, egymástól szóközzel elválasztott egységet. Eszerint 
tehát 1 szónak számítanak például a következő alakok: du, (il) m’a (vu); 2 szónak számítanak a 
következők: de la, (il) me trouve (gentil). 

A javítás során ismétlődő hibának azt tekintjük, amikor a tanuló ugyanabban a szóban 
ugyanazt a hibát követi el. Tehát két egyeztetési hiba akkor számít ismétlődésnek, ha ugyanazt 
a szót érinti: pl. grand / grand helyett grande / grande szerepel. 

Ékezethibákat akkor veszünk figyelembe, ha nyelvtani vagy lexikai következményei 
vannak (pl. a / à, ou / où, mer / mère). 

A nyelvtani hibák súlyozására nem készült részletes utasítás. Úgy gondoljuk, hogy ezt 
a feladatot minden kolléga el fogja tudni végezni tanári tapasztalatai alapján. 

Az útmutató nem tartalmaz utasítást az értelmetlen szövegrészek jelölésére a javítás 
során, ugyanakkor ez értékelési kritérium. A feladatokat javító tanárnak saját jelölést kell 
alkalmaznia. (pl. hullámos vonal vagy más jelek), éppen ezért nem tartjuk szükségesnek 
ezeknek az útmutatóba való felvételét. 
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Azt azonban szükségesnek tartjuk, hogy az egyes dolgozatokat a javítás során többször 

is elolvassák. A következő eljárást javasoljuk a javító kollégáknak: 
 

1. Olvassák végig egyszer a tanuló megoldását úgy, hogy a hibákat nem javítják! 
2. Ezután többször olvassák újra a dolgozatot úgy, hogy minden alkalommal egy másik 

szempont kritériumait figyelik, illetve eszerint javítják és jelölik a hibákat! 
 

Első feladat 
A javítás alapelvei 
 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 

 

Értékelési szempontok Maximális 
pontszám 

A feladat teljesítése, a szöveg hosszúsága 4 
Szövegalkotás, hangnem 4 
Szókincs, kifejezésmód 4 
Nyelvtan, helyesírás 4 
Összesen 16 

 
2. Amennyiben a dolgozat A feladat teljesítése szempont alapján 0 pontos, akkor nem 

értékelhető a többi szempont alapján, azaz az összpontszám is 0 pont. 
3. Fél pontok és jutalompontok nem adhatók. 

 

Az értékelési szempontok részletes kifejtése 
 

A feladat teljesítése, a szöveg hosszúsága 
 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 

• hány irányító szempontra tért ki, és megvalósította-e az azokban megfogalmazott   
kommunikációs célokat; 

• megfelelő hosszúságú szöveget hozott-e létre. 
Az értékelési szempont pontozásáról  

 

Minden irányító szempontra 2 pontot kaphat a vizsgázó:  
 2 pont – ha az adott irányító szempontot teljesen és kifogástalanul kidolgozta 
 1 pont – ha az adott irányító szempontot hiányosan dolgozta ki 

Így a vizsgázó a 3 irányító szempontra összesen 6 pontot kaphat, amelyek a következő módon 
válthatóak át vizsgaponttá: 
 

pont vizsgapont 
6 4 

4 - 5 3 
2 - 3 2 

1 1 
0 0 
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Az így elért vizsgapontszámból 1 pont vonandó le a következő esetekben: 

 Amennyiben a szöveg terjedelme meghaladja a 150 szót.  
 

A vizsgázó 0 pontot kap a Feladat teljesítése értékelési szempontra: 
 Amennyiben a szöveg terjedelme nem éri el a 40 szót.  
 ha a létrehozott szöveg nem üzenet/levél.  

 
 

Az irányító szempontok a feladat utasításaival azonosak. 
Az 1. feladat irányító szempontjai tehát:  
 Leírja, hol és milyen körülmények között találta a kutyát.  
 Leírja, milyen állapotban volt a kutya, mikor rátalált.  
 Leírja, hogyan szeretné visszajuttatni a tulajdonosának.  

