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Javítási-értékelési útmutató 0513

OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE

Általános útmutató
A feleletválasztós feladatban csak a Javítási kulcsban megadott válaszok fogadhatók el.
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 feladatlap 30 itemet tartalmaz. A dolgozatpont megegyezik a vizsgaponttal. Ahány
dolgozatpontot szerzett a diák, ugyanannyi a vizsgapontja is.
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);
• a dolgozatpontszámot;
• a vizsgapontszámot;
• a vizsgapontoknak megfelelő százalékot (az átszámítási táblázat a Javítási-értékelési útmutató végén található), majd aláírásával hitelesítse azt.
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Javítási-értékelési útmutató 0513
OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE

Javítási kulcs
TASK 1

It’s the Olympic Spirit that Still Moves Them

1) American
2) silver
3) (Harvard / university) studies // university education // degree
4) wrote novels / books / fiction
5) 13 / a few
6) amateurs
TASK 2
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

K
F
E
D
G
A
H

TASK 3
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Garcia Marquez, Lion of Left, Takes Hollywood Dollar

C
A
C
A
B
B
A
A
C

TASK 4
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

THE DO’S AND DONT’S

My Holidays

F
H
A
B
K
I
D
G

írásbeli vizsga 0513

3 / 17

2005. május 12.

Angol nyelv — emelt szint

Javítási-értékelési útmutató 0513

NYELVHELYESSÉG

Általános útmutató
Csak az utasításban megadott helyre írt megoldás fogadható el. A javítási útmutató
tartalmazza az összes elfogadható választ.
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 kérjük, írja be a 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 6. oldalán lévő
átszámítási táblázat alapján);
• a vizsgapontoknak megfelelő százalékot (az átszámítási táblázat a Javítási-értékelési útmutató végén található), majd aláírásával hitelesítse azt.
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Javítási-értékelési útmutató 0513

NYELVHELYESSÉG
Javítási kulcs
Task 1
1. D
2. A
3. C
4. C
5. A
6. B
7. D
8. A
9. B
10. C
Task 2
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

to/which/that
there
been
one
what
who
why/whether

Task 3
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

ensure
apparently
crossing
absolutely
careful
relatives/relations
definitely/definite
beliefs
unlucky
responsibility
hard

Task 4
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

9
very
been
9
together
rather
9
9
one / that
any
had
positive
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Javítási-értékelési útmutató 0513

NYELVHELYESSÉG
Átszámítási táblázat

Dolgozatpont Vizsgapont
40
30
39
29
38
29
37
28
36
27
35
26
34
26
33
25
32
24
31
23
30
23
29
22
28
21
27
20
26
20
25
19
24
18
23
17
22
17
21
16
20
15
19
14
18
14
17
13
16
12
15
11
14
11
13
10
12
9
11
8
10
8
9
7
8
6
7
5
6
5
5
4
4
3
3
2
2
2
1
1
0
0
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Javítási-értékelési útmutató 0513

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 variáns) vagy „//” (alternatív
megoldás) jelekkel elválasztva – szerepelnek a tartalmilag még elfogadható egyéb megoldások is. A zárójelben szereplő szavak és 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 elfogadhatjuk a symmetrical helyett a *simmetrical megoldást, de nem tekinthetjük
egyszerű helyesírási hibának azt az esetet, amikor egy másik értelmes angol szó kerül a
megoldásba (mondjuk, fit helyett *feet), és nem fogadhatjuk el a választ akkor sem, ha szófaji
összeférhetetlenség áll fenn (mondjuk, intelligence helyett *intelligent). (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 feladatlap 30 itemet tartalmaz. A dolgozatpont megegyezik a vizsgaponttal.
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
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);
• a dolgozatpontszámot;
• a vizsgapontszámot;
• a vizsgapontoknak megfelelő százalékot (az átszámítási táblázat a Javítási-értékelési útmutató végén található), majd aláírásával hitelesítse azt.
írásbeli vizsga 0513
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Javítási-értékelési útmutató 0513

HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE
Javítási kulcs
A zárójelben megadott részek nem feltétlenül szükségesek a válasz elfogadásához!
Task 1
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

boxer // (one time world heavyweight) champion
bar
talk to McCoy’s / his lady friend / the lady / the girl
(George) Washington
hit him (with his fist) (not hard, only with a light touch)
fell to the ground / floor (unconscious) // fainted
to sell (and buy) whisk(e)y
was honest // refused to / did not sell / never sold bad whisk(e)y // he (only) sold the best
/ imported whisk(e)y
9) the best / good (imported) whisk(e)y // the best / good (quality) whisk(e)y from McCoy
Ennél a feladatnál a javítás fő szempontja az, hogy a tanuló ki tudja-e emelni a szövegből a
kérdezett információt vagy sem. Ezért a megoldások elbírálásánál általában ragaszkodnunk
kell azokhoz a jelentésekhez, amelyeket szövegben elhangzott szavak hordoznak. Ennek
megfelelően például még elfogadhatnánk a választ, ha a talk to helyett speak to vagy a lady
friend helyett a girlfriend vagy girl friend szerepelne a megoldásban (ezek szinte
szinonímák), de nem felelne meg például a bar helyett (a már határozottan más jelentésű)
*restaurant vagy a hit him helyett a *beat him (up) szó/kifejezés.
Task 2
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

B
C
A
B
C
A
C

Task 3
17) 30 // thirty
18) Mr Wrong
A 19., 20. és 21. válaszok sorrendjét ne vegyük figyelembe; a lényeg az, hogy három különböző válasz legyen. Az alábbi megoldásokban az első helyen az eredeti, szöveg szerinti sorrendnek megfelelő válasz szerepel.
19)
20)
21)
22)

tall // fit // symmetrical
fit // tall // symmetrical
symmetrical // tall // fit
dark / darker hair
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Javítási-értékelési útmutató 0513

A 23., 24. és 25. válaszok sorrendjét ne vegyük figyelembe; a lényeg az, hogy három különböző válasz legyen. Az alábbi megoldásokban az első helyen az eredeti, szöveg szerinti
sorrendnek megfelelő válasz szerepel.
23)
24)
25)
26)

intelligence // talent // earning power
talent // intelligence // earning power
earning power (a power szó önmagában nem elég!) // talent // intelligence
shorter

A 27. és 28. válaszok sorrendjét ne vegyük figyelembe; a lényeg az, hogy két különböző válasz
legyen, és hogy az alak illeszkedjen a feladatlapon megadott szavakhoz (has, illetve is). Az
alábbi megoldásokban az első helyen az eredeti, szöveg szerinti sorrendnek megfelelő válasz
szerepel.
27) blond hair // blue eyes
28) blue-eyed // blond-haired / blond
29) protective instinct(s)
30) hope
Ennél a feladatnál – mivel mondatkiegészítésről van szó – csak olyan megoldásokat fogadhatunk el, amelyek hibátlanul illeszkednek a megadott mondatokba. Ennek megfelelően például
a 22. itemnél ragaszkodnunk kell a dark hair alakhoz (a *dark-haired nem lenne jó), a
23/24/25. itemnél az intelligence alakhoz (az *intelligent nem lenne jó), a 26. itemnél a
shorter alakhoz (a *short nem lenne jó), a 27/28. itemnél a blond hair vagy blue eyes
alakokhoz és a 27/28. itemnél a blue-eyed vagy blond-haired alakokhoz. Nem fogadható el az
olyan – egyébként formailag helyes – megoldás, amely a feladatlapon megadott szöveg önkényes megváltoztatása útján vált helyessé (például, ha a 28. item előtt a tanuló kihúzza az is
szót és beírja helyette a has szót, majd megadja a blue eyes megoldást).
A fentiek természetesen itt sem vonatkoznak a pusztán helyesírási jellegű problémákra, például a blond helyett a *blonde – bár nem mindenki tartja helyesnek – elfogadható. Ugyanez
érvényes a kötőjelek használatára is.
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Javítási-értékelési útmutató 0513

ÍRÁSKÉSZSÉG
Általános útmutató
A hibákat jelölni kell a feladatlapon.

