ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2020. május 7.

Angol nyelv

középszint
Javítási-értékelési útmutató 1911

ANGOL NYELV

KÖZÉPSZINTŰ
ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI
ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Angol nyelv — középszint

Javítási-értékelési útmutató

Általános útmutató
Az Olvasott szöveg értése, a Nyelvhelyesség és a Hallott szöveg értése vizsgarész-összetevőkben szerzett feladatpontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási-értékelési útmutatóban
található táblázat alapján történik.
Javításkor a hibákat, tévedéseket, illetve a hiányzó megoldásokat a vizsgázó által
használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával kell jelölni.
Az egyes feladatokban az itemeket (kérdéseket), egyenként is minősíteni kell. Javítás
közben az Olvasott szöveg értése és a Nyelvhelyesség vizsgarész-összetevőkben minden
feladatnál a feladatban szereplő összes kérdéshez egy-egy szürke négyzetbe, illetve a Hallott
szöveg értése vizsgarész-összetevőben az itemek mellett a jobb oldali margóra 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 a vizsgázó által elért pontszámot.
Például:
4 pont

2

Kérjük, a feladatlap végén található összesítő táblázatba írja be:
• a részeredményeket (az egyes feladatok eredményeit);
• az elért összpontszámot (feladatpontszám);
• a megállapított vizsgapontokat (a Javítási-értékelési útmutató átszámítási táblázata
alapján), majd aláírásával hitelesítse azt.
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Javítási-értékelési útmutató

OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE
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.
Javítási kulcs
Task 1

Task 2

Task 3

Task 4

1) F
2) D
3) G
4) L
5) I
6) A
7) H
8) B

9) F
10) H
11) A
12) D
13) B

14) B
15) C
16) C
17) C
18) A
19) C
20) B

21) I
22) D
23) A
24) G
25) B
26) K
27) F

Átszámítási táblázat
Feladatpont 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
15
18
14
17
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Feladatpont Vizsgapont
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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Javítási-értékelési útmutató

NYELVHELYESSÉG
A javítási-értékelési útmutató tartalmazza az összes elfogadható választ.
A nyelvhelyességi vagy helyesírási szempontból hibás megoldás nem fogadható el.
Csak az utasításban megadott helyre írt megoldás fogadható el.
Amennyiben több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem fogadható el, ha
tartalmazza, a helyes megoldást is.

Javítási kulcs
Task 1

Task 2

Task 3

1.
2.
3.
4.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

5.
6.
7.
8.

kind(s) / sort(s) / type(s) / form(s)
how
not / never
anything / much / lots / money
(also acceptable: loads)
a
off / out
drive / can
taking / using / choosing

16.

hit
reports
confused
earlier
trying
typically
careless (also acceptable:
uncareful)
behaviour / behavior

C
B
B
D
A
C
D
D
B

Átszámítási táblázat
Feladatpont Vizsgapont
25
18
24
17
23
17
22
16
21
15
20
14
19
14
18
13
17
12
16
12
15
11
14
10
13
9
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12
9
11
8
10
7
9
6
8
6
7
5
6
4
5
4
4
3
3
2
2
1
1
1
0
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Javítási-értékelési útmutató

HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE
A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a helyesírási
hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét akadályozzák. Így
például elfogadhatnánk az marathon helyett a *maraton megoldást, de nem tekinthetjük
egyszerű helyesírási hibának azt az esetet, amikor egy másik értelmes angol szó kerül a
megoldásba (mondjuk, running helyett *runny). A többes számú alak hiányát önmagában ne
vegyük hibának.
Sikeres javítások elfogadhatók, de csak akkor, ha egyértelműen kiderül, hogy mi volt
a vizsgázó végleges döntése. Amennyiben több – köztük hibás megoldást is tartalmazó –
„érvényes” választ írt be a vizsgázó, a válaszokat akkor sem fogadhatjuk el, ha azok tartalmazzák a helyes megoldást is.
Task 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

B
C
C
A
B
C
C
A

Javítási kulcs
Task 2 (Az elfogadható válaszban az alábbi szavaknak
feltétlenül szerepelniük kell!)

