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A feladat 

I. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 

Értékelési szempontok Pontszám 

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 5 pont 
Érthetoség; nyelvi megformálás 5 pont 
Íráskép 1 pont 
Összesen 11 pont 

Amennyiben a dolgozat valamelyik szempont alapján 0 pontos, akkor az összpontszám is 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 megfeleloen dolgozta-e ki a témát; megfelelo hosszúságú szöveget hozott-e létre Nem kell pontot 
levonni azért, ha a szöveg hosszabb 50 szónál. 

• Érthetoség; nyelvi megformálás  
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg értheto-e az olvasó 
számára, az esetlegesen eloforduló nyelvi (mondattani, alaktani, helyesírási) hibák a megértést nem 
akadályozzák-e 

• Íráskép 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy milyen a szöveg írásképe, mennyire olvasható; a törlések és 
javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekinthetoségét.  

III. Értékelési skála 

1. A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 

5 pont  4-3 pont  2-1 pont  0 pont  
A vizsgázó tökéletesen megvaló-
sította a kommunikációs célt; meg-
feleloen dolgozta ki a feladat min-
den részletét, és elérte a minimális 
szövegmennyiséget (50 szó). 

A vizsgázó nagyrészt megvalósí-
totta a kommunikációs célt; 1-2 
részlettol eltekintve általában 
megfeleloen dolgozta ki a felada-
tot, és legalább 40 szó hosszúságú 
szöveget hozott létre  

A vizsgázó részben valósította 
meg a kommunikációs célt; félre-
értette, illetve nem megfeleloen 
dolgozta ki a feladat bizonyos ré-
szeit, a létrehozott szöveg 40 szó-
nál rövidebb. 

A vizsgázó nem valósította meg a 
kommunikációs célt; félreértette, 
illetve nem megfeleloen dolgozta 
ki a feladatot, a szöveg 25 szónál 
rövidebb 

 

2. Érthetoség; nyelvi megformálás  

5 pont  4-3 pont  2-1 pont  0 pont  

A szöveg, egy-két kisebb pontat-
lanság ellenére, az olvasó számára 
tökéletesen értheto és követheto. 

A szöveg a nyelvi (mondattani, 
alaktani, helye-sírási) hibák elle-
nére az olvasó számára nagyjából 
értheto és követheto. 

A szöveg a nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) hibák követ-
keztében nehezen értheto és kö-
vetheto, illetve félreértheto. 

A szöveg a nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) hibák miatt 
nem értheto és nem követheto. 

 

3. Íráskép 

1 pont 0 pont 
Olvasható kézírás, áttekintheto törlések és javítások Olvashatatlan kézírás és/vagy áttekinthetetlen törlések és javítások. 
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B feladat 

I. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 

Értékelési szempontok Pontszám 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 5 pont 
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2 pont 
Szövegalkotás 4 pont 
Szókincs, kifejezésmód 5 pont 
Nyelvhelyesség, helyesírás 5 pont 

Íráskép 1 pont 

Összesen 22 pont 

Amennyiben a dolgozat a feladat teljesítése, a megadott szempontok követése szempont alapján 0 pont, akkor nem 
értékelheto a többi szempontok alapján, azaz az összpontszám is 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 milyen mélységben tárgyalta oket 

• 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 írásmu szerzoje és olvasója közötti viszonynak; hogy az 
olvasóban a szerzo szándékának megfelelo benyomást kelti-e. 

• Szövegalkotás  

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy logikus-e az irányító szempontok elrendezése és a szöveg 
gondolatmenete, megfelelo-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés és befejezés; hogy a vizsgázó 
hogyan alkalmazza a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit (elore- és visszautalás eszközei, 
névmások, kötoszók 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 megfelelo 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 eloforduló nyelvi (mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibák mennyiben akadályozzák az olvasót abban, hogy a szöveget elso olvasásra teljes 
egészében megértse. 

• Íráskép 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy milyen a szöveg írásképe, mennyire olvasható; a törlések és 
javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekinthetoségét.  
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III. Értékelési skála 
 

1. A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 

5 pont  4-3 pont  2-1 pont  0 pont  

A vizsgázó tökéletesen megvaló-
sította a kommunikációs célokat.  
Valamennyi irányító szempontot 
megfeleloen kidolgozta. A szöveg 
a megadott hosszúságú (15% elté-
rés lehetséges).  

