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Javítási-értékelési útmutató

Általános útmutató
Az Olvasott szöveg értése, a Nyelvhelyesség és a Hallott szöveg értése vizsgarészek-ben
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 vizsgarészekben minden feladatnál a
feladatban szereplő összes kérdéshez egy-egy szürke négyzetbe, illetve a Hallott szöveg értése
vizsgarészben 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.)
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

Task 4

1) shortage /shortfall / lack /
dearth
2) Eden
3) English
4) less
5) pound / currency
6) working / work / difficult /
employment / arduous /
challenging / tough
(also acceptable: demanding,
trying)
7) two / 2
8) permanent
(also acceptable: long-lasting)

9) B
10) A
11) B
12) C
13) B
14) C
15) A

16) F
17) M
18) E
19) D
20) A
21) H
22) K
23) G

24) I
25) L
26) A
27) H
28) D
29) B
30) G

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: Financial Times
2. feladat: http://www.bbc.com/travel/story/20190804-why-the-french-love-to-say-no
3. feladat: The Economist
4. feladat: https://www.bbc.com/news/business-49344596
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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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

D
H
B
M
E
K
G
L

12.
13.
14.
15.
16.

why / how
take
kept (also acceptable:
wanted)
did / differed
how
not
without (also acceptable:
lacking)
in (also acceptable: with)

Task 3

Task 4

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

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

B
A
A
D
C
B
B
C

out
√
even
like
rather
after
√
to
own
√
her

Átszámítási táblázat
Feladatpont Vizsgapont
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18

Feladatpont Vizsgapont
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

30
29
28
27
27
26
25
24
23
22
21
21
20
19
18
17
16
15

15
14
13
12
11
10
9
9
8
7
6
5
4
3
3
2
1
0

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.history.com/news/13-colonies-funding-lottery
2. feladat: https://www.sciencenewsforstudents.org/article/sleepyheads-prefer-junk-food
3. feladat: https://www.theguardian.com/world/2018/oct/22/longest-sea-bridge-to-open-china-hong-kong-zhuhai-macau-permit
4. feladat: www.stephen-knapp.com
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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 elfogadhatjuk az average helyett a *avarage megoldást, de nem tekinthetjük egyszerű
helyesírási hibának azt az esetet, amikor egy másik értelmes angol szó kerül a megoldásba
(mondjuk, major helyett *mayor vagy species helyett *pieces). 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.
Javítási kulcs
Task 1

Task 2

Task 3

1. average horse
2. plant eating
3. excavation site
4. major discovery
5. probably weighed
6. land animals
7. shallow water
8. different species

9. C
10. B
11. A
12. A
13. B
14. C
15. B
16. B
17. C

18. A
19. AB (A két betű együtt ér egy pontot!)
20. A
21. B
22. A
23. AB (A két betű együtt ér egy pontot!)
24. AB (A két betű együtt ér egy pontot!)
25. A
Átszámítási táblázat

Feladatpont
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13

Vizsgapont
30
29
28
26
25
24
23
22
20
19
18
17
16

Feladatpont
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Vizsgapont
14
13
12
11
10
8
7
6
5
4
2
1
0

SZÖVEGÁTIRAT
TASK 1
French scientists have found a two-metre-long dinosaur thigh bone in south-western France.
The bone weighs an incredible 500kg – about as heavy as an average horse. It is believed to
come from a giant sauropod. Sauropods are thought to have been the largest plant eating
dinosaurs and they first appeared in the late Triassic Period. The thigh bone was found at an
excavation site near the town of Cognac.
Ronan Allain, a palaeontologist at the National History Museum of Paris, said that this
was a major discovery. He was especially amazed by the state of preservation of the thigh bone.
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He added that sauropods probably weighed 40 to 50 tonnes. He then said that these reptiles
were the largest land animals that have ever lived.
Scientists believe sauropods would spend their time lying and rolling around in shallow
water that would help support their bodies.
The area where the sauropod bone was found used to be a vast marshland and now it is
one of the most important sites for palaeontologists in Europe. More than 7,500 fossils from at
least 40 different species have been found here since 2010.
TASK 2
Now, the second stop on our tour is a famous painting from 1930 entitled American Gothic by
Grant Wood. Let’s move over in front of it.
OK. In August 1930, Grant Wood, an American painter was driving around a small town
in the Midwestern state of Iowa when he noticed a small white house built in the 1890s
architectural style known as Carpenter Gothic or American Gothic. Now, Gothic architecture
of historic European cathedrals symbolizes timeless elegance and everlasting greatness. Grant
thought it was arrogant, pompous, even ridiculous to put a Gothic-style window in a house that
was built of wood and didn’t look strong and firm. So, he immediately sketched the house on
the back of an envelope.
Visitors to our museum think that the two figures in front of the house are a farmer and
his wife but actually the painter said that they represent a farmer and his daughter. In fact, the
people in American Gothic are the artist's sister and the town's local dentist, both recruited by
Wood as models for the painting. Now, since the dentist was 32 years older than Wood’s sister,
she felt uncomfortable being portrayed alongside him, so Wood painted her face a bit longer to
hide her real identity. And, well, the total lack of affection and warmth between the two people
in American Gothic it’s not just because Wood's two models were bad at posing. In fact, the
man and woman never physically posed for the painting together, they were actually painted
on separate occasions.
Many art critics think American Gothic is a positive statement about traditional
American values. There are these hard-working, practical people, a kind of conservative aspect
of America. The man's pitchfork and his overalls represent manual labor and their facial
expressions suggest, well, a patient, uncomplaining and rather joyless life. Other critics
assumed the painting was a satire, a satire of rural small-town life, a satirical commentary on
the Puritanism found in the Midwest region of the United States. Actually, even the local people
of Iowa were furious at being portrayed as boring, unhappy, religious fanatics.
Anyway, one thing is certain. American Gothic represents small-town Midwest America
for many people and well, it remains one of the most familiar images in 20th century American
art. Like the Mona Lisa, this painting has become a part of American pop culture and it’s been
one of the most parodied works in popular art.
Now, if you could just follow me into the next room where ….. (Fading away)
TASK 3
R = reporter