A feladatlapon a szürke táblázatokban két 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:
15 pont

12

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

a részeredményeket (az egyes feladatok eredményeit);
az elért összpontszámot, amely egyben a vizsgapontszám;
a vizsgapontoknak megfelelő százalékot (az átszámítási táblázat a Javítási-értékelési útmutató végén található), majd aláírásával hitelesítse azt.

írásbeli vizsga 0513

10 / 17

2005. május 12.

Angol nyelv — emelt szint

Javítási-értékelési útmutató 0513

Az íráskészség feladatok értékelési útmutatója
(30 pont)
A feladat
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
3 pont
2 pont
3 pont
3 pont
3 pont
1 pont
15 pont

Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” értékelési kategória alapján
0 pont, akkor a többi szempont nem értékelhető, az összpontszám is 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 a megadott
hosszúságú-e.

•

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 valamint az ezekhez
kapcsolódó gondolatok és a vizsgázó véleményét alátámasztó érvek elrendezése; megfelelő-e a
gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés és befejezés, használ-e bekezdéseket; hogyan alkalmazza a
szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit.

•

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 az emelt szintnek megfelelő igényességet és
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 mondatszerkezetek és nyelvtani struktúrák
tekintetében mennyire igényes.

•

Íráskép
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy milyen a szöveg írásképe, mennyire olvasható; a törlések
és javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekinthetőségét.
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III.

Javítási-értékelési útmutató 0513

Értékelési skála
1.

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése

3 pont
A vizsgázó megvalósította a kommunikációs
célokat.

2 pont
A vizsgázó többnyire
megvalósította a kommunikációs célokat.

1 pont
A vizsgázó részben valósította meg a kommunikációs
célokat.

Valamennyi irányító
szempontot megfelelően
dolgozta ki.

Az irányító szempontok
közül egyet vagy kettőt
megfelelően dolgozott ki,
a többit csak részben.

Az irányító szempontok
közül egyet megfelelően
dolgozott ki, ezen kívül
még egyet részben, a többit egyáltalán nem; illetve
valamennyi irányító
szempontot csak részben.

A szöveg a megadott
hosszúságú (10% eltérés
lehetséges).

2.

A szöveg hossza 10%-nál
nagyobb mértékben tér el a
megadott
szöveghosszúságtól.

A szöveg hosszúsága
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.

A szöveg hossza 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, illetve csak egyet vagy
kettőt részben.

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

3 pont
A szöveg felépítése, az
irányító szempontok elrendezése logikus.
A gondolati tagolás megfelelő: van bevezetés és
befejezés, bekezdéseket
alkalmaz.
A vizsgázó megfelelően
használja a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi
elemeit, koherens
szöveget hoz létre.

írásbeli vizsga 0513

2 pont
A szöveg felépítése, az
irányító szempontok
elrendezése a kisebb
aránytalanságok ellenére
logikus.
A vizsgázó törekszik a
gondolati tagolásra: van
bevezetés vagy befejezés.
A vizsgázó többnyire
megfelelően használja a
szövegösszefüggés
tartalmi és nyelvi elemeit.
A mondatok többnyire
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.

12 / 17

0 pont
A mondanivaló nem
logikus elrendezésű, a
gondolatok esetlegesen
követik egymást.
A szöveg tagolatlan és
áttekinthetetlen, túlnyomórészt összefüggéstelen
mondatokból áll.
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4.

Szókincs, kifejezésmód

3 pont
A szöveget a témának és
a közlési szándéknak
megfelelő, az emelt szinten elvárható szókincs,
igényes nyelvhasználat
jellemzi.

5.

2 pont
A szöveget a témának és
a közlési szándéknak
megfelelő, viszonylag bő
szókincs jellemzi. A vizsgázó törekszik az igényes
nyelvhasználatra. A szóhasználat csak néhány
helyen nem megfelelő, ez
azonban nem nehezíti a
megértést.

1 pont
A szöveget kevésbé változatos szókincs és az
emelt szinthez képest leegyszerűsített nyelvhasználat jellemzi. A vizsgázó
nem törekszik igényes
fordulatok alkalmazására.
Sok a szóismétlés, több
helyen nem megfelelő a
szóhasználat, ami esetenként nehezíti a megértést
is.

