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Német nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 

1. A dolgozatok javításakor a Javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem lehet. 

2. Minden jó megoldás egy pontot ér, a rossz megoldás 0 pont. 

3. Fél pont és többletpont nem adható. 

4. Minden egyértelmű jelölést el kell fogadni (például aláhúzás helyett karikázást). 

5. Ha a tanuló javítja a megoldását és a javítás egyértelmű, akkor elfogadható a jó megoldás. 

6. A feladatok értékelésére a szürke mező szolgál. Ebben jelölje a helytelen megoldást min-
dig nullával, a helyeset pedig egyessel!  

Példa: 

11. 0  helytelen

12. 1  helyes 

7. A vizsgán összesen 150 pont szerezhető. Az egyes vizsgarészek arányát a vizsgaleírás 
szabályozza, ennek alapján meghatározott az egyes vizsgarészekben a vizsgapontok 
száma.  

Vizsgarész Vizsgapont 
Olvasott szöveg értése 30 
Nyelvhelyesség 30 
Hallott szöveg értése 30 
Íráskészség 30 
Szóbeli 30 
Összesen: 150 

Az egyes vizsgarészekben a kérdések száma nem egyezik meg a vizsgapontok számával, ezért 
átszámításra van szükség. A vizsgapontok kiszámításához használja a Javítási-értékelési út-
mutatóban található átszámítási táblázatokat! Az Íráskészség vizsgarészben nincs szükség 
átszámítási táblázatra, de az első feladat pontszámát felezni kell. 
A füzetek végén található összesítő táblázatba be kell írnia a tanuló összes megszerzett pont-
számát, valamint az átszámítási táblázat segítségével meghatározott vizsgapontokat is (átszá-
mított vizsgapont).  
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OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 
1.  
 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
C B A E H G F I 

Kimarad: D 
 
2. 
 
Megoldásként van, ahol több lehetőséget is megadunk. Ezeken kívül elfogadhatók azok  
a változatok is, amelyek tartalmilag megegyeznek ezekkel. A megoldásokban előforduló 
nyelvi vagy helyesírási hibákat figyelmen kívül kell hagyni, amennyiben a válasz érthető. 
 
0. Langeweile 
8. pensioniert wurde 
9. Motivation/emotionale Verknüpfung 
10. interessanten Texten 
11. schneller/einfacher 
12. mehrsprachig ist / eine neue Sprache lernt 
13. der Unterhaltung / dem Sprechen 
14. Talent/genetische Veranlagung 
15. Qualität/Richtigkeit/Korrektheit 
 
 
 
3. 
 
Megoldásként van, ahol több lehetőséget is megadunk. Ezeken kívül elfogadhatók azok  
a változatok is, amelyek tartalmilag megegyeznek ezekkel. A megoldásokban előforduló 
nyelvi vagy helyesírási hibákat figyelmen kívül kell hagyni, amennyiben a válasz érthető. 
 
0. mit freundlichen Smileygesichtern 
16. (ausgebildete) Lach-Yoga-Trainerin 
17. damit die Menschen (im harten Alltag und Armut) Freude erleben 
18. sich (einfach) auf die Übungen einlassen / Hemmungen abbauen 
19. nichts / Nem helyes, de elfogadható: Das künstliche Lachen ist Lachen ohne Grund. 
20.-21. die Ausschüttung von Glückshormonen / die Anregung des Kreislaufs / die Stärkung  
        des Immunsystems  
22.  um die (beanspruchten) Muskeln zu lockern 
23. um sich selbst (besser) wahrzunehmen / um die eigenen Emotionen wahrzunehmen / um 

die Konsequenzen der Körperhaltung (besser) wahrzunehmen 
24. Bereicherung für das Berufsleben / über Missgeschicke lachen können / schwierige 

Situationen werden besser bewältigt  
25. um das Lachen (künftig) nicht zu vergessen 
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Átszámítási táblázat 

 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez az összeg lesz a fela-
datpont (legfeljebb 25 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy  
az elért feladatpontok (bal oldali oszlop) mennyi vizsgapontot jelentenek (jobb oldali oszlop).  

 
Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 

25 30  12 14 
24 29  11 13 
23 28  10 12 
22 26  9 11 
21 25  8 10 
20 24  7 8 
19 23  6 7 
18 22  5 6 
17 20  4 5 
16 19  3 4 
15 18  2 2 
14 17  1 1 
13 16  0 0 

 
 
 
 
 
Források 
 
1. www.kphgraz.at/ksp/juz.pdf 

2. Kurier, Dienstag, 7. Mai 2013, S. 21 

3. www.faz.net/aktuell/gesellschaft/jung/jugend-schreibt/lachseminar-man-ruft-laut-

hohohaha-11649244.html 
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NYELVHELYESSÉG 

 
A helyesírási hibával leírt szavak nem fogadhatók el. A régi helyesírással írt alakok nem 
fogadhatók el. 
Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Variációk megadásakor nem jár pont, még 
akkor sem, ha köztük van a jó megoldás. 
 
1. 
 

0. den 
1. des 
2. einen 
3. einen 
4. dem 
5. die 
6. ein 
7. eine 
 

 

2. 
 
0. zu 
8. für 
9. um 
10. von 
11. in 
12. am 
13. zum 
14. im 
 
Kimarad: vor 
 

3. 
 
0. Tradition 
15. zieht 
16. bedient 
17. laufen 
18. besonderes 
19. Kulturen 
20. spannend 
21. näher/nahe 
 
 

 
 
4. 

0. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 

C H E B G D F 

 
Kimarad: A 
 
 
 
5. 

0. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 

G P I N H E M D B C 

 

Kimarad: A, F, K, L, O, Q 
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Átszámítási táblázat 

 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez az összeg lesz a fela-
datpont (legfeljebb 36 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy  
az elért feladatpontok (bal oldali oszlop) mennyi vizsgapontot jelentenek (jobb oldali oszlop). 
 
 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 
36 30  18 15 
35 29  17 14 
34 28  16 13 
33 28  15 13 
32 27  14 12 
31 26  13 11 
30 25  12 10 
29 24  11 9 
28 23  10 8 
27 23  9 8 
26 22  8 7 
25 21  7 6 
24 20  6 5 
23 19  5 4 
22 18  4 3 
21 18  3 3 
20 17  2 2 
19 16  1 1 
   0 0 

 
 
 

Források 
 
1. www.kiraka.de/spielen-und-hoeren/nachrichten/beitrag/b/schatzsucherfamilie-im-glueck/ 
2. www.bodensee-woche.de/radidee-ideenwettbewerb-rund-ums-fahrrad-in-friedrichshafen-

64106/ 
3. http://jugendserver.spinnenwerk.de/~kiekmal/archiv/kik1213-i.pdf 
4. www.news4kids.de/nachrichten/vermischtes/article/was-jungen-und-madchen-werden 
5. Kinder-Gäubote, Dezember 2013, S. 6 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 
1. 
Megoldásként van, ahol több lehetőséget is megadunk. Ezeken kívül elfogadhatók azok a vál-
tozatok