Tájékoztató az Íráskészség feladatok értékeléséről
(2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól)
Szlovák nyelv
A feladatlapon az alábbi figyelmeztetés és tájékoztatás jelenik meg:
„Ügyeljen a megadott szószámra!
Amennyiben a létrehozott szöveg jelentősen eltér (rövidebb, hosszabb) a megadott
szóintervallumtól, az pontlevonással jár.”
A szószámra vonatkozó szabályok részletezése
Középszint
1. feladat
Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 150 szót, a feladat teljesítése és a
szöveg hosszúsága 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.
2. feladat
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.
Emelt szint
1. feladat
Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 225 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 60 szónál rövidebb.
2. feladat
Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 375 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 100 szónál rövidebb.

Értékelési skálák
A hibákat mindkét szinten jelölni kell a feladatlapon.
Középszint
1. feladat
A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága
5 pont
A vizsgázó tökéletesen megvalósította a kommunikációs célt;
megfelelően dolgozta ki a feladat
minden részletét, és elérte a
minimális szöveghosszúságot.
Érthetőség, nyelvi megformálás

4–3 pont
A vizsgázó nagyrészt megvalósította a kommunikációs célt; 1-2
részlettől eltekintve általában
megfelelően dolgozta ki a feladatot.

2–1 pont
A vizsgázó részben valósította
meg a kommunikációs célt; félreértette, illetve nem megfelelően
dolgozta ki a feladat bizonyos
részeit.

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

5 pont
4–3 pont
2–1 pont
0 pont
A szöveg egy-két kisebb A szöveg a nyelvi (mondattani, A szöveg a nyelvi (mondattani, A szöveg a nyelvi (mondattani,
pontatlanság ellenére az olvasó alaktani,
helyesírási)
hibák alaktani,
helyesírási)
hibák alaktani, helyesírási) hibák miatt
számára tökéletesen érthető és ellenére az olvasó számára következtében nehezen érthető és nem érthető és nem követhető.
követhető.
nagyjából érthető és követhető.
követhető, illetve félreérthető.
Íráskép
1 pont
0 pont
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és javítások.
Olvashatatlan kézírás és/vagy áttekinthetetlen törlések és javítások.

2. feladat
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése
5 pont
4–3 pont
A vizsgázó tökéletesen megvalósította a kommunikációs célokat.
Valamennyi irányító szempontot
megfelelően kidolgozta.

A vizsgázó többnyire megvalósította a kommunikációs célokat.
Az irányító szempontok közül
egyet vagy kettőt megfelelően
dolgozott ki, a többit csak részben (4 pont), illetve egy irányító
szempontot megfelelően, a többit
csak részben (3 pont).
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás
2 pont

2–1 pont

0 pont

A vizsgázó részben valósította
meg a kommunikációs célokat.
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. (1 pont)

A vizsgázó nem valósította meg a
kommunikációs célokat. Az
irányító szempontok közül egyet
sem dolgozott ki megfelelően,
csak néhányat részben, és van
olyan is, amelyet egyáltalán nem.

1 pont

A szöveg a szövegfajtának, valamint a szerző
és az olvasó közötti kapcsolatnak megfelelő
hangnemben íródott, az olvasóban a szerző
szándékának megfelelő benyomást kelt.
Szövegalkotás
4 pont

0 pont

A szöveg hangneme következetlenséget A szöveg hangneme nem megfelelő, az
mutat, az olvasóban nem mindig a szerző olvasóban nem a szerző szándékának
szándékának megfelelő benyomást kelt.
megfelelő benyomást kelt.

3–2 pont

1 pont

0 pont

A szöveg felépítése, az irányító
szempontok elrendezése többnyire logikus. A vizsgázó
törekszik a gondolati tagolásra,
elkülöníti legalább a bevezetést
vagy a befejezést (3 pont),
bekezdéseket alkalmaz (2 pont).
A mondatok általában szervesen
kapcsolódnak egymáshoz.