0 pont
A szövegben felhasznált
szókincs szegényes, a
nyelvhasználat igénytelen. A nem megfelelő
szóhasználat több helyen
nehezíti a megértést.

Nyelvhelyesség, helyesírás

3 pont
A vizsgázó változatos és
az emelt szintnek megfelelő nyelvtani szerkezeteket használ, mondatszerkesztése igényes.
A szöveg igényes, esetleg
néhány kisebb, a szöveg
megértését nem nehezítő
nyelvi (mondattani, alaktani, helyesírási) hiba található benne.
6.

Javítási-értékelési útmutató 0513

2 pont
A vizsgázó törekszik az
emelt szintnek megfelelő
nyelvtani szerkezetek
használatára és az igényes
mondatszerkesztésre. A
szövegben több, a szöveg
megértését nem nehezítő
nyelvi (mondattani, alaktani, helyesírási) hiba
vagy egy-két, a szöveg
megértését nehezítő hiba
található.

1 pont
A vizsgázó egyszerű
nyelvtani szerkezeteket
használ, és nem törekszik
igényes mondatszerkesztésre.
A szövegben több, a szöveg megértését nem befolyásoló, vagy néhány, a
szöveg megértését nehezítő hiba található.

0 pont
A szöveget nem a
szintnek megfelelő,
túlságosan egyszerű
nyelvtani szerkezetek és
igénytelen mondatszerkesztés jellemzi.
A szövegben sok, a szöveg megértését nem
befolyásoló és/vagy
több, a szöveg megértését nehezítő hiba található.

Íráskép

1 pont
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és javítások.

írásbeli vizsga 0513

0 pont
Olvashatatlan kézírás.
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Javítási-értékelési útmutató 0513

B feladat
I. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról
Értékelési szempontok
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése
Szövegalkotás
Szókincs, kifejezésmód
Nyelvhelyesség, helyesírás
Íráskép
Összesen

Pontszám
3 pont
5 pont
3 pont
3 pont
1 pont
15 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 milyen mélységben tárgyalta őket, mennyire sikerült a témát tágabb
kontextusba helyeznie, és érvekkel alátámasztania véleményét; a szöveg a megadott hosszúságú-e.

•

Szövegalkotás
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy logikus-e az irányító szempontok valamint az ezekhez
kapcsolódó gondolatok és a vizsgázó véleményét alátámasztó érvek elrendezése; megfelelő-e a
gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés és befejezés, a vizsgázó használ-e bekezdéseket; hogyan
alkalmazza a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit.

•

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 az emelt szintnek megfelelő igényességet és
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 mondatszerkezetek és nyelvtani struktúrák
tekintetében mennyire igényes a szöveg nyelvhasználata.

•

Íráskép
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy milyen a szöveg írásképe, mennyire olvasható; a törlések
és javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekinthetőségét.

írásbeli vizsga 0513
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III.

Javítási-értékelési útmutató 0513

Értékelési skála
1.

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése

3 pont
A vizsgázó megvalósította a kommunikációs
célokat.

2 pont
A vizsgázó többnyire
megvalósította a kommunikációs célokat.

1 pont
A vizsgázó részben valósította meg a kommunikációs célokat.

Valamennyi irányító
szempontot megfelelően
dolgozta ki.

Az irányító szempontok közül kettőt vagy hármat megfelelően dolgozott ki, a többit csak részben vagy egyáltalán nem, illetve egy irányító szempontot megfelelően, az összes többit csak
részben.

Az irányító szempontok
közül egyet megfelelően
dolgozott ki, ezen kívül
még egyet részben, a többit egyáltalán nem, illetve
valamennyi irányító
szempontot csak részben.

A szöveg a megadott
hosszúságú (10% eltérés
lehetséges).

A szöveg hossza 10%-nál
nagyobb mértékben tér el a
megadott
szöveghosszúságtól.
2.

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

A szöveg hossza 10%-nál
nagyobb mértékben tér el a
megadott
szöveghosszúságtól.

Szövegalkotás

5 pont
A szöveg felépítése, az
irányító szempontok, és
az ezekhez kapcsolódó
gondolatok és érvek elrendezése logikus.
A vizsgázó megfelelően
használja a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi
elemeit, koherens
szöveget hoz létre.
A szöveg formai tagolása
megfelelő, bekezdéseket
használ.