 
Ha egy irányító szempont tárgyalása nyelvi okokból nem érthető, azt A feladat teljesítése 
szempontnál 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. 
Amennyiben a vizsgázó szó szerint lemásol egy irányító szempontot, és jó nyelvi környezetben 
használja azt, az adott irányító szempontot teljesítettnek kell tekinteni. A rossz nyelvi 
környezetben használt, szó szerint lemásolt irányító szempont kifejtése nem fogadható el. 

4 pont 3–2 pont 1 pont 0 pont 
A vizsgázó megvalósította a 
kommunikációs célokat. 
 
Valamennyi irányító szem-
pontot megfelelően dolgozta ki, 
és az általa írt szöveg megfelelő 
hosszúságú. 
 

A vizsgázó többnyire megva-
lósította a kommunikációs 
célokat. 
 
Az irányító szempontok közül 
egyet vagy kettőt megfelelően 
dolgozott ki, a harmadikat csak 
részben.  
 

A vizsgázó részben valósította 
meg a kommunikációs célokat. 
Az irányító szempontok közül 
egyet részben, a többit 
egyáltalán nem dolgozta ki. 
 

A vizsgázó nem valósította meg 
a kommunikációs célokat, vagy 
más témáról írt. 
 
Az irányító szempontok közül 
egyet sem dolgozott ki meg-
felelően. 
A létrehozott szöveg 40 szónál 
rövidebb. 

 

Szövegalkotás, hangnem 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy 

• logikus-e az irányító szempontok elrendezése és a szöveg gondolatmenete; 
• megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e – bekezdésekben is elkülönülő – bevezetés, 
tárgyalás és befejezés; 
• a vizsgázó hogyan alkalmazza a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit (pl.előre- és 
visszautalás eszközei, névmások, kötőszók); 
• a vizsgázó által létrehozott szöveg hangneme megfelel-e a közlési szándéknak, valamint 
az írásmű szerzője és olvasója közötti viszonynak. 

4 pont 3–2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, az irányító 
szempontok elrendezése 
logikus. 
A gondolati tagolás megfelelő: 
van bevezetés, tárgyalás és 
befejezés. 
A mondatok szervesen kapcso-
lódnak egymáshoz. 
A szöveg hangneme teljesen 
megfelel a közlési szándéknak 
és/vagy a címzetthez való vi-
szonynak. 

A szöveg felépítése, az irányító 
szempontok elrendezése több-
nyire logikus. 
A vizsgázó törekszik a 
gondolati tagolásra, elkülöníti 
legalább a bevezetést vagy a 
befejezést. 
A mondatok többnyire szer-
vesen kapcsolódnak 
egymáshoz. 
A szöveg hangneme nagyjából 
megfelel a szövegfajtának, a 
közlési szándéknak és/vagy a 
címzetthez való viszonynak. 

A mondanivaló nem mindenütt 
logikus elrendezésű. 
A vizsgázó nem törekszik a gon-
dolati tagolásra: hiányzik a 
bevezetés és a befejezés. 
A mondatok több helyen nem 
kapcsolódnak egymáshoz. 
A szöveg hangneme követ-
kezetlenségeket mutat, de még 
megfelel a közlési szándéknak 
és/vagy a címzetthez való vi-
szonynak. 

A szöveg tagolatlan és átte-
kinthetetlen. 
Összefüggéstelen mondatokból 
áll. 
A szöveg annyira rövid, hogy 
szövegként nem értékelhető. 
A szöveg hangneme nem meg-
felelő, az olvasóban nem a szer-
ző szándékának megfelelő 
hatást kelt. 
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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; 

• az előforduló tévesztések mennyire akadályozzák az olvasót a szöveg megértésében. 
Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a megértést. 

Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak újraolvasás után érthető. 
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, ezt a hibát csak a Szókincs, kifejezésmód 
szempontnál lehet értékelni. 

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 érvényes. Az ilyen típusú 
hibákat tehát mindkét szempontnál értékelni kell. 

Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a szövegben jelölni kell 
előfordulásukat. 

