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Általános útmutató 

 
A javító tanár egyértelmű jelekkel, piros tollal javít: a jó megoldásokat kipipálja; a nem 

elfogadható megoldásokat aláhúzza; a hiányzó megoldásokat hiányjellel jelöli. 
A feladatokat a javítási-értékelési útmutatóban leírtak szerint kell javítani. 

 

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 

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

 OUI NON   OUI NON 
8.  X  14. X  
9.  X  15.  X 
10.  X  0  X 
11. X   16.  X 
12.  X  17.  X 
13.  X     

3. feladat 
 

18. Chaque dimanche. / Du printemps à l’automne. (Toute réponse ayant le même contenu.) 
19. Non, (elle est franco-vénézuélienne). 
0 Pour être plus facilement repérée. 
20. À pied / en quad / en bateau / en scooter des mers (2 de ces réponses)  
21. (À partir de) 5 ans. (Toute réponse ayant le même contenu.) 
22. Non. 
23. L’eau était trop froide / elle avait peur (des algues sur ses pieds). / Elle n’avait pas envie 

d’entrer dans l’eau. (1 de ces réponses) (Toute réponse ayant le même contenu.) 
24. Courir dans le sable et dans l’eau. (Toute réponse ayant le même contenu.)*  

*A « courir » válasz önmagában nem fogadható el. 
25. Elle pense qu’il ne faut pas avoir peur des requins. / Elle pense qu’ils ne sont pas 

dangereux / ils ne viennent pas près du bord / que les méduses sont plus dangereuses. 
(Toute réponse ayant le même contenu.)* 
 *Az « Elle n’a pas peur des requins. » válasz önmagában nem fogadható el.  
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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 30 

10 14  23 31 
11 15  24 32 
12 16  25 33 

 
 

A feladatlap bázisszövegei az eredeti forrásszövegek módosításával – rövidítésével, nyelvtani egyszerűsítésével –, de az eredeti szöveg 
integritásának megtartása mellett jöttek létre. Az eredeti szövegek forrása: 
 
1. feladat: https://www.1jour1actu.com/planete/stephanie-ledoux-dessine-les-habitants-du-monde-41379/ 
2. feladat: https://camping-lozere.fr/images/peupliers/telecharger/reglement-interieur-piscine.pdf  
3. feladat: https://www.1jour1actu.com/sport/secourir-les-baigneurs-un-sport-qui-peut-sapprendre-jeune/ 
 

 

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 

 
 

 
2. feladat 

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

 

3. feladat 
 

18. en 22. d’ 

19. À * 0 dans 

20. d’ 23. Ø 

21. de 24. à 
*A 19. itemre adott válasz kisbetűvel is elfogadható. 

0 voulait 5. ai appris 
1. a fait 6. ferais 
2. est allé 7. a réussi 
3. a obtenu 8. connaissait 
4. a passé 9. est devenu 
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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 12 
3 3  16 12 
4 3  17 13 
5 4  18 14 
6 5  19 15 
7 6  20 15 
8 6  21 16 
9 7  22 17 
10 8  23 18 
11 9  24 18 
12 9    

 
A feladatlap bázisszövegei az eredeti forrásszövegek módosításával – rövidítésével, nyelvtani egyszerűsítésével –, de az eredeti szöveg 
integritásának megtartása mellett jöttek létre. Az eredeti szövegek forrása: 
 
1. feladat: https://ptitlibe.liberation.fr/p-tit-libe/2019/09/05/ugo-28-ans-est-professeur-d-anglais_1749042 
2. feladat: https://ptitlibe.liberation.fr/p-tit-libe/2019/05/17/lorette-17-ans-future-gardienne-de-la-paix_1726958 
3. feladat: https://ptitlibe.liberation.fr/p-tit-libe/2019/05/23/marion-18-ans-a-marche-pour-le-climat_1728504 
 