A mondanivaló nem mindenütt
logikus elrendezésű. A vizsgázó
nem törekszik a gondolati tagolásra, hiányzik a bevezetés és a
befejezés.
A mondatok több helyen nem
kapcsolódnak egymáshoz.

A szöveg tagolatlan és áttekinthetetlen, összefüggéstelen mondatokból áll. A szöveg annyira
rövid, hogy szövegként nem
értékelhető.

5 pont

4–3 pont

2–1 pont

0 pont

A szöveget a témának és a közlési
szándéknak megfelelő, változatos, viszonylag bő szókincs jellemzi.

A szöveget 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 megértést.

A szöveg kevésbé változatos,
helyenként egyszerű, de a téma és
a közlési szándék szempontjából
még elfogadható. Sok a szóismétlés. Többször nem megfelelő a szóhasználat, ami néhány
helyen jelentősen megnehezíti a
mondanivaló megértését.

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.

2–1 pont

0 pont

A szöveg felépítése, az irányító
szempontok elrendezése logikus.
A gondolati tagolás megfelelő,
elkülönül a bevezetés és a
befejezés. A szöveg a gondolati
tagolást követő bekezdésekből
áll. A mondatok szervesen
kapcsolódnak egymáshoz.
Szókincs, kifejezésmód

Nyelvhelyesség, helyesírás
5 pont

4–3 pont

A
szöveg
kevés
nyelvi
(mondattani, alaktani, helyesírási) hibát tartalmaz, amelyek
azonban nem befolyásolják a
megértést.

A
szöveg
több
nyelvi
(mondattani, alaktani, helyesírási) hibát tartalmaz, amelyek
azonban a megértést nem
befolyásolják,
VAGY
csak
néhány nyelvi
(mondattani,
alaktani,
helyesírási)
hibát
tartalmaz, amelyek azonban
nehezítik a megértést.

A szövegben sok olyan nyelvi A szöveg a nyelvi (mondattani,
(mondattani, alaktani, helyes- alaktani, helyesírási) hibák miatt
írási) hiba van, amelyek a több helyen nem érthető.
megértést jelentősen megnehezítik, valamint sok, a megértést
nem befolyásoló nyelvi (mondattani, alaktani, helyesírási) hiba
is előfordul benne.

Íráskép
1 pont
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és javítások.

0 pont
Olvashatatlan kézírás és/vagy áttekinthetetlen törlések és javítások.

Emelt szint
1. feladat
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése
4 pont
A vizsgázó tökéletesen megvalósította a kommunikációs célokat.
Valamennyi irányító szempontot
megfelelően dolgozta ki.

3 pont
A vizsgázó többnyire megvalósította a kommunikációs célokat.
Egy-két részlettől eltekintve
általában megfelelően dolgozta ki
a feladatot.

2–1 pont
A vizsgázó részben valósította
meg a kommunikációs célokat.
Félreértette, illetve nem megfelelően dolgozta ki a feladat bizonyos részeit.

0 pont
A vizsgázó nem valósította meg a
kommunikációs célokat.
Félreértette, illetve nem megfelelően dolgozta ki.

4–3 pont
A szöveg a nyelvi (mondattani,
alaktani, helyesírási) hibák ellenére az olvasó számára nagyjából érthető és követhető.

2–1 pont
0 pont
A szöveg a nyelvi (mondattani, A szöveg a nyelvi (mondattani,
alaktani, helyesírási) hibák követ- alaktani, helyesírási) hibák miatt
keztében több helyen nehezen nem érthető és nem követhető.
érthető és követhető, illetve
félreérthető.

Érthetőség, nyelvi megformálás
5 pont
A szöveg egy-két kisebb
pontatlanság ellenére az olvasó
számára tökéletesen érthető és
követhető.
Íráskép
1 pont
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és javítások.

0 pont
Olvashatatlan kézírás és/vagy áttekinthetetlen törlések és javítások.

2. feladat
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése
5 pont
A vizsgázó tökéletesen megvalósította a kommunikációs célokat.
Valamennyi irányító szempontot
megfelelően dolgozta ki.