Task 3
17. C
18. B
19. B
20. B
21. A
22. C
23. A
24. B
25. A

9. Long Distance / long distance
10. gold medals
11. rainy season
12. cross; river
13. running style
14. left hand
15. local marathon
16. school hero

Átszámítási táblázat
Feladatpont Vizsgapont
25
33
24
32
23
30
22
29
21
28
20
26
19
25
18
24
17
22
16
21
15
20
14
18
13
17
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12
16
11
15
10
13
9
12
8
11
7
9
6
8
5
7
4
5
3
4
2
3
1
1
0
0
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SZÖVEGÁTIRAT
TASK 1
A police officer was sitting on the side of the highway. He wanted to catch speeding drivers.
Suddenly, he saw a car that was traveling at 22 mph. He said to himself that driving slowly on
the highway was just as dangerous as driving too fast. So he turned on his lights and stopped
the driver.
When he got near the car, he saw that there were two elderly ladies in the front seats and
three in the back seats. The ladies seemed to be very frightened. They were as white as ghosts.
The driver of the car looked confused and said, “Officer, I don’t understand why you stopped
me. I was doing exactly the speed limit. What is the problem?” “Ma’am,” the officer replied,
“You weren’t speeding, but you should know that driving slower than the speed limit can also
be a danger to other drivers.” The elderly lady said proudly, “Slower than the speed limit? No
sir, I was doing the speed limit, exactly 22 miles an hour.” The officer almost burst out laughing
but he didn’t want the elderly driver to feel ashamed, so he just said, “Ma’am, 22 is the number
of this highway, not the speed limit.” The elderly lady smiled and thanked the officer for
pointing out her mistake.
The officer said, “But before I let you go, Ma’am, I have to ask if everyone in this car
is OK? These women look terribly frightened and they haven’t said a single word the whole
time.” The elderly lady answered, “Oh, they’ll be alright in a minute, Officer. We have just got
off Highway 160.”
(http://thefunnybeaver.com/15-really-funny-short-stories/)

TASK 2
R = reporter G = Gebrselassie
R: You are listening to Radio Bridge 102.1. In the studio I have the world famous Ethiopian
runner, Haile Gebrselassie, who is commonly called the ‘Emperor of Long Distance’. He won
two Olympic gold medals and eight World Championships and set 27 world records. He
decided to retire in 2010. I would like to know how his outstanding career started. Mr
Gebrselassie, thank you very much for accepting our invitation.
G: Thank you for having me.
R: When did you decide to become a runner?
G: I was 7 years old, and on my father’s radio I heard of Miruts Yifter, the Ethiopian runner
who won two gold medals at the Moscow Olympics in 1980. That made me decide my own
course in life – I too would become a runner.
R: So, how did you start preparing for your sports career?
G: Well, school was 10 kilometres away, and every day I ran to my classes and back. It was
especially difficult in the rainy season. To get to the first lesson on time, I had to run really
quickly, because I had to run up and down the bank to find a place to cross the river because
there was no bridge. It was the perfect preparation.
R: Is this how you developed your strange running style? I mean your right arm swinging back
and forth while your left arm remains still and bent at the elbow?
G: Yes, my left hand is still not very active because it was in this hand that I carried my books
to school.
R: Do you remember your first real success?
G: Of course, I do. I was 14 and my teachers didn’t want to let me compete in the local
marathon. They said I was too young for that. I almost started to cry and they took pity on me.
Naturally, I was the youngest in the competition, but I was at least 60 meters ahead of the rest
when I eventually won. The prize was only one dollar but I became a school hero.
R: Thank you very much for the interview.
G: You’re welcome.
(https://www.forbesafrica.com/focus/2016/05/01/farmer-marathon-man-businessman/
https://www.theguardian.com/sport/2002/apr/08/athletics.jimwhite)
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TASK 3
The Brooklyn Bridge is a suspension bridge in New York City, which connects Manhattan and
Brooklyn. A suspension bridge is a type of bridge that is supported by strong steel ropes or
cables which hang from a tower at each end of the bridge. The Brooklyn Bridge is one of the
oldest suspension bridges in the United States and the first steel-wire suspension bridge in the
world.
The construction of the bridge began on January 3, 1870 and it was opened for the public
in 1883. Thousands of people were present at the opening ceremony, as well as lots of boats
and ships on the river. The American President and the Mayor of New York crossed the bridge
from the New York side to the Brooklyn side where the Mayor of Brooklyn greeted them with
cannon fire in celebration of the event. On the first day after the opening, about 1,800 vehicles
and 150,000 people crossed the bridge. However, just six days after it was opened, there were
about 20,000 people on the bridge when suddenly a panic started. For some reason, people
thought that the bridge would collapse. As people were still very afraid, in May 1884, a circus
entertainer called P.T. Barnum took 21 elephants over the bridge to show that it was perfectly
safe.
At the time when the construction was finished, the Brooklyn Bridge was the longest
bridge in the world with a total length of 1,825 meters. It stayed the longest until 1903. It cost
$15.5 million and 27 lives were lost during its construction.
(http://www.bridgesdb.com/bridge-list/brooklyn-bridge/
https://www.history.com/news/10-things-you-may-not-know-about-the-brooklyn-bridge)
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Javítási-értékelési útmutató

