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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.
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) B
2) A
3) C
4) B
5) A
6) B
7) C

8) I
9) A
10) K
11) F
12) B
13) G
14) E

15) H
16) E
17) A
18) D
19) F
20) K
21) G

22) I
23) D
24) A
25) H
26) F
27) B

Átszámítási táblázat
Feladatpont Vizsgapont
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14

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

33
32
31
29
28
27
26
24
23
22
21
20
18
17

16
15
13
12
11
10
9
7
6
5
4
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.bbc.com/news/world-us-canada-52548236
2. feladat: https://www.clothingshoponline.com/faq
https://www.marksandspencer.com/c/help/my-order
https://www.marksandspencer.com/c/help/delivery
3. feladat: https://newsforkids.net/articles/2020/08/27/japan-tries-out-see-through-public-toilets/
4. feladat: https://newsforkids.net/articles/2019/10/17/wildlife-photographer-of-the-year-awards/
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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)
5)
6)

9) H
10) M
11) G
12) E
13) L
14) I
15) K
16) D

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

difficulty
better
achievements
records
professional
extraordinary / out-of-the-ordinary
(also acceptable: inordinary / unordinary)
7) impossible
8) famous / famed

to
their
by
of
his
for
have
that / which
one

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: https://www.washingtonpost.com/lifestyle/kidspost/cardstacking-pro-explains-how-he-turns-simple-playing-cards-intomasterpieces/2020/06/01/6b354644-9eb8-11ea-b5c9-570a91917d8d_story.html
2. feladat: https://upjoke.com/fluently-jokes
3. feladat: https://www.mashed.com/204242/the-untold-truth-of-mms/
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Javítási-értékelési útmutató

HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 2112
A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a helyesírási
hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét akadályozzák. Így
például elfogadhatjuk a stomach helyett a *stomac megoldást, de nem tekinthetjük egyszerű
helyesírási hibának azt az esetet, amikor egy másik értelmes angol szó kerül a megoldásba
(mondjuk, tails helyett *tales. 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. white stomach
2. length / bus
3. powerful tails
4. sharp teeth
5. small whales
6. drop / blood
7. gives birth
8. food chain

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

17. A
18. A
19. B
20. B
21. AB (Csak a kettő együtt egy pont!)
22. B
23. AB (Csak a kettő együtt egy pont!)
24. B

Átszámítási táblázat
Feladatpont Vizsgapont
24
33
23
32
22
30
21
29
20
28
19
26
18
25
17
23
16
22
15
21
14
19
13
18
12
17

Feladatpont Vizsgapont
11
15
10
14
9
12
8
11
7
10
6
8
5
7
4
6
3
4
2
3
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://www.natgeokids.com/uk/discover/animals/sea-life/great-white-sharks/
2. feladat: https://www.bbc.com/news/av/uk-england-essex-49196726/essex-s-bmx-world-champion-freia-challis-dreams-of-olympic-gold
https://www.braintreeandwithamtimes.co.uk/sport/17804361.freia-challis-untouchable-becoming-bmx-world-champion/
https://www.bbc.co.uk/newsround/43245617
3. feladat: https://www.denofgeek.com/movies/jurassic-park-ariana-richards-interview/
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Javítási-értékelési útmutató

