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OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE
Általános útmutató
Csak az utasításban megadott helyre beírt megoldás fogadható el.
A rövid választ igénylő, valamint a mondatkiegészítéses feladatoknál a válaszokat
tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a helyesírási hibákat csak akkor
vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét akadályozzák. Az esetleges helyesírási és
nyelvtani hibák ellenére is pontot kap tehát a vizsgázó, ha válaszából megállapítható, hogy
megértette a szöveget. Ha valamelyik kérdésre többféle válasz is elfogadható, a javítási kulcs
tartalmazza a szövegből adódó lehetséges válaszokat, illetve azokat a tartalmi elemeket,
amelyeket a jó válasznak tartalmaznia kell. A zárójelben szereplő szavak és kifejezések nem
feltételei a válasz elfogadhatóságának.
Nem kaphat viszont pontot a vizsgázó, ha az utasításban megadott szószámot túllépi,
még akkor sem, ha a válasz egyébként helyes. (Az összevont alakok egy szónak számítanak,
tehát: it’s been = két szó; it has been = három szó.)
Pontot veszít a vizsgázó akkor is, ha valamelyik kérdésre több választ ír be. Erre akkor
sem kaphat pontot, ha a többféle változat között a helyes megoldás is szerepel.
A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási útmutatóban
található táblázat alapján történik.
Az egyes feladatokban az itemeket (kérdéseket), egyenként is minősíteni kell. Javítás
közben minden feladatnál a feladatban szereplő összes kérdéshez egy-egy szürke négyzetbe
kérjük, írja be a következő kódokat:
•
•

1 = jó válasz
0 = nem elfogadható válasz

Például:
1)

1

2)

0

3)

1

4)

0

Az első és harmadik kérdésre adott válasz: helyes.
A második és negyedik kérdésre adott válasz: helytelen.
Feladatonként összesíteni kell az elért pontokat. A feladat alatt az első téglalapban az
elérhető pontszám szerepel, a másodikba kérjük, írja be az elért pontszámot.
Például:
4 pont

2

Kérjük a feladatlap végén található összesítő táblázatba írja be:
• a részeredményeket (az egyes feladatok eredményeit);
• az elért összpontszámot (dolgozatpontszám);
• a megállapított vizsgapontokat (a Javítási-értékelési útmutató 4. oldalán lévő átszámítási táblázat alapján), majd aláírásával hitelesítse azt.
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OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE
Javítási kulcs
Task 1

Adopting a Pet

1) G
2) B
3) H
4) A
5) D
6) E
Task 2

Mobile Phone Etiquette

7) A
8) C
9) E
10) B
11) H
12) F
13) G
Task 3

Popsicles

14) B
15) A
16) F
17) E
18) D
Task 4

How Festivals Captured Summer

19) A
20) B
21) B
22) C
23) A
24) A
25) A
26) B
27) A
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OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE
Átszámítási táblázat

Dolgozatpont Vizsgapont
27
33
26
32
25
31
24
29
23
28
22
27
21
26
20
24
19
23
18
22
17
21
16
20
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18
14
17
13
16
12
15
11
13
10
12
9
11
8
10
7
9
6
7
5
6
4
5
3
4
2
2
1
1
0
0
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NYELVHELYESSÉG
Általános útmutató
A javítási útmutató tartalmazza az összes elfogadható választ.
Csak az utasításban megadott helyre írt megoldás fogadható el. Amennyiben a válasz
helyesírási hibát tartalmaz, az nem elfogadható. Amennyiben több választ írt be a vizsgázó, a
válasz akkor sem elfogadható, ha tartalmazza, a helyes megoldást.
A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási útmutatóban
található táblázat alapján történik.
Az egyes feladatokban az itemeket (kérdéseket), egyenként is minősíteni kell. Javítás
közben minden feladatnál a feladatban szereplő összes kérdéshez egy-egy szürke négyzetbe
kérjük, írja be a következő kódokat:
•
•

1 = jó válasz
0 = nem elfogadható válasz

Például:
1)

1

2)