ÍRÁSKÉSZSÉG

Általános útmutató
A hibákat jelölni kell a feladatlapon.
A feladatok javításakor használható jelölések:

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 vizsgázó által elért pontszámot, illetve
az utolsó sorba 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;
végül aláírásával hitelesítse értékelését.
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Az íráskészség feladatok értékelési útmutatója
(33 pont)
1. feladat
I. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról
Értékelési szempontok
A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága
Szókincs, kifejezésmód
Nyelvhelyesség helyesírás
Összesen

Maximális pontszám
5
3
3
11

Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága” értékelési szempont alapján
0 pont, akkor a többi szempont alapján 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.

•

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.

III.

Értékelési skála
1.

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága

5 pont
A vizsgázó megvalósította a kommunikációs célt.
Valamennyi
irányító
szempontot megfelelően
dolgozta ki.

4–3 pont
A vizsgázó nagyrészt
megvalósította a kommunikációs célt.
Az irányító szempontok
közül kettőt megfelelően
dolgozott ki, a harmadikat csak részben (4 pont),
illetve egy irányító szempontot megfelelően, a
többit csak részben (3
pont).

2–1 pont
A vizsgázó részben valósította meg a kommunikációs célt; Az irányító
szempontok közül egyet
megfelelően dolgozott ki,
ezen kívül még egyet
részben, a harmadikat
egyáltalán nem (2 pont),
illetve
két
irányító
szempontot csak részben,
és egyet egyáltalán nem
(1 pont).

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

Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 150 szót, A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága
szempont pontszámából 1 pontot le kell vonni.
A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága szempont alapján adott pontszám 0 pont, ha a szöveg 40 szónál
rövidebb.
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2.

Szókincs, kifejezésmód

3 pont
A szöveget a B1 szintnek,
témának és a közlési
szándéknak megfelelő,
változatos szókincs jellemzi.

3.

Javítási-értékelési útmutató

2 pont
A szöveget a B1 szintnek,
a témának és a közlési
szándéknak
megfelelő
szókincsre való törekvés
jellemzi. A szókincs
korlátai miatt előfordul
ismétlés.
Néhol nem megfelelő a
szóhasználat, ez azonban
nem befolyásolja a szöveg
megértését.

1 pont
A
szöveget
kevésbé
változatos, a B1 szintnek
nem teljesen megfelelő, helyenként leegyszerűsített, de
még a téma és a közlési szándék szempontjából elfogadható szókincs jellemzi. Sok a
szóismétlés.
A nem megfelelő szóhasználat néhány helyen megnehezíti a szöveg megértését.

0 pont
A
szövegben
felhasznált szókincs nem
felel meg a B1 szinten
elvárhatónak,
leegyszerűsített, nem a
témának és a közlési
szándéknak megfelelő.
A nem megfelelő szóhasználat több helyen
jelentősen megnehezíti
a szöveg megértését.

Nyelvhelyesség, helyesírás

3 pont
A szöveg a terjedelemhez
képest kevés (4-5) nyelvi
(mondattani, alaktani, helyesírási) hibát tartalmaz,
amelyek azonban nem
befolyásolják a megértést. (Kivéve, ha ezek
szerepelnek a táblázat
alatti megjegyzésben.)

2 pont
A szöveg 6-8 (ismétlődő)
nyelvi
(mondattani,
alaktani,
helyesírási)
hibát tartalmaz, amelyek
azonban a megértést nem
befolyásolják;
VAGY
csak
3-4
nyelvi
(mondattani, alaktani, helyesírási) hibát tartalmaz,
amelyek azonban kis
mértékben nehezítik a
szöveg megértését.

1 pont
A szövegben 10-nél több
olyan nyelvi (mondattani,
alaktani, helyesírási) hiba
van, amely a megértést
nem befolyásolja, valamint 4-5, a megértést
jelentősen nehezítő nyelvi (mondattani, alaktani,
helyesírási) hiba is előfordul benne.