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 
 

1. (À) 11 ans. / Entre 11 et 14 ans. / Très tôt. (Toute réponse ayant le même contenu.) 
0 Il a une section sportive.  
2. Non. 
3. Parce qu’ils permettent de trouver les meilleurs (footballeurs). (Toute réponse ayant le 

même contenu.) 
4. 25  
5. allégé / facile / plus facile que dans les écoles classiques (Toute réponse ayant le même 

contenu.) 
6. 70 

 
 

A lemezen hallható szöveg : 
De façon générale, la formation des jeunes footballeurs commence très tôt, quand ils ont entre 
11 et 14 ans. À cet âge, les meilleurs d’entre eux vont pouvoir s’inscrire dans un collège qui a 
une section sportive. Il y en a 500 en France, qui peuvent accueillir 60 000 élèves. De la sixième 
à la troisième, les cours sont les mêmes qu’ailleurs, ils font simplement plus de football. La 
plupart de ces jeunes ne feront pas carrière dans le football et poursuivront un cursus tout à fait 
classique. Cependant, ces structures permettent de trouver les meilleurs. Chaque année, 800 
joueurs seulement sont sélectionnés et intègrent au cours de leurs années collège un centre de 
préformation. Il y en a 25 en France dont plus de la moitié dépendent de clubs professionnels. 
Là, les choses commencent à vraiment devenir sérieuses : cinq entraînements par semaine, suivi 
médical, programme scolaire allégé, donc plus facile que dans les écoles classiques. Après cette 
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préformation, seuls 350 jeunes footballeurs vont vraiment pouvoir continuer dans un centre de 
formation. Cette formation dure cinq ans au terme de laquelle ne sortent chaque année que 70 
joueurs professionnels. C’est peu par rapport aux 60 000 de départ. 

 
 

2. feladat 
 

  le m
atin 

le soir 

ni le m
atin 

ni le soir 

0 Elle fait du sport. X X  
7. Elle mange des fruits. X   
8. Elle prend une douche. X X  
9. Elle cuisine.  X  
10. Elle s’occupe de sa peau. X X  
11. Elle écoute de la musique.  X  
12. Elle lit un journal.    X 
13. Elle passe du temps sur son ordinateur.    X 
14. Elle met de l’ordre.  X X  
15. Elle boit de l’eau.  X   

