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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.
2.
3.
4.
5.
6.

7. C
8. B
9. C
10. A
11. A
12. B

13. E
14. G
15. B
16. K
17. H
18. A
19. F

20. E (also acceptable: K)
21. K
22. B
23. L
24. I
25. A
26. H
27. F

H
A
D
F
I
E

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

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

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://kidshealth.org/
2. feladat: www.thetimesnews.com
3. feladat: www.theguardian.com
4. feladat: bbc.co.uk
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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 2

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

thanks
lovers
carefully
based
designer
imagine / imagined
protected
exhibition / exhibit

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Task 3
17. was
18. it
19. at
20. that / which
21. best
22. what / everything / anything
23. of / showing
24. for
25. never / hadn’t / hardly / scarcely /
barely

D
B
A
C
D
B
C
D

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

Feladatpont Vizsgapont
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
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: http://www.mirror.co.uk
2. feladat: https://www.fatherly.com)
3. feladat: https://www.washingtonpost.com
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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 a millionaires helyett a *millionares megoldást, de nem tekinthetjük
egyszerű helyesírási hibának azt az esetet, amikor egy másik értelmes angol szó kerül a
megoldásba (mondjuk, write helyett *right vagy electrical helyett *electric). A többes számú
alak hiányát önmagában ne vegyük hibának. A számok betűvel kiírva, vagy szám formában is
elfogadhatók.
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 (A válasz akkor elfogadható, ha az alábbi szavak
mindegyike szerepel benne.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

17. products; millionaires
18. high standards
19. write; report
20. electrical equipment
21. 21/twenty-one; passport (A szám betűkkel kiírva is egy
szónak számít.)
22. flexible timetable
23. reliable; hard-working (A “hard-working” bármilyen
írásmódban egy szónak számít.)
24. 50/fifty; 65,000/sixty-five thousand (A vessző hiánya
helyesírási hibának számít, valamint a szám betűkkel kiírva
is egy szónak számít.)
25. email address

B
A
AB
A
B
AB
AB
B
A

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
You don’t get the nickname Monsieur Mangetout, which means “Mr Eat Everything”, without
earning it. Michel Lotito was born in Grenoble, France on 15th June 1950. He ate metal, plastic,
rubber, glass and other materials throughout his lifetime, and over the course of 40 years, he
ate about 9 tons of metal.
In his youth, Lotito suffered from a mental illness in which people eat non-food items
such as dirt and plastic. His family first became aware of his ability around the age of 9, when
a glass from which he was drinking broke and he began chewing the broken bits. His parents
were really frightened, but surprisingly nothing happened to him. Lotito’s condition was first
diagnosed a bit later when he started eating parts of the family television set. Doctors X-rayed
his stomach and described his ability to consume 900g of metal per day as unique. But once he
started experimenting with more dangerous items like nails, he learned that the incredibly thick
wall of his stomach allowed him to eat almost anything. Soon, Lotito turned his condition into
a career. By breaking up metal into small pieces and drinking mineral oil while eating, he
perfected his technique. For years, the Frenchman ate about one kilo of metal every day.
Lotito’s most famous meal was a Cessna 150 airplane. Eating the plane took him two years,
from 1978 to 1980. At the same time, however, he said that bananas and hard-boiled eggs made
him sick. A few other incredible non-foods that Lotito consumed during his life include: 6 beds,
7 television sets, 18 bicycles and 15 shopping carts. He died in 2007 of natural causes that had
nothing to do with his his eating habits.
TASK 2
Despite the cliché, Hungarians are actually a pretty happy people… except if you say one of
these things to them, so be careful …
Mixing up the Hungarian and Italian flags
Both have red, white and green stripes so it’s easy to confuse, but one is horizontal (Hungary)
and the other is vertical (Italy). Saying that Hungarians copied the Italians is not true and mixing
them up is a big no-no.
Bucharest instead of Budapest:
If you’ve accidentally said Hungary’s capital was BuCHaRest to a Hungarian, you’ve probably
just made the biggest mistake of your life. Of course, they do sound awfully similar and, yes,
they are located in the same part of the world, but we can assure you that these are two
completely different cities.
Do Hungarians play football?
This is an understandable mistake because Hungarian football has been pretty much nonexistent internationally over the past decades, but Hungarians are extremely proud of their
absolutely incredible football history. In fact, Hungary’s national football team from the 1950s
– known as the Golden Team – was the team playing against England in the match called “the
game of the century.” It was in this match, in 1953, that Hungary beat England, in England,
6-3.
Questioning how talented Hungarians are
Hungarians love to talk about how many Hungarian inventions there are, how many famous
Hungarians there are, how many Olympic medals the country has won (actually 476 medals) at
the summer Olympic Games, making Hungary the 8th in the world on the all time medal list
and also how many Nobel Prize winners are Hungarian (actually 12).
The most beautiful women in the world are not Hungarian women
1912 írásbeli vizsga
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Javítási-értékelési útmutató

What? Um, yes, they are! A sure way to anger a Hungarian is to argue with what many
Hungarians consider to be a well-known, unquestionable fact.
Hungarians never smile and they’re always unhappy
This is something that is a world-wide myth about Hungarians. But, believe me, Hungarians do
smile! All you have to do is avoid all the points on this list so as not to make them angry, and
you’ll definitely find Hungarians are actually a pretty happy bunch…
TASK 3
Do you want to get paid to live on yachts and test them? Then we have an exciting job
opportunity for you!
The website called HushHush.com, a company that sells products to millionaires, is
looking to add a new employee to their staff. The company is hiring a “luxury yacht tester”.
“We are looking to hire someone whose job is nothing else but to test the quality of yachts and
check that they meet our high standards," said Aaron Harpin, the founder of the company.
You’ll spend one week on a yacht and then write a detailed report of everything you
find. You'll live, sleep, eat, and shower on a luxury yacht testing anything and everything on
the boat, including every bed, door, shower or any electrical equipment – you name it –,
everything to make sure that the yacht is up to their standards. All you need to qualify for this
position is to be at least 21 years old and own a passport. It’s also quite important that you
should have an extremely flexible timetable as the company might be sending you all over the
world to test the next ship at any time. The job advertisement says you'll also need to be reliable,
hard-working, and have an eye for detail. While you don't need any experience with luxury
yachts, it will certainly help you get the job.
The lucky applicant will receive $1,300 on completion of the week’s stay on a yacht and
the report being received. The hired employee could potentially be testing up to 50 yachts every
year, which means they could earn up to $65,000 a year for their work. Sounds like a pretty
good deal to me…
Do you think you're a good fit? Apply on HushHush's website now, using the form
below. All you need to do is give your name, email address and a list of your skills.
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: www.guinnessworldrecords.com; mentalfloss.com
2. feladat: welovebudapest.com
3. feladat: www.hushhush.com; www.housebeautiful.com
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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.

1912 írásbeli vizsga

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)

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.gooverseas.com/volunteer-abroad/england
2. feladat: https://answers.yahoo.com
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