A = Atkinson

R: In the studio I have Mr. Rowan Atkinson, English actor, comedian and screenwriter best
known for his famous character, the mostly silent Mr. Bean. Thank you very much for accepting
our invitation.
A: Thank you for having me.
R: Being an actor, a comedian and a screenwriter, don’t you find it difficult to deal with so
many things at the same time?
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A: I’m someone who tends to concentrate on only one thing at a time. I’m not someone who
juggles a lot of balls in the air. I like to focus on one thing, get it done, take a break and then
work on another thing.
R: What was your most important comedy influence?
A: It was a French comedian called Jacques Tati. I loved his movies, and especially “Mr.
Hulot’s Holiday”. I remember seeing it when I was 17. That was a major inspiration. I thought,
“God, that’s interesting,” how a comic situation can be developed without any words as purely
visual.
R: I’ve heard that you showed this film at your school, right?
A: Before the days of even videocassettes, the only way of showing a film to a school was to
get a 16-mm celluloid film and fix it onto a film projector and shine it onto a big screen. I was
in charge of the sixth form film society and we got “Mr. Hulot’s Holiday”. I remember playing
it over and over again over a weekend and enjoying it so much.
R: You studied electrical engineering, didn’t you?
A: Yes, and I was genuinely interested in it. I think if I had my life again I might do the same
thing. It was quite an unconventional thing amongst my friends, most of whom were more
artistic, doing classics or French literature or English at Oxford; but I already had a degree in
electrical engineering from Newcastle University. I was at Oxford doing postgraduate research
in engineering.
R: After receiving your first degree, why didn’t you start working as an engineer?
A: I got my first degree when I was only 20 and I thought, “Well, I’m a bit too young to get a
job.” I decided to go somewhere where I could explore the theatrical side of me. And in terms
of the people I admired that was probably Oxford or Cambridge.
R: Why did you choose Oxford and not Cambridge?
A: The Cambridge application form was much longer and the Oxford one was really short.
Besides, my father had been there.
R: Did you have any stage training?
A: No, I didn’t go to drama school or anything.
R: How did you find out you were talented?
A: It was the beginning of 1975 when I gave my first performance in Oxford. I said I’d do a
sketch in a show in the university theatre, and Sunday night I remember thinking, “What am I
going to do?” And I just devised this weird sketch of a man who comes on with a tiny piece of
paper and tries to hand it to members of the audience, and then gets annoyed when they try to
take it from him. He was rather pathetic, speaking rubbish in a sort of gobbledygook language
and pulling faces. I had never really experimented with my face, believe it or not, as a means
of comedy expression until that point.
R: So this is how your extraordinary career started!
A: Exactly.
R: Mr. Rowan Atkinson, thank you very much for the interview.
A: You’re welcome.
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.express.co.uk/news/world/1158334/dinosaur-discovery-bone-paleontology-angeac-charente-france-sauropodcharente
https://www.bbc.com/news/world-europe-49129765
https://www.news.com.au/technology/science/animals/massive-500kg-bone-from-worlds-biggest-dinosaur-found-in-france/newsstory/9ec78d96efcda37c82ba7d5990ca5f07
2. feladat: http://www.visual-arts-cork.com/paintings-analysis/american-gothic.htm
https://legomenon.com/american-gothic-meaning-grant-wood-painting.html
https://www.youtube.com/watch?v=vk2GvyNmYD0
https://www.youtube.com/watch?v=6Vao71lZxu
https://en.wikipedia.org/wiki/American_Gothic
3. feladat: https://www.latimes.com/entertainment/tv/showtracker/la-et-st-mr-bean-rowan-atkinson-20150326-column.html
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ÍRÁSKÉSZSÉG
Általános útmutató
A hibákat jelölni kell a feladatlapon.
A dolgozatok 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:
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;
végül aláírásával hitelesítse értékelését.
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Az íráskészség feladatok értékelési útmutatója
(30 pont)
1. 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
4
2
3
3
3
15

Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” értékelési kategória alapján
0 pont, akkor a többi szempont alapján 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 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.