SZÖVEGÁTIRAT
TASK 1
Great white sharks can be found throughout the world’s oceans, mostly in cool waters close to
the coast. They are grey with a white stomach, from where they get their name. On average,
they grow to around 4.6m long, but some great whites have been measured at 6m – that’s half
the length of a bus. They have a streamlined shape and powerful tails that propel them through
the water at over 60km per hour! This creature has 300 sharp teeth arranged in up to seven rows.
Many people think that these beasts are evil man-eaters, but humans aren’t on the great white’s
menu. So what do they eat? When they’re young, they feed on fish and rays. But when they’re
older and bigger, they generally eat seals and small whales. Great white sharks have such a
strong sense of smell that they can detect a colony of seals two miles away and if there was
only one drop of blood in 100 liters of water, a great white would smell it! A great white usually
gives birth to two to ten youngsters called “pups“. But she shows no care for her babies – in
fact, she may even try to eat them! Great white sharks are on the top of the food chain and aren’t
likely to be killed by other sea creatures. Sadly, however, they are under serious threat by human
activity.
TASK 2
Like many other British 11-year-olds, Freia is starting secondary school next month. But what
makes Freia different, is that she is a world champion BMX rider in her age group.
Freia was unbeatable in the 11-year-old girls' category at the BMX World
Championships this year at Zolder in Belgium, winning all of her heats, her quarter-final and
semi-final on her way to the final, where another victory made her the world's best in her age
group.
However, it hasn’t always been easy for Freia. This victory helped to put bitter
disappointments behind her. She had lost in the final four years ago and had fallen off her bike
in the quarter-finals two years ago.
She says she rides a bike every single day but she has just finished primary school, and
she is going into secondary, so she doesn’t know how she is going to handle the homework and
biking.
Freia got involved in the sport after watching her older brother. She says she first
discovered biking when her brother was about 12 or 13 and she used to train with him riding
her little pink bike. Her mum says that Freia most probably started riding a bike with her brother
when she was two.
BMX only became part of the Olympics in 2008, the year Freia was born. Her dream is
that one day she will bring an Olympic medal home for the United Kingdom. Her BMX coach
says that they have been talking about the 2028 Olympics, which is the earliest Freia will be
able to ride.
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TASK 3
Reporter: R; A: Ariana
R: In the studio I have Miss Ariana Richards, who played Lex Murphy in Jurassic Park. Thank
you very much for accepting my invitation.
A: Thank you for having me.
R: What was your little brother’s name in the movie? I keep forgetting it.
A: Tim.
R: Oh, yes. After all these years, do you still enjoy talking about your role in Jurassic Park?
A: I have never got tired of talking about Jurassic Park. Out of the 30 or 40 films I have been
in, this film really stands out and there is so much to talk about.
R: Your performance in the film is especially brilliant because of the real terror your face and
your body expressed. Where did it come from?
A: Actually, the director, Steven Spielberg asked me the same question. When we were filming
the scene of the T-rex with the jeep, Steven came over to me once and asked, “Ariana, you
reach such a deep level of fear and terror. Where does it come from? Were you scared by a
clown when you were three years old? Don’t tell me, I don’t want to know!” And then he smiled
and walked away.
R: Young actors in Steven Spielberg’s films are usually very good. Do you know the secret?
A: Steven is very good at choosing actors and I think he chooses actors that bring the kind of
natural quality to their roles that he wants to see. Steven allowed me to be absolutely natural
and directed me without actually directing me.
R: What about the dinosaurs in the film? Were they actually there or did you have to imagine
them?
A: I would say about 80 per cent of the time, the dinosaurs were actually present – and only the
rest of the dinosaur scenes were computer generated. The dinosaurs were absolutely life-like,
and so I got the chance to actually feel them as if they were real. In fact, when the T-rex was
crashing down on the jeep, it really was.
R: Were you excited about dinosaurs before making Jurassic Park?
A: Doing the film was what got me interested in dinosaurs. The famous paleontologist Jack
Horner was present on the set much of the time. He was the technical advisor for the film. At
the end of the filming he invited me to come out to the dig for dinosaur bones in Montana. And
I went, and it was a fantastic experience…I remember walking around the dry hills of Montana
with him, and suddenly he pointed at a velociraptor arm that was actually sitting on the
ground… and he gave it to me! So I have a velociraptor arm in my collection!
R: Miss Ariana Richards, thank you very much for the interview.
A: You’re welcome.
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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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Javítási-értékelési útmutató

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, vagy
hármat részben és egyet
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.

2111 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 a 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 követelményrendszer); sok olyan
nyelvi (mondattani, alaktani, helyesírási) hiba
található benne, amely a
megértést nem befolyásolja (2 pont); több, a
megértést nehezítő nyelvi
(mondattani, alaktani, helyesírási) hiba is előfordul benne (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: http://studentsunionucl.org/home
2. feladat: https://www.teenhut.net/forums
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