4 pont 3–2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget a témának és a köz-
lési szándéknak megfelelő, vál-
tozatos szókincs jellemzi. 
 

A szöveget nagyrészt a témának 
és a közlési szándéknak meg-
felelő szókincs jellemzi. 
A szókincs korlátai miatt elő-
fordul ismétlés. Néhol nem 
megfelelő a szóhasználat, ez 
azonban nem vagy csak kis mér-
tékben nehezíti a szöveg 
megértését. 

A szöveget egyszerű szókincs 
jellemzi. 
Sok a szóismétlés. 
 
Többször nem megfelelő a szó-
használat, ami helyenként jelen-
tősen megnehezíti a mon-
danivaló megértését. 
 

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

 
Nyelvtan, helyesírás 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy 

• megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak; 
• az előforduló nyelvtani, illetve helyesírási hibák mennyire akadályozzák az olvasót abban, hogy a 

szöveget első olvasásra teljesen megértsék. 
Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a megértést. 

Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak újraolvasás után érthető. 
A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni, azaz a hiba jellegétől 

függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szempontnál. 
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 érvényesül. Az ilyen típusú 
hibákat tehát mindkét szempontnál értékelni kell. 

Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a szövegben jelölni kell 
előfordulásukat. 
 

4 pont 3–2 pont 1 pont 0 pont 
A vizsgázó általában helyesen 
használja az egyszerű nyelvtani 
struktúrákat. 
A szöveg csak kevés nyelvtani 
és helyesírási hibát tartalmaz, 
amelyek azonban a szöveg 
megértését nem befolyásolják. 
 

A vizsgázó több hibával hasz-
nálja az egyszerű nyelvtani 
struktúrákat. 
A szöveg több nyelvtani és 
helyesírási hibát tartalmaz, 
amelyek általában nem aka-
dályozzák meg, de néha meg-
nehezítik a szöveg megértését. 
 

A vizsgázó csak a legegy-
szerűbb nyelvtani struktúrákat 
használja. 
A szöveg sok nyelvtani és 
helyesírási hibát tartalmaz; ezek 
egy része a megértést nem 
befolyásolja, de nagyobb szám-
ban található a megértést 
jelentősen nehezítő nyelvi hiba 
is közöttük. 

A szöveg a nyelvtani és 
helyesírási hibák miatt nem 
érthető. 
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Javítási jelrendszer 
A feladat teljesítése 
A feladat teljesítését a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a szempont sorszámának 
megadásával: 

 (bekarikázott szám) = teljesített tartalmi szempont, 
√3 (hiányjel + szám) = nem tárgyalt tartalmi szempont, 
2– (szám + mínuszjel) = nem megfelelően kifejtett, de érintett tartalmi szempont. 

Amennyiben a vizsgázó egy irányító szempontot a szövegben több helyen tárgyal, a szempont 
teljesítését az utolsó említés helyénél kell jelölni. 
Szövegalkotás 
A feladat teljesítése szempontnál használt számozás segít e szempont megítélésénél is. 
 

Szókincs, kifejezésmód 
A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni 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. 
L+ szimbólumot alkalmazzuk a lexikai gazdagság jelölésére. 

A szövegben használt jelek: 
aláhúzás = lexikai hiba, 
aláhúzás + i, ________i = ismétlődő lexikai hiba. 

 

Az ismétlődő hibákat nem kell a javítósávban jelölni. 
 

Nyelvtan, helyesírás 
A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni 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. 
G+ szimbólumot alkalmazzuk a nyelvtani változatosság jelölésére. 

 

A szövegben használt jelek: 
aláhúzás = nyelvtani vagy helyesírási hiba, 
√ hiányjel = hiányzik egy szó, 
→ nyíl = szórendi hiba, 
aláhúzás + i =_________ i = ismétlődő hiba. 

Az ismétlődő hibákat nem kell a javítósávban jelölni. 
 