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.timeout.com/london/things-to-do
2. feladat: https://www.thestudentroom.co.uk/
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III.

Javítási-értékelési útmutató

Értékelési skála
1.

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése

4-3 pont
A vizsgázó megvalósította a kommunikációs
célokat.
Valamennyi
irányító
szempontot megfelelően
dolgozta ki (4 pont).
Egy irányító szempontot
csak részben dolgozott ki,
a többit maradéktalanul
(3 pont).

2 pont
A vizsgázó többnyire
megvalósította a kommunikációs célokat.
Az irányító szempontok
közül kettőt megfelelően
dolgozott ki és a harmadikat egyáltalán nem,
illetve
egy
irányító
szempontot megfelelően,
az összes többit csak
részben.

1 pont
A vizsgázó részben valósította meg a kommunikációs célokat.
Az irányító szempontok
közül egyet megfelelően
dolgozott ki, ezen kívül
még egyet részben, a harmadikat egyáltalán nem,
illetve az összes irányító
szempontot csak részben.

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.

Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 225 szót, A feladat teljesítése, a megadott
szempontok követése pontszámából 1 pontot le kell vonni.
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése szempont alapján adott pontszám 0 pont, ha a szöveg 60
szónál rövidebb.
2.

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

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.

2119 írásbeli vizsga

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.

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

A mondatok több helyen
nem kapcsolódnak egymáshoz.
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4.

Javítási-értékelési útmutató

Szókincs, kifejezésmód

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

2 pont
A szöveget a témának és
a közlési szándéknak
megfelelő, viszonylag bő
szókincs jellemzi.
A vizsgázó törekszik
az igényes nyelvhasználatra.
A szöveges segédanyagból aránytalanul sok szót
vesz át változtatás nélkül;
saját szókincse többnyire
a szint alatt marad.

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 szöveg megértését is.

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

A szóhasználat csak néhány helyen nem megfelelő, ez azonban nem nehezíti a szöveg megértését.
5.

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.

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.

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

Maximális pontszám
4
5
3
3
15

Amennyiben a dolgozat ”A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” értékelési kategória 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 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.

III.
1.

Értékelési skála
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése

4-3 pont
A vizsgázó megvalósította a kommunikációs
célokat.
Valamennyi
irányító
szempontot megfelelően
dolgozta ki (4 pont).
Egy irányító szempontot
csak részben dolgozott ki,
a többit maradéktalanul
(3 pont).

2 pont
A vizsgázó többnyire
megvalósította a kommunikációs célokat.

1 pont
A vizsgázó részben valósította meg a kommunikációs
célokat.

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
minden irányító szempontot csak részben.

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.

Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 375 szót, A feladat teljesítése, a megadott
szempontok követése pontszámából 1 pontot le kell vonni.
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése szempont alapján adott pontszám 0 pont, ha a szöveg 100
szónál rövidebb.
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2.

Javítási-értékelési útmutató

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.

4–3 pont
A szöveg felépítése
az irányító szempontok és
az ezekhez kapcsolódó
gondolatok, érvek elrendezése többnyire logikus.

2–1 pont
A mondanivaló nem mindenütt logikus elrendezésű, sok a gondolati ismétlés.

0 pont
A mondanivaló nem logikus elrendezésű, a gondolatok esetlegesen követik
egymást.

Elkülönül a bevezetés és
a befejezés.

A mondatok több helyen
nem kapcsolódnak egymáshoz.

A vizsgázó többnyire
megfelelően
használja
a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit.
A mondatok többnyire
szervesen kapcsolódnak
egymáshoz.

A szöveg tagolatlan és
áttekinthetetlen, túlnyomórészt összefüggéstelen
mondatokból áll.

Amennyiben a szövegben
a bevezetés és a befejezés
sem (vagy alig) különül
el, az alacsonyabb pontszámot kell adni.

Amennyiben a szöveg
nem megfelelően tagolt,
azaz nincsenek bekezdések, az alacsonyabb
pontszámot kell adni.
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.

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 szöveg megértését.

4.

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 szöveg
megértését is.

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

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.
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2 pont
A vizsgázó törekszik
az igényes nyelvtani szerkezetek használatára és
az igényes mondatszerkesztésre.

1 pont
A vizsgázó egyszerű
nyelvtani szerkezeteket
használ, és nem törekszik
igényes mondatszerkesztésre.

A szövegben több, a szöveg megértését nem nehezítő nyelvi (mondattani, alaktani, helyesírási)
hiba vagy egy-két, a szöveg megértését nehezítő
hiba található.

A szövegben sok, a szöveg megértését nem befolyásoló, vagy néhány,
a szöveg megértését nehezítő hiba található.
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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.
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