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

Amennyiben az alábbi nyelvhelyességi hibák ismétlődően előfordulnak a dolgozatban, még ha nem
nehezítik is a szöveg megértését, a Nyelvhelyesség, helyesírás szempont alapján maximális pontszám nem
adható:
• 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)
2. 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
Összesen

Maximális pontszám
6
2
4
5
5
22

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

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 megfelele a megadott szószámnak.

•

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 (előre- és
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.

III. Értékelési skála
1.

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése

6-5 pont
A vizsgázó megvalósította a kommunikációs célokat.
Valamennyi
irányító
szempontot megfelelően
dolgozta ki (6 pont).
Egy irányító szempontot
csak részben dolgozott ki,
a többit maradéktalanul (5
pont).

4–3 pont
A vizsgázó többnyire
megvalósította a kommunikációs célokat.

2–1 pont
A vizsgázó részben valósította meg 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).

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 (1 pont).

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.

Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 180 szót, A feladat teljesítése, a megadott szempontok
követése szempont pontszámából 1 pontot le kell vonni.
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése szempont alapján adott pontszám 0 pont, ha a szöveg 50
szónál rövidebb.
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2.

Javítási-értékelési útmutató

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.

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.

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)
Külön
bekezdésben
elkülöníti legalább a bevezetést vagy a befejezést;
VAGY

1 pont
A mondanivaló nem mindenütt logikus elrendezésű.

0 pont
A szöveg tagolatlan és áttekinthetetlen, összefüggéstelen mondatokból áll.

A vizsgázó nem törekszik
a gondolati tagolásra,
hiányzik a bevezetés és
a befejezés.

A szöveg annyira rövid,
hogy szövegként nem értékelhető.

Nem alkalmaz
déseket.

bekez-

A mondatok több helyen
nem kapcsolódnak egymáshoz.

a
hibátlan
gondolati
tagolás vizuálisan nem
jelenik meg, nem alkalmaz
bekezdéseket. (2 pont).
A mondatok általában
szervesen kapcsolódnak
egymáshoz.
4.

Szókincs, kifejezésmód

5 pont
A szöveget a B1 szintnek,
a témának és a közlési
szándéknak megfelelő,
változatos, viszonylag bő
szókincs jellemzi.
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4–3 pont
A szöveget a szintnek, 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 szöveg megértését.

2–1 pont
A szöveget kevésbé változatos, helyenként egyszerű, de
még a téma és a közlési
szándék szempontjából elfogadható szókincs jellemzi.
Sok a szóismétlés (2
pont).
A nem megfelelő szóhasználat néhány helyen jelentősen megnehezíti a mondanivaló megértését (1 pont).
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0 pont
A szövegben felhasznált
szókincs nagyon egyszerű, nem a témának és
a közlési szándéknak
megfelelő.
A nem megfelelő szóhasználat több helyen
jelentősen megnehezíti
a szöveg megértését.
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5.

Javítási-értékelési útmutató

Nyelvhelyesség, helyesírás

5 pont
A szöveg a terjedelemhez
képest kevés (6-8) nyelvi
(mondattani,
alaktani,
helyesírási) hibát tartalmaz, amelyek azonban
nem befolyásolják a megértést. (Kivéve, ha ezek
szerepelnek a táblázat
alatti megjegyzésben.)

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

2–1 pont
A szöveg:
- nyelvi szintje nem mindenhol felel meg a B1
szinten elvárhatónak (ld
Részletes követelményendszer);
- sok olyan nyelvi (mondattani, alaktani, helyesírási) hiba található benne, amely a megértést
nem befolyásolja (2
pont);
- A szövegben több, a
megértést nehezítő nyelvi
(mondattani,
alaktani,
helyesírási) hiba is előfordul (1 pont).

0 pont
A szöveg nyelvi szintje
alatta marad a B1 szinten
elvárhatónak, és a gyakori (ismétlődő) nyelvi
(mondattani,
alaktani,
helyesírási) hibák miatt
több helyen nehezen,
vagy egyáltalán nem
érthető.

Amennyiben az alábbi nyelvhelyességi hibák ismétlődően előfordulnak a dolgozatban, még ha nem
nehezítik is a szöveg megértését, a Nyelvhelyesség, helyesírás szempont alapján maximális pontszám nem
adható:
•
•
•
•

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)
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