Formai jegyek 
A formai jegyeket a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 

Dátum = D 
Megszólítás = M 
Köszönés = K 
Aláírás = A 

A teljesítés minőségét mutató jelek: 
M (betű) = az adott formai jegy teljesítése helyes, 
√A (hiányjel + betű) = hiányzik vagy nem elfogadható az adott formai jegy, 
A (aláhúzott betű) = elfogadható, bár hibás az adott formai jegy. 
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Értékelési skála (1. feladat) 

Összefoglaló táblázat 
A feladat teljesítése, a szöveg hosszúsága 

4 pont 3–2 pont 1 pont 0 pont 
A vizsgázó megvalósította a 
kommunikációs célokat. 
 
Valamennyi irányító szem-
pontot megfelelően dolgozta ki, 
és az általa írt szöveg megfelelő 
hosszúságú. 
 

A vizsgázó többnyire megva-
lósította a kommunikációs 
célokat. 
 
Az irányító szempontok közül 
egyet vagy kettőt megfelelően 
dolgozott ki, a harmadikat csak 
részben.  
 

A vizsgázó részben valósította 
meg a kommunikációs célokat. 
Az irányító szempontok közül 
egyet részben, a többit 
egyáltalán nem dolgozta ki. 
 

A vizsgázó nem valósította meg 
a kommunikációs célokat, vagy 
más témáról írt. 
 
Az irányító szempontok közül 
egyet sem dolgozott ki meg-
felelően. 
A létrehozott szöveg 40 szónál 
rövidebb. 

 
Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 150 szót, A feladat teljesítése, a szöveg 
hosszúsága pontszámából 1 pontot le kell vonni. 
 
A feladat teljesítése, a szöveg hosszúsága szempont alapján adott pontszám 0 pont, ha a szöveg 
40 szónál rövidebb. 
 
Szövegalkotás, hangnem 

4 pont 3–2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, az irányító 
szempontok elrendezése 
logikus. 
A gondolati tagolás megfelelő: 
van bevezetés, tárgyalás és 
befejezés. 
A mondatok szervesen kapcso-
lódnak egymáshoz. 
 
A szöveg hangneme teljesen 
megfelel a közlési szándéknak 
és/vagy a címzetthez való vi-
szonynak. 

A szöveg felépítése, az irányító 
szempontok elrendezése több-
nyire logikus. 
A vizsgázó törekszik a 
gondolati tagolásra, elkülöníti 
legalább a bevezetést vagy a 
befejezést. 
A mondatok többnyire szer-
vesen kapcsolódnak 
egymáshoz. 
 
A szöveg hangneme nagyjából 
megfelel a szövegfajtának, a 
közlési szándéknak és/vagy a 
címzetthez való viszonynak. 

A mondanivaló nem mindenütt 
logikus elrendezésű. 
A vizsgázó nem törekszik a gon-
dolati tagolásra: hiányzik a 
bevezetés és a befejezés. 
A mondatok több helyen nem 
kapcsolódnak egymáshoz. 
 
A szöveg hangneme követ-
kezetlenségeket mutat, de még 
megfelel a közlési szándéknak 
és/vagy a címzetthez való vi-
szonynak. 

A szöveg tagolatlan és átte-
kinthetetlen. 
Összefüggéstelen mondatokból 
áll. 
A szöveg annyira rövid, hogy 
szövegként nem értékelhető. 
 
A szöveg hangneme nem meg-
felelő, az olvasóban nem a szer-
ző szándékának megfelelő 
hatást kelt. 
 

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

A szöveget a témának és a köz-
lési szándéknak megfelelő, vál-
tozatos szókincs jellemzi. 
 

A szöveget nagyrészt a témának 
és a közlési szándéknak meg-
felelő szókincs jellemzi. 
A szókincs korlátai miatt elő-
fordul ismétlés.  
Néhol nem megfelelő a szó-
használat, ez azonban nem vagy 
csak kis mértékben nehezíti a 
szöveg megértését. 

A szöveget egyszerű szókincs 
jellemzi. 
Sok a szóismétlés. 
 
Többször nem megfelelő a szó-
használat, ami helyenként jelen-
tősen megnehezíti a monda-
nivaló megértését. 
 