0

3)

1

4)

0

Az első és harmadik kérdésre adott válasz: helyes.
A második és negyedik kérdésre adott válasz: helytelen.
Minden feladatnál két külön rubrika is található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető
maximális pontszámot, a másikba pedig kérjük, írja be az adott feladatban a diák által elért
összpontszámot.
Például:
4 pont

2

Kérjük a feladatlap végén található összesítő táblázatba írja be:
•
a részeredményeket (az egyes feladatok eredményeit);
•
az elért összpontszámot (dolgozatpontszám);
•
a megállapított vizsgapontokat (a Javítási-értékelési útmutató 7. oldalán lévő átszámítási táblázat alapján) majd aláírásával hitelesítse azt.
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NYELVHELYESSÉG
Javítási kulcs
Task 1
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

English is spoken all over the world.
Why don’t we take the bus?
They haven’t cancelled the excursion.
Amy couldn’t decide what to cook for dinner.
He is very excited about his new job./He is excited about his very new job.
This is the house where I lived twenty years ago.
Don’t tell me how to do my job!

Task 2
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

C
C
A
D
B
B
C
B
D
B

Task 3
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

because/as/since/for
takes
to
the
with
were/got
of
One (one is elfogadható)
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NYELVHELYESSÉG
Átszámítási táblázat
Dolgozatpont
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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18
17
17
16
15
14
14
13
12
12
11
10
9
9
8
7
6
6
5
4
4
3
2
1
1
0
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE
Általános útmutató
Ha többféle válasz is elfogadható, a javítási útmutató tartalmazza a szövegből adódó
lehetséges válaszokat, illetve azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a jó válasznak tartalmaznia kell. A szöveg szerinti megoldások mellett – „/” (egyszerű variáció) vagy „//” (alternatív
megoldás) jelekkel elválasztva – szerepelnek a tartalmilag még elfogadható egyéb megoldások is. A zárójelben szereplő szavak, kifejezések nem feltételei a válasz elfogadhatóságának.
A feladatokat tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a helyesírási
hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét akadályozzák. Így például nem tekinthetjük egyszerű helyesírási hibának azt az esetet, amikor egy másik értelmes
angol szó kerül a megoldásba (mondjuk, sinking helyett *thinking vagy astronomy helyett
*astrology), és nem fogadhatjuk el a megoldást, ha szófaji összeférhetetlenség áll fenn
(mondjuk, death of her husband helyett *dead of her husband) (Lásd részletesebben a feladatoknál.)
Sikeres javítások elfogadhatók, de csak akkor, ha egyértelműen kiderül, hogy mi volt a
vizsgázó végleges döntése. Amennyiben több „érvényes” választ írt be a vizsgázó, a válaszokat akkor sem fogadhatjuk el, ha azok tartalmazzák a helyes megoldást is. Csak az utasításban
megadott helyre írt megoldás fogadható el.
A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási útmutatóban
található táblázat alapján történik.
Az egyes feladatokban az itemeket (kérdéseket), egyenként is minősíteni kell. Javítás
közben az egyes feladatokban szereplő összes kérdéshez írjuk be a megfelelő kódot:
• 1 = jó válasz
• 0 = nem elfogadható válasz
Minden feladatnál két külön rubrika is található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető
maximális pontszámot, a másikba pedig kérjük, írja be az adott feladatban a diák által elért
összpontszámot.
Például:
4 pont

2

A feladatlap végén található összesítő táblázatba kérjük, írja be a részeredményeket (az
egyes feladatok eredményeit), az elért összpontszámot, illetve a Javítási útmutató 10. oldalán
lévő táblázat segítségével megállapított vizsgapontokat, majd aláírásával hitelesítse azt.
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE
Javítási kulcs
A zárójelben megadott részek nem feltétlenül szükségesek a válasz elfogadásához!
TASK 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A
C
A
B
B
C
B

TASK 2
8.
9.
10.
11.
12.
13.

hundreds of thousands (of people)
Canada
(the) average human being
one hundred/100 (features)
64.58 kilos
170.18 centimetres/cms