írásbeli vizsga 0513

4-3 pont
A szöveg felépítése az irányító szempontok és az
ezekhez kapcsolódó gondolatok, érvek elrendezése
többnyire logikus.
Elkülönül a bevezetés és
a befejezés.
A vizsgázó többnyire
megfelelően használja a
szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit. A
mondatok többnyire szervesen kapcsolódnak
egymáshoz.
Amennyiben a szöveg
nem megfelelően tagolt,
azaz nincsenek bekezdések, az alacsonyabb
pontszámot kell adni.

2-1 pont
A mondanivaló nem mindenütt logikus elrendezésű, sok a gondolati ismétlés.
A mondatok több helyen
nem kapcsolódnak egymáshoz.
Amennyiben a szövegben
a bevezetés és a befejezés
sem (vagy alig) különül
el, az alacsonyabb pontszámot kell adni.
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0 pont
A mondanivaló nem
logikus elrendezésű, a
gondolatok esetlegesen
követik egymást.
A szöveg tagolatlan és
áttekinthetetlen, túlnyomórészt összefüggéstelen
mondatokból áll.
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3.

Szókincs, kifejezésmód

3 pont
A szöveget a témának és
a közlési szándéknak
megfelelő gazdag és változatos szókincs, valamint a közlési szándéknak megfelelő nyelvhasználat jellemzi.

4.

2 pont
A szöveget a témának és
a közlési szándéknak
megfelelő, viszonylag bő
szókincs jellemzi. A vizsgázó törekszik a közlési
szándéknak megfelelő
nyelvhasználatra. A szóhasználat csak néhány
helyen nem, megfelelő,
ez azonban nem nehezíti
jelentősen a megértést.

1 pont
A szöveget kevésbé változatos szókincs és a
szinthez képest egyszerűbb nyelvhasználat jellemzi. A vizsgázó nem
törekszik a közlési szándéknak megfelelő nyelvhasználatra. Sok a szóismétlés, több helyen nem
megfelelő a szóhasználat,
ami esetenként nehezíti a
megértést is.

0 pont
A szövegben felhasznált
szókincs szegényes, a
nyelvhasználat nem felel
meg a közlési szándéknak, és ez több helyen
nehezíti a megértést.

Nyelvhelyesség, helyesírás

3 pont
A szöveget igényes nyelvhasználat jellemzi, a vizsgázó változatos és igényes
nyelvtani szerkezeteket
használ, mondatszerkesztése is igényes.
A szöveg igényes, esetleg
néhány kisebb, a szöveg
megértését nem nehezítő
nyelvi (mondattani, alaktani, helyesírási) hiba
található benne.
5.

Javítási-értékelési útmutató 0513

2 pont
A vizsgázó törekszik igényes nyelvtani szerkezetek használatára és az igényes mondatszerkesztésre.
A szövegben több, a szöveg megértését nem nehezítő nyelvi (mondattani,
alaktani, helyesírási) hiba
vagy egy-két, a szöveg
megértését nehezítő hiba
található.

1 pont
A vizsgázó egyszerű
nyelvtani szerkezeteket
használ, és nem törekszik
igényes mondatszerkesztésre.
A szövegben sok, a szöveg megértését nem befolyásoló, vagy néhány, a
szöveg megértését nehezítő hiba található.

0 pont
A szöveget nem a
szintnek megfelelő,
túlságosan egyszerű
nyelvtani szerkezetek és
igénytelen mondatszerkesztés jellemzi.
A szövegben sok, a
szöveg megértését nem
befolyásoló és több, a
szöveg megértését nehezítő hiba található.

Íráskép

1 pont
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és javítások.

írásbeli vizsga 0513

0 pont
Olvashatatlan kézírás.
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Javítási-értékelési útmutató 0513

Táblázat a százalékos eredmények megadásához
Vizsgapont
30
29
28
27
26
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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Százalék
100
97
93
90
87
83
80
77
73
70
67
63
60
57
53
50
47
43
40
37
33
30
27
23
20
17
13
10
7
3
0
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