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

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

A vizsgázó általában helyesen 
használja az egyszerű nyelvtani 
struktúrákat. 
 
A szöveg csak kevés nyelvtani 
és helyesírási hibát tartalmaz, 
amelyek azonban a szöveg 
megértését nem befolyásolják. 
 

A vizsgázó több hibával hasz-
nálja az egyszerű nyelvtani 
struktúrákat. 
 
A szöveg több nyelvtani és 
helyesírási hibát tartalmaz, 
amelyek általában nem aka-
dályozzák meg, de néha meg-
nehezítik a megértést. 
 

A vizsgázó csak a legegy-
szerűbb nyelvtani struktúrákat 
használja. 
A szöveg sok nyelvtani és 
helyesírási hibát tartalmaz; ezek 
egy része a megértést nem 
befolyásolja, de nagyobb szám-
ban található a megértést 
jelentősen nehezítő nyelvi hiba 
is közöttük. 

A szöveg a nyelvtani és 
helyesírási hibák miatt nem 
érthető. 
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Második feladat 
 

A javítás alapelvei 
 

1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

Értékelési szempontok Maximális 
pontszám 

A feladat teljesítése, a szöveg hosszúsága 5 
Szövegalkotás, hangnem 4 
Szókincs, kifejezésmód 4 
Nyelvtan, helyesírás 4 
Összesen 17 

 
2. Amennyiben a dolgozat A feladat teljesítése szempont alapján 0 pontos, nem értékelhető a 

többi szempont alapján, azaz az összpontszám is 0 pontos. 
3. Fél pontok és jutalompontok nem adhatók. 
 

Az értékelési szempontok részletes kifejtése 
A feladat teljesítése, a szöveg hosszúsága 
 
Az értékelési szempont pontozásáról  
 
Minden irányító szempontra 2 pontot kaphat a vizsgázó:  

 2 pont – ha az adott irányító szempontot teljesen és kifogástalanul kidolgozta 
 1 pont – ha az adott irányító szempontot hiányosan dolgozta ki 

Így a vizsgázó az 4 irányító szempontra összesen 8 pontot kaphat, amelyek a következő 
módon válthatóak át vizsgaponttá 

pont vizsgapont 
8 5 

6 – 7 4 
4 – 5 3 
2 – 3 2 

1 1 
0 0 

 
Az így elért pontszámból 1 pont vonandó le a következő esetekben: 

 Amennyiben a szöveg terjedelme meghaladja az 180 szót.  
 
A vizsgázó 0 pontot kap a Feladat teljesítése értékelési szempontra: 

 Amennyiben a szöveg terjedelme nem éri el a 50 szót.  
Az értékelés általános szempontjai megegyeznek az első feladatnál ismertetettekkel. 
Az irányító szempontok a feladat utasításaival azonosak. 
 

Az 2. feladat irányító szempontjai tehát: 
 Leírja, milyen alkalomból szerveztek bulit.  
 Leírja, kivel és hol ünnepelt.  
 Leírja, mi volt a program. 
 Leírja, mitől felejthetetlen számára ez a buli.  

A többi értékelési szempontnál az első feladatnál leírtakat kell alkalmazni. 
 

Javítási jelrendszer 
Ugyanaz, mint az első feladatnál. 
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Értékelési skála (2. feladat) 

 
A feladat teljesítése, a szöveg hosszúsága 

5 pont 4–3 pont 2-1 pont 0 pont 
A vizsgázó megvalósította a 
kommunikációs célokat. 
 
Valamennyi irányító szem-
pontot megfelelően dolgozta ki.  
 
Az általa írt szöveg megfelelő 
hosszúságú. 
 
 

A vizsgázó többnyire megva-
lósította a kommunikációs 
célokat. 
 
Az irányító szempontok közül 
egyet vagy kettőt megfelelően 
dolgozott ki, a többit csak rész-
ben.  
 

A vizsgázó részben valósította 
meg a kommunikációs célokat. 
Az irányító szempontok közül 
egyet megfelelően dolgozott ki, 
ezen kívül még egyet részben, 
vagy egy irányítószempontot 
részben, a többit egyáltalán nem 
dolgozta ki.  
 