TASK 3
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

terrorist suspects//suspected terrorists
suburb
gas attack
agents
graffiti//commando artists
high(-)speed
emergency
film//video
single
queues
arguments//rows
alone

A második és harmadik feladatoknál a javítás fő szempontja az, hogy a tanuló ki tudtae emelni a szövegből a kérdezett információt vagy sem. Ezért a megoldások elbírálásánál
ragaszkodnunk kell azokhoz a jelentésekhez, amelyeket szövegben elhangzott szavak
hordoznak. Ennek megfelelően nem fogadhatnánk el például a suburb szó helyett a nem
azonos jelentésű *district szót, de megelégedhetnénk a rows szinonímával a szöveg szerinti
arguments helyett vagy a jelentésében egyenértékű suspected terrorists megoldással a szó
szerinti terrorist suspects helyett.
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A harmadik feladatnál – mivel mondatkiegészítésről van szó – elvileg csak olyan csak
olyan megoldásokat fogadhatnánk el, amelyek hibátlanul illeszkednek a megadott
mondatokba. A többes szám elmaradását azonban mégis toleráljuk – mintegy úgy felfogva a
hibát, mintha helyesírási hiba lenne. Így például elfogadhatjuk a graffiti artists helyett a
*graffiti artist, a queues helyett a *queue vagy az arguments helyett az *argument alakokat is.
Azoknál az itemeknél, ahol a kért információ jellege és/vagy a feladatlap tipográfiája
két vagy több szó beírását követeli meg, csak a teljes megoldás fogadható el. Így nem
tekinthetjük helyesnek a harmadik feladatban azt, ha a kért (és a feladatlapon tipográfiailag is
jelölt) terrorist suspects helyett csak *suspects, gas attack helyett *attack vagy high-speed
helyett csak *speed szerepel a megoldásban. Bár a második feladat esetében ezt a feladatlap
külön nem jelöli, értelmileg hiányos, és ezért nem elfogadható például a the average human
being helyett az, hogy *human being, a hundreds of thousands (of people) helyett a
*thousands (of people) vagy a 170.18 centimetres/cms helyett az, hogy *170.18.
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SZÖVEGÁTIRAT – KÖZÉPSZINT

TASK 1: TWO IRISHMEN AT THE BAR
There are many jokes about different nationalities, for example the English or the Scottish,
and sometimes they tell us a lot about people. Here’s a joke about the Irish.
A man stumbles up to the only other patron in the bar and asks if he could buy him a drink.
"Why of course," comes the reply.
The first man then asks: "Where are you from?"
"I'm from Ireland," replies the second man.
The first man responds: "You don't say, I'm from Ireland too! Let's have another round to
Ireland."
"Of course," replies the second man.
Curious, the first man then asks: "Where in Ireland are you from?"
"Dublin," comes the reply.
"I can't believe it," says the first man. "I'm from Dublin too! Let's have another drink to
Dublin."
"Of course," replies the second man.
Curiosity again strikes and the first man asks: "What school did you go to?"
"Saint Mary's," replies the second man. "I graduated in '62."
"This is unbelievable!" the first man says. "I went to Saint Mary's and I graduated in '62, too!"
About that time in comes one of the regulars and sits down at the bar.
"What's been going on?" he asks the bartender.
"Nothing much," replies the bartender. "The O'Malley twins are drunk again."

TASK 2: UNISEX HUMAN PHANTOM
Ah, and here’s an interesting report from Hungary.
After studying anthropological features of hundreds of thousands of people, a team of
researchers of the department of anthropology at Budapest University and Simon Frazer
University Canada has defined the characteristics of the average human being. The computer-
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aided readings registered one hundred features of the unisex human phantom. It weighs 64.58
kilos and stands 170.18 centimeters in its socks, somewhat taller than its predecessor may
have been a century ago.