4–3 pont
A vizsgázó többnyire megvalósította a kommunikációs célokat.
Az irányító szempontok közül
egyet vagy kettőt megfelelően
dolgozott ki, a többit 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 célokat.
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. (1pont)

0 pont
A vizsgázó nem valósította meg a
kommunikációs célokat.
Az irányító szempontok közül
egyet sem dolgozott ki megfelelően, csak néhányat részben,
és van olyan is, amelyet egyáltalán nem.

Hangnem, az olvasóban keltett benyomás
2 pont
1 pont
0 pont
A szöveg a szövegfajtának és a szerző és az A szöveg hangneme következetlenséget A szöveg hangneme nem megfelelő, az
olvasó közötti kapcsolatnak megfelelő mutat, az olvasóban nem mindig a szerző olvasóban nem a szerző szándékának megfehangnemben íródott, az olvasóban a szerző szándékának megfelelő benyomást kelt.
lelő benyomást kelt.
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. A szöveg a gondolati tagolást
követő bekezdésekből áll. A mondatok szervesen kapcsolódnak
egymáshoz.
Szókincs, kifejezésmód
4 pont
A szöveget a témának és a közlési
szándéknak megfelelő gazdag és
változatos szókincs, valamint a
közlési szándéknak megfelelő
nyelvhasználat jellemzi.

3–2 pont
A szöveg felépítése, az irányító
szempontok elrendezése többnyire logikus. A vizsgázó törekszik a gondolati tagolásra,
elkülöníti legalább a bevezetést
vagy a befejezést (3 pont),
bekezdéseket alkalmaz (2 pont).
A mondatok általában szervesen
kapcsolódnak egymáshoz.

1 pont
0 pont
A mondanivaló nem mindenütt A
szöveg
tagolatlan
és
áttekinthetetlen, összefüggéstelen
logikus elrendezésű.
A vizsgázó nem törekszik a mondatokból áll.
gondolati tagolásra, hiányzik a
bevezetés és a befejezés.
A mondatok több helyen nem
kapcsolódnak egymáshoz.

3–2 pont
A szöveget 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 megértést.

1 pont
A szöveget kevésbé változatos,
helyenként egyszerű, de még a
téma és a közlési szándék
szempontjából elfogadható szókincs jellemzi. Sok a szóismétlés.
Többször nem megfelelő a
szóhasználat, ami néhány helyen
jelentősen megnehezíti a mondanivaló megértését.

0 pont
A szövegben felhasznált szókincs
nagyon egyszerű, nem a témának
és a közlési szándéknak megfelelő.
A nem megfelelő szóhasználat
több helyen jelentősen menehezíti a szöveg megértését.

Nyelvhelyesség, helyesírás
4 pont
3–2 pont
A szöveget igényes nyelvhasz- A szöveg több nyelvi (mondattanálat jellemzi, a vizsgázó válto- ni, alaktani, helyesírási) hibát tarzatos és igényes nyelvtani talmaz, amelyek azonban a megszerkezeteket használ, mondat- értést nem befolyásolják, VAGY
szerkesztése is igényes. A szöveg csak néhány nyelvi (mondattani,
hibátlan, vagy csak kevés, a alaktani, helyesírási) hibát tartalszöveg megértését nem nehezítő maz, amelyek azonban nehezítik
nyelvi (mondattani, alaktani, a megértést.
helyesírási) hiba található benne.
Íráskép
1 pont
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és javítások.

1 pont
0 pont
A szövegben sok olyan nyelvi A szöveg a nyelvi (mondattani,
(mondattani, alaktani, helyes- alaktani, helyesírási) hibák miatt
írási) hiba van, amelyek a több helyen nem érthető.
megértést jelentősen megnehezítik, valamint sok, a megértést
nem befolyásoló nyelvi (mondattani, alaktani, helyesírási) hiba
is előfordul benne.

0 pont
Olvashatatlan kézírás és/vagy áttekinthetetlen törlések és javítások.