A vizsgázó többnyire megvalósí-
totta a kommunikációs célokat. 
Az irányító szempontok közül 
egyet vagy kettot megfeleloen dol-
gozott ki, a többit csak részben, il-
letve egy irányító szempontot 
megfeleloen, az összes többit csak 
részben.  

A vizsgázó részben valósította 
meg a kommunikációs célokat. 
Az irányító szempontok közül 
egyet megfeleloen dolgozott ki, 
ezen kívül még egyet részben, a 
többit egyáltalán nem, illetve vala-
mennyi irányító szempontot csak 
részben. 

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

 

2. Hangnem, az olvasóban keltett benyomás  

2 pont  1 pont  0 pont  
A szöveg a szövegfajtának és a szerzo és az 
olvasó közötti kapcsolatnak megfelelo hang-
nemben íródott, az olvasóban a szerzo szándé-
kának megfelelo benyomást kelt. 

A szöveg hangneme következetlenséget mu-
tat, az olvasóban nem mindig a szerzo szándé-
kának megfelelo be-nyomást kelt. 

A szöveg hangneme nem megfelelo, az olva-
sóban nem a szerzo szándékának megfelelo 
benyomást kelt. 

 

3. Szövegalkotás  

4 pont  3-2 pont  1 pont  0 pont  

A szöveg felépítése, az irányító 
szempontok elrendezése logikus. 
A gondolati tagolás megfelelo, el-
különül a bevezetés és a befejezés. 
A szöveg a gondolati tagolást kö-
veto bekezdésekbol áll. 
A mondatok szervesen kapcsolód-
nak egymáshoz. 

A szöveg felépítése, az irányító 
szempontok elrendezése többnyire 
logikus. 
A vizsgázó törekszik a gondolati 
tagolásra, 
– elkülöníti legalább a bevezetést 

vagy a befejezést (2 pont) 
– bekezdéseket alkalmaz. (3 pont) 
A mondatok általában szervesen 
kapcsolódnak egymáshoz.  

A mondanivaló nem mindenütt 
logikus elrendezésu. 
A vizsgázó nem törekszik a gon-
dolati tagolásra, hiányzik a beve-
zetés és a befejezés. 
A mondatok több helyen nem 
kapcsolódnak egymáshoz. 

A szöveg tagolatlan és áttekinthe-
tetlen, összefüggéstelen monda-
tokból áll. 
A szöveg annyira rövid, hogy 
szövegként nem értékelheto. 

 

4. Szókincs, kifejezésmód 

5 pont  4-3 pont  2-1 pont  0 pont  

A szöveget a témának és a közlési 
szándéknak megfelelo, változatos, 
viszonylag bo szókincs jellemzi. 

A szöveget a témának és a közlési 
szándéknak megfelelo szókincs 
jellemzi. A szókincs korlátai miatt 
elofordul ismétlés. Néhol nem 
megfelelo a szóhasználat, ez azon-
ban nem vagy csak kis mértékben 
nehezíti a megértést. 

A szöveget kevésbé változatos, 
helyenként egyszeru, de még a té-
ma és a közlési szándék szem-
pontjából elfogadható jellemzi. 
Sok a szóismétlés. Többször nem 
megfelelo a szóhasználat, ami né-
hány helyen jelentosen megnehe-
zíti a mondanivaló megértését. 

A szövegben felhasznált szókincs 
nagyon egyszeru, nem a témának 
és a közlési szándéknak megfele-
lo. A nem meg-felelo szóhaszná-
lat több helyen jelentosen megne-
hezíti a szöveg megértését. 
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5. Nyelvhelyesség, helyesírás  

5 pont  4-3 pont  2-1 pont  0 pont  

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

A szöveg több nyelvi (mondatta-
ni, alaktani, helyesírási) hibát tar-
talmaz, amelyek azonban a meg-
értést nem befolyásolják, VAGY 
csak néhány nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) hibát tartal-
maz, amelyek azonban nehezítik 
a megértést.  

A szövegben sok olyan nyelvi 
(mondattani, alaktani, helyesírási) 
hiba van, amelyek a megértést je -
lentosen megnehezítik, valamint 
sok, a megértést nem befolyásoló 
nyelvi (mondattani, alaktani, he-
lyesírási) hiba is elofordul benne. 

A szöveg a nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) hibák miatt 
több helyen nem értheto. 
 

Íráskép 

1 pont  0 pont  

Olvasható kézírás, áttekintheto törlések és javítások Olvashatatlan kézírás. 
 