TASK 3: TERRORISTS/GRAFFITI ARTISTS/SINGLE WOMEN
It’s now sixteen minutes to 7.
The arrest of four terrorist suspects and the seizure of chemicals at a flat in a suburb of Paris
provide the main story for the Times. The French Interior Ministry has revealed that the group
has been linked to three people who have been accused of plotting a gas attack on the London
Underground. The Daily Express says that MI5 agents played a crucial role in helping the
French Secret Service track down the suspects.
A potentially less menacing problem faces the Interior Ministry in Spain, which has set up
special hit squads to tackle organised gangs of graffiti artists. The Independent says that the
country’s high speed train – the AVE – has been targeted by groups of up to 20 so-called
commando artists. They travel on the train and at an appointed time pull the emergency cord
to bring the train to a halt, the artists then leap out and film each other spray-painting
carriages before running off.
New figures on the growing number of single British women prompt the Times to consider
the advantages of adopting the Bridget Jones life-style. The proportion of single women of
child-bearing age has apparently doubled in the past 30 years. Among the positives are no
queues for the bathroom, no arguments about which TV programme to watch, and fewer
domestic rows. If the current trend continues, the paper warns us that we will all be living
alone by 2050.
The time is quarter to seven. The Foreign Office minister Mike O’Brien has …
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE
Átszámítási táblázat

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

A hibákat jelölni kell a feladatlapon.

A feladatlapon a szürke táblázatokban két külön oszlop található:
• az elsőbe előre beírtuk az egyes értékelési szempontok alapján elérhető maximális pontszámot,
• a másikba kérjük, írja be a feladatban a diák által elért pontszámot,
• majd a feladatra adott összpontszámot:
Például:
22 pont

18

Kérjük a feladatlap végén található összesítő táblázatba írja be:
•
•

a részeredményeket (az egyes feladatok eredményeit);
az elért összpontszámot, amely egyben a vizsgapontszám, majd aláírásával hitelesítse azt.
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Az íráskészség feladatok értékelési útmutatója
(33 pont)
A feladat (A2 szint)
I. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról
Értékelési szempontok
A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága
Érthetőség
Íráskép
Összesen

Pontszám
5 pont
5 pont
1 pont
11 pont

Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága” értékelési kategória alapján
0 pont, akkor a többi szempont nem értékelhető, az összpontszám 0 pont.
II. Az értékelési szempontok kifejtése:
•

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó megvalósította-e a kommunikációs szándékot,
azaz megfelelően dolgozta-e ki a témát; megfelelő hosszúságú szöveget hozott-e létre. Ez nem lehet
kevesebb, mint a megadott szószám 50%-a. Ennél az egy feladatnál nem kell pontot levonni azért, ha a
szöveg hossza 10%-nál nagyobb mértékben meghaladja a megadott szószámot.

•

Érthetőség
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg érthető-e az olvasó
számára, az esetlegesen előforduló nyelvi (mondattani, alaktani, helyesírási) hibák a megértést nem
akadályozzák-e.

•

Íráskép
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a szöveg olvasható-e; a törlések és javítások zavarják-e a
szöveg megértését.

III.

Értékelési skála
1.

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága

5 pont
A vizsgázó megvalósította a kommunikációs
célt; megfelelően dolgozta ki a feladat minden
részletét, és elérte a minimális szövegmennyiséget
(50 szó). Nem kell levonni pontot azért, ha a szöveg hosszabb 50 szónál.
2.

2-1 pont
A vizsgázó részben valósította meg a kommunikációs célt; félreértette,
illetve nem megfelelően
dolgozta ki a feladat bizonyos részeit, a létrehozott szöveg 40 szónál
rövidebb.

0 pont
A vizsgázó nem valósította meg a kommunikációs célt; – félreértette,
illetve nem megfelelően
dolgozta ki a feladatot,
– a szöveg 25 szónál rövidebb.

4-3 pont
A szöveg az apróbb nyelvi (mondattani, alaktani,
helyesírási) pontatlanságok ellenére az olvasó
számára nagyjából érthető
és követhető.

2-1 pont
A szöveg a nyelvi (mondattani, alaktani, helyesírási) pontatlanságok miatt nehezen érthető és követhető, illetve
félreérthető.

