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Olvasott szöveg értése 

Ha többféle válasz is elfogadható, a javítási kulcs tartalmazza a szövegbol adódó lehetséges 
válaszokat, illetve azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a jó válasznak tartalmaznia kell. 

A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a 
helyesírási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetoségét 
akadályozzák. 

Amennyiben több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha 
tartalmazza, a helyes megoldást. 

A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a tesztfüzet végén 
található útmutató alapján történik. 

Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplo összes 
kérdéshez egy-egy szürke négyzetbe kérjük, írja be a következo kódokat: 

1 = jó válasz 
0 = nem elfogadható válasz 
Amennyiben nincs válasz, a kockát hagyja üresen. 

Például: 

1. 2. 3. 4. 5. 

1 0 1  1 

A példában az elso és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem 
elfogadható, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a diák. 

Minden feladat végén (szintén a lap alján a kérdéseket jelölo szürke kocka sor végén) 
két külön rubrika található. Az egyikbe elore beírtuk az elérheto maximális pontszámot, a 
másikba kérjük, írja be a feladatban a diák által elért összpontszámot. 

Például: 

Elérheto 

5 
Elért 

3 

A feladatlap végén található összesíto táblázatba kérjük, írja be a részeredményeket (az 
egyes feladatok eredményeit), az elért összpontszámot, illetve a mellékelt táblázat 
segítségével megállapított vizsgapontokat. 
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Nyelvhelyesség 

A javítási útmutató tartalmazza az összes elfogadható választ.  
Amennyiben a válasz helyesírási hibát tartalmaz, az nem elfogadható. Amennyiben több 

választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha tartalmazza, a helyes megoldást. 
A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a tesztfüzet végén 

található útmutató alapján történik. 
Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplo összes 

kérdéshez egy-egy szürke négyzetbe kérjük, írja be a következo kódokat: 
I.    1 = jó válasz 
II.   0 = nem elfogadható válasz 
III.  Amennyiben nincs válasz, a kockát hagyja üresen. 

Például: 

1. 2. 3. 4. 5. 

1 0 1  1 

A példában az elso és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem 
elfogadható, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a diák. 

Minden feladat végén (szintén a lap alján a kérdéseket jelölo szürke kocka sor végén) 
két külön rubrika található. Az egyikbe elore beírtuk az elérheto maximális pontszámot, a 
másikba kérjük, írja be a feladatban a diák által elért összpontszámot. 

Például: 

Elérheto 

5 
Elért 

3 

A feladatlap végén található összesíto táblázatba kérjük, írja be a részeredményeket (az 
egyes feladatok eredményeit), az elért összpontszámot, illetve a mellékelt táblázat 
segítségével megállapított vizsgapontokat. 
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Hallott szöveg értése 

Ha többféle válasz is elfogadható, a javítási útmutató tartalmazza a szövegbol adódó lehet-
séges válaszokat, illetve azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a jó válasznak tartalmaznia 
kell. (A szöveg szerinti megoldások mellett dolt betuvel szerepelnek a tartalmilag még 
elfogadható egyéb megoldások is. A zárójelben szereplo szavak, kifejezések nem feltételei a 
válasz elfogadhatóságának.) 

A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a 
helyesírási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetoségét 
akadályozzák. 

Amennyiben több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha 
tartalmazza a helyes megoldást. 

A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a tesztfüzet végén 
található útmutató alapján történik. 

Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplo összes 
kérdéshez egy-egy szürke négyzetbe kérjük, írja be a következo kódokat: 

1 = jó válasz 
0 = nem elfogadható válasz 
Amennyiben nincs válasz, a kockát hagyja üresen. 

Például: 

1. 2. 3. 4. 5. 

1 0 1  1 

A példában az elso és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem 
elfogadható, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a diák. 

Minden feladat végén (szintén a lap alján a kérdéseket jelölo szürke kocka sor végén) 
két külön rubrika található. Az egyikbe elore beírtuk az elérheto maximális pontszámot, a 
másikba kérjük, írja be a feladatban a diák által elért összpontszámot. 

Például: 

Elérheto 

5 
Elért 

3 

A feladatlap végén található összesíto táblázatba kérjük, írja be a részeredményeket (az 
egyes feladatok eredményeit), az elért összpontszámot, illetve a mellékelt táblázat 
segítségével megállapított vizsgapontokat. 
 