A vizsgázó nem valósította meg 
a kommunikációs célokat, vagy 
más témáról írt. 
Az irányító szempontok közül 
egyet sem dolgozott ki meg-
felelően. 
A létrehozott szöveg 50 szónál 
rövidebb.  

 
Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 180 szót, A feladat teljesítése, a szöveg 
hosszúsága pontszámából 1 pontot le kell vonni. 
 
A feladat teljesítése, a szöveg hosszúsága szempont alapján adott pontszám 0 pont, ha a szöveg 
50 szónál rövidebb. 
 
Szövegalkotás, hangnem 

4 pont 3–2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, az irányító 
szempontok elrendezése logi-
kus. 
A gondolati tagolás megfelelő: 
van bevezetés, tárgyalás és 
befejezés. 
A mondatok szervesen kapcso-
lódnak egymáshoz. 
A szöveg hangneme teljesen 
megfelel a közlési szándéknak 
és/vagy a címzetthez való vi-
szonynak. 

A szöveg felépítése, az irányító 
szempontok elrendezése több-
nyire logikus. 
A vizsgázó törekszik a 
gondolati tagolásra, elkülöníti 
legalább a bevezetést vagy a 
befejezést. 
A mondatok többnyire szer-
vesen kapcsolódnak 
egymáshoz. 
A szöveg hangneme nagyjából 
megfelel a szövegfajtának, a 
közlési szándéknak és/vagy a 
címzetthez való viszonynak. 

A mondanivaló nem mindenütt 
logikus elrendezésű. 
A vizsgázó nem törekszik a gon-
dolati tagolásra: hiányzik a 
bevezetés és a befejezés. 
A mondatok több helyen nem 
kapcsolódnak egymáshoz. 
A szöveg hangneme követ-
kezetlenségeket mutat, de még 
megfelel a közlési szándéknak 
és/vagy a címzetthez való vi-
szonynak. 

A szöveg tagolatlan és átte-
kinthetetlen. 
Összefüggéstelen mondatokból 
áll. 
A szöveg annyira rövid, hogy 
szövegként nem értékelhető. 
A szöveg hangneme nem meg-
felelő, az olvasóban nem a szer-
ző szándékának megfelelő 
hatást kelt. 
 

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

A szöveget a témának és a köz-
lési szándéknak megfelelő, vál-
tozatos szókincs jellemzi. 
 

A szöveget nagyrészt a témának 
és a közlési szándéknak meg-
felelő szókincs jellemzi. 
A szókincs korlátai miatt elő-
fordul ismétlés. Néhol nem 
megfelelő a szóhasználat, ez 
azonban nem vagy csak kis mér-
tékben nehezíti a szöveg meg-
értését. 

A szöveget egyszerű szókincs 
jellemzi. 
Sok a szóismétlés. 
 
Többször nem megfelelő a szó-
használat, ami helyenként jelen-
tősen megnehezíti a monda-
nivaló megértését. 
 

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

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

A vizsgázó általában helyesen 
használja az egyszerű nyelvtani 
struktúrákat. 
 
A szöveg csak kevés nyelvtani 
és helyesírási hibát tartalmaz, 
amelyek azonban a szöveg meg-
értését nem befolyásolják. 
 

A vizsgázó több hibával hasz-
nálja az egyszerű nyelvtani 
struktúrákat. 
 
A szöveg több nyelvtani és 
helyesírási hibát tartalmaz, 
amelyek általában nem aka-
dályozzák meg, de néha meg-
nehezítik a mondanivaló meg-
értését. 

A vizsgázó csak a legegy-
szerűbb nyelvtani struktúrákat 
használja. 
A szöveg sok nyelvtani és 
helyesírási hibát tartalmaz; ezek 
egy része a megértést nem 
befolyásolja, de nagyobb szám-
ban található a megértést 
jelentősen nehezítő nyelvi hiba 
is közöttük. 

A szöveg a nyelvtani és 
helyesírási hibák miatt nem 
érthető. 
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