 
A lemezen hallható szöveg : 
Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd’hui, je vais d’abord vous parler de ma routine du 
matin.  
Donc tous les matins, je me réveille environ vers 6 h du matin. J’aime bien me réveiller tôt, 
c’est là que je me sens le mieux. J’essaie de me coucher pas trop tard.  
J’aime bien boire de l’eau le matin et ensuite, je me lève pour me brosser les dents et aller aux 
toilettes. Quand je reviens, je fais mon lit. J’aime bien que ce soit organisé dans ma chambre 
pour pouvoir travailler dans un environnement qui est propice vraiment au travail et à la 
concentration.  
Et ensuite, après ça, je me prépare pour faire mon sport. Je fais beaucoup de course à pied et du 
vélo, donc du cardio. De temps en temps j’aime bien faire du yoga aussi le matin, c’est un bon 
complément à ma routine de sport, j’essaie de faire du yoga environ deux fois par semaine.  Et 
une fois que j’ai fini le sport, c’est l’heure de la douche, j’aime bien prendre des douches froides, 
c’est vrai qu’en hiver, c’est un peu plus compliqué mais en été, j’essaie de m’y tenir. Ensuite, 
mon rituel de beauté est très simple et rapide, donc juste un peu de crème pour m’hydrater la 
peau avant de commencer la journée. Alors pour le petit dej’, j’adore manger des fruits ou sinon 
je me fais des smoothies. 
Alors je vais aussi vous parler de ma routine du soir. En hiver, je rentre à la maison autour de 
5-6 heures, et dès que j’arrive à la maison, je pose mes affaires et je vais direct prendre une 
douche parce qu’après les transports publics, j’aime bien être propre avant d’enfiler mes habits 
du soir. En sortant de la douche, j’applique des huiles ou de la crème hydratante. En hiver, j’ai 
la peau super sèche et la qualité de l’eau ici, elle est vraiment pas top, donc je m’assure vraiment 
de bien m’hydrater direct à la sortie de la douche. Ensuite, je mets mes habits vraiment 
confortables pour le soir et mega cosy parce qu’il fait froid ici, et même s’il fait super chaud 
dans mon appartement, j’aime bien être vraiment confortable dans les habits dans lesquels je 
suis, pour pouvoir vraiment bien bouger. Ensuite, je prends en général un peu de temps pour 
allumer des bougies, des lumières dans mon appartement, mettre un peu de musique calme pour 
le soir ou juste un peu pour qu’il y ait du bruit parce que j’habite seule, et des fois, c’est vraiment 
silencieux ici. Ensuite, après ça, je prends un peu de temps pour ranger mon espace, faire de 
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l’ordre, ranger mes affaires de la journée. Ensuite, je vais préparer mon dîner, et en général je 
prépare quelque chose de très simple des légumes, des pommes de terre, la plupart du temps 
j’aime bien manger très simplement et ça me convient très bien. Puis le soir, je prends aussi du 
temps pour écrire mon journal, j’aime bien faire ça le soir après avoir passé du temps sur les 
écrans dans la journée, ça me fait du bien de faire quelque chose d’un peu plus créatif ou même 
pas forcément très créatif mais quelque chose qui est sans technologie. Certains soirs aussi, je 
vais faire du stretching. Si je me sens un peu raide et que je vois que j’ai un peu de tension et 
tout, j’aime bien faire quelques étirements avant d’aller dormir. Et puis ensuite, je vais juste me 
brosser les dents et puis après, c’est l’heure d’aller dormir. En général je me couche autour de 
11 heures.  

 
3. feladat 

 
0 Sandra a fait un beau voyage pendant les vacances de Noël. V 

16. Elle est partie au Maroc parce que toute sa famille y habite. F 
17. Elle a pris un avion direct pour arriver à sa destination. F 
18. Elle était très heureuse parce qu’elle a pu rencontrer son frère. F 
19. Dans sa famille, on ne sait pas à qui on achète le cadeau. V 
20. Tout le monde était très content de son cadeau. F 
21. Ils ont mangé des plats traditionnels marocains pour le repas de Noël.  F 
22. Le 31 décembre, Sandra a travaillé dans un restaurant japonais. F 
23. Les amis de Sandra sont allés dormir chez elle après la fête. V 
24. Sandra pense que les vacances n’étaient pas assez longues. V 

 

A lemezen hallható szöveg : 
 