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

Érthetőség

5 pont
A szöveg az olvasó számára jól érthető és követhető.

3.

4-3 pont
A vizsgázó nagyrészt
megvalósította a kommunikációs célt; 1-2 részlettől eltekintve megfelelően dolgozta ki a feladatot,
és legalább 40 szó
hosszúságú szöveget hozott létre.

Íráskép

1 pont
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és javítások.
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B feladat (B1 szint)
I. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról
Értékelési szempontok
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás
Szövegalkotás
Szókincs, kifejezésmód
Nyelvhelyesség, helyesírás
Íráskép
Összesen

Pontszám
5 pont
2 pont
4 pont
5 pont
5 pont
1 pont
22 pont

Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” értékelési kategória
alapján 0 pont, akkor a többi szempont nem értékelhető, az összpontszám 0 pont.
II. Az értékelési szempontok kifejtése
•

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó hogyan valósította meg a kommunikációs célt;
hány irányító szempontra tért ki és megfelelő részletességgel tárgyalta-e őket; a szöveg hossza eléri-e a
megadott szószámot

•

Hangnem, az olvasóban keltett benyomás
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg hangneme és stílusa
megfelel-e a közlési szándéknak valamint az írásmű szerzője és olvasója közötti viszonynak; hogy az
olvasóban a szerző szándékának megfelelő benyomást kelti-e.

•

Szövegalkotás
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy logikus-e az irányító szempontok elrendezése és a szöveg
gondolatmenete, megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés és befejezés, vannak-e
bekezdések; hogy a vizsgázó hogyan alkalmazza a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit (előreés visszautalás eszközei, névmások, kötőszók, stb.)

•

Szókincs, kifejezésmód
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által használt szókincs megfelel-e a témának, a
szituációnak és a közlési szándéknak; hogy a szóhasználat a középszintnek megfelelő változatosságot
mutat-e.

•

Nyelvhelyesség, helyesírás
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg megfelel-e a mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak; hogy az esetlegesen előforduló nyelvi (mondattani,
alaktani, helyesírási) hibák mennyiben akadályozzák az olvasót abban, hogy a szöveget első olvasásra
teljes egészében megértse.

•

Íráskép
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a szöveg olvasható-e; a törlések és javítások zavarják-e a
szöveg megértését.
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III.

Javítási-értékelési útmutató 0521

Értékelési skála
1.

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése

5 pont
A vizsgázó megvalósította a kommunikációs célokat.
Valamennyi irányító
szempontot megfelelően
kidolgozta.
A szöveg a megadott
hosszúságú (10% eltérés
lehetséges).

2.

4-3 pont
A vizsgázó többnyire
megvalósította a kommunikációs célokat.
Az irányító szempontok
közül legalább kettőt
megfelelően dolgozott ki,
a többit csak részben (4
pont), illetve egy irányító
szempontot megfelelően,
az összes többit csak
részben (3 pont).
A szöveg 10%-nál nagyobb mértékben tér el a
megadott szöveghosszúságtól

0 pont
A vizsgázó nem valósította meg a kommunikációs célokat, mert:
– félreértette a feladatot,
– az irányító szempontok
közül egyet sem dolgozott ki megfelelően, csak
néhányat részben, és van
olyan is, amelyet egyáltalán nem.
A szöveg hossza nem éri
el a megadott szószám
50%-át.

Hangnem, az olvasóban keltett benyomás

2 pont
A szöveg a szövegfajtának és a
szerző és az olvasó közötti kapcsolatnak megfelelő hangnemben íródott, az olvasóban a szerző szándékának megfelelő benyomást kelt.
3.

2-1 pont
A vizsgázó részben valósította meg a kommunikációs célokat.
Az irányító szempontok
közül egyet megfelelően
dolgozott ki, ezen kívül
még egyet részben, a többit egyáltalán nem
(2 pont), illetve valamennyi irányító szempontot csak részben, és
van olyan is, amelyet
egyáltalán nem.
A szöveg 10%-nál nagyobb mértékben tér el a
megadott szöveghosszúságtól

1 pont
A szöveg hangneme következetlenséget mutat, az olvasóban nem
mindig a szerző szándékának megfelelő benyomást kelt.