Cette année, pour Noël, je suis allée au Maroc, parce que c’est là où habite ma tante, donc on a 
décidé de se retrouver là-bas avec ma famille. De Budapest, c’était un long voyage. J’ai d’abord 
pris un premier avion pendant trois heures pour aller à Londres et ensuite, j’ai changé d’avion 
pendant deux heures et demie pour aller jusqu’à Rabat, la capitale du Maroc. Je suis arrivée 
vraiment tard dans la nuit, vers minuit, et heureusement, mon oncle est venu me chercher en 
voiture. 
J’étais très heureuse parce que j’ai pu retrouver ma mère, mon père, mon oncle, ma tante, mes 
cousins, mais un peu triste aussi parce que mon frère n’avait pas pu venir. 
Mais bon... On a fait la fête de Noël le 25 décembre, tous ensemble. Et dans la famille, nous 
avons une petite tradition particulière, en fait ce qu’on appelle « le Père Noël secret ». C’est-à-
dire que les femmes achètent un cadeau pour femmes et les hommes achètent un cadeau pour 
hommes. On les mélange et ensuite, on choisit son cadeau au hasard, donc sans regarder. Moi, 
j’étais très heureuse parce que j’ai pu avoir une petite montre, et ça, c’est vraiment un cadeau 
utile quand on est professeure, on a toujours besoin de regarder l’heure. 
Par contre, ce qui était drôle, c’est que ma mère, la pauvre, elle a eu une assiette, mais une 
assiette vraiment pas belle ! Elle l’a détestée, et le lendemain, elle a voulu aller la changer au 
magasin. Mais bon... 
Après les cadeaux, on est passés à la meilleure partie : le repas. Et comme chaque année, le 
repas était très grand, trop grand, on en a mangé jusqu’au lendemain. En entrée, on a eu du 
poisson et du foie gras, c’est traditionnel en France. Ensuite, on a mangé, comme chaque année, 
de la dinde et des pommes de terre. Et pour finir, on a mangé une bûche de Noël au chocolat. 
C’est le gâteau typique en France. Et bien sûr, comme on est Français, on a aussi bu du 
champagne. 
Quelques jours plus tard, je suis rentrée en France pour fêter le Nouvel An avec mes amis. 
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Alors pour le Nouvel An, j’ai retrouvé mes deux meilleures amies dans la ville de Grenoble. Le 
soir du 31 décembre, on est allées manger dans un restaurant japonais. En fait, c’est un 
restaurant japonais où j’avais travaillé comme serveuse quand j’étais à l’université. Alors j’étais 
très contente d’y retourner après tout ce temps. 
Après le dîner, on est allées danser dans un bar, et on a attendu le changement d’année 2020 
avec nos amis là-bas. On a terminé la soirée à deux heures du matin et ensuite tout le monde est 
venu dormir chez moi.  
Et après, il était temps de retourner à Budapest. J’ai trouvé les vacances un peu courtes, bien 
sûr, parce que ma famille et mes amis me manquent, mais j’étais contente de retrouver mes 
amis et mes élèves ici. 

 
 

Átváltási táblázat 
 

jó megoldás elért pont  jó megoldás elért pont 
0 0  13 18 
1 2  14 20 
2 3  15 21 
3 5  16 22 
4 6  17 24 
5 7  18 25 
6 9  19 27 
7 10  20 28 
8 11  21 29 
9 13  22 31 

10 14  23 32 
11 16  24 33 
12 17    

 

 
A feladatlap bázisszövegei az eredeti forrásszövegek módosításával – rövidítésével, nyelvtani egyszerűsítésével –, de az eredeti szöveg 
integritásának megtartása mellett jöttek létre. Az eredeti szövegek forrása: 
 
1. feladat: https:// www.youtube.com 
2. feladat: https:// www.youtube.com 
3. feladat: Interview avec Sandra Mulnet 
 

 
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. 
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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. 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.  
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).  

 
 

 
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, a szöveg hosszúsága 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 
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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 

 
Az így elért vizsgapontszámból 1 pont vonandó le a következő esetben: 

• 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:  
 
 Reagál Aurel üzenetére. 
 Elmondja neki, hogy milyen a kapcsolata a szomszédaival. 
Tanácsokat ad Aurelnek, hogyan javíthatná kapcsolatát a szomszédokkal.  

 
Ha egy irányító szempont tárgyalása nyelvi okokból nem érthető, azt A feladat teljesítése, a 
szöveg hosszúsága 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. 

 

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. 

 
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. 
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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. 

 
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. 
 

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: 
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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 egymás-
hoz. 
 
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 
beve-zetés 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, a szöveg hosszúsága 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 esetben: 

• 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: 
 
 Részleteket közöl a munkájáról (hol volt a pékség, mennyi ideig dolgozott, mi volt a 

dolga). 
 Elmeséli, milyen nehézségekbe ütközött. 
Elmondja, mit szeretett legjobban a munkájában.  
Elmondja, hogyan változtatta meg ez a munka az életét.  
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A többi értékelési szempontnál az első feladatnál leírtakat kell alkalmazni. 
 

Javítási jelrendszer 
Ugyanaz, mint az első feladatnál. 

 
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 egymás-
hoz. 
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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