0 pont
A szöveg hangneme nem megfelelő, az olvasóban nem a szerző
szándékának megfelelő benyomást
kelt.

Szövegalkotás

4 pont
A szöveg felépítése, az
irányító szempontok elrendezése logikus.
A gondolati tagolás megfelelő, elkülönül a bevezetés és a befejezés.
Bekezdéseket alkalmaz.
A mondatok szervesen
kapcsolódnak
egymáshoz.
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3-2 pont
A szöveg felépítése, az
irányító szempontok elrendezése a kisebb aránytalanságok ellenére logikus.
A vizsgázó törekszik a
gondolati tagolásra:
– bekezdéseket alkalmaz
(3 pont)
– elkülöníti legalább a bevezetést vagy a befejezést
(2 pont).
A mondatok általában
szervesen kapcsolódnak
egymáshoz.

1 pont
A mondanivaló nem mindenütt logikus
elrendezésű.
A vizsgázó nem törekszik
a gondolati tagolásra,
hiányzik a bevezetés és a
befejezés.
A mondatok több helyen
nem kapcsolódnak
egymáshoz.
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0 pont
A szöveg tagolatlan és áttekinthetetlen, összefüggéstelen mondatokból
áll.
A szöveg annyira rövid,
hogy szövegként nem értékelhető.
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4.

Javítási-értékelési útmutató 0521

Szókincs, kifejezésmód

5 pont
A szöveget a témának és
a közlési szándéknak
megfelelő, változatos,
viszonylag bő szókincs
jellemzi.

4-3 pont
A szöveget a témának és
a közlési szándéknak
megfelelő szókincs jellemzi. A szókincs korlátai miatt előfordul ismétlés.
Néhol nem megfelelő a szóhasználat, ez azonban nem
vagy csak kis mértékben
nehezíti a megértést.

5.

2-1 pont
A szöveget kevésbé változatos, helyenként egyszerű, de
még a téma és a közlési
szándék szempontjából
elfogadható szókincs jellemzi.
Sok a szóismétlés.
Nem megfelelő a szóhasználat néhány helyen jelentősen megnehezíti a mondanivaló megértését.

0 pont
A szövegben felhasznált
szókincs nagyon egyszerű, nem a témának és a
közlési szándéknak megfelelő.

2-1 pont
A szövegben sok olyan
nyelvi (mondattani, alaktani, helyesírási) hiba
van, amelyek a megértést
jelentősen megnehezítik,
valamint sok, a megértést
nem befolyásoló nyelvi
(mondattani, alaktani, helyesírási) hiba is előfordul benne.

0 pont
A szöveg a nyelvi (mondattani, alaktani, helyesírási) hibák miatt több
helyen nem érthető.

A nem megfelelő szóhasználat több helyen
jelentősen megnehezíti a
szöveg megértését.

Nyelvhelyesség, helyesírás

5 pont
A szöveg kevés nyelvi
(mondattani, alaktani,
helyesírási) hibát tartalmaz, amelyek azonban
nem befolyásolják a megértést.

4-3 pont
A szöveg több nyelvi
(mondattani, alaktani, helyesírási) hibát tartalmaz,
amelyek azonban a megértést nem befolyásolják,
VAGY
csak néhány nyelvi (mondattani, alaktani, helyesírási) hibát tartalmaz,
amelyek azonban nehezítik a megértést.

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

Az ezen a szinten elvárható igeidők (ld. Részletes követelményrendszer) alakjában vagy használatában
elkövetett hibák
A létige elhagyása azokban a mondatokban, amelyek magyarul igétlen mondatok
A kérdő és tagadó mondatokban elkövetett hibák (szórend, kettős tagadás stb.)
A mondaton belüli egyeztetés hibái (szám, személy)

6.

Íráskép

1 pont
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és javítások.

0 pont
Olvashatatlan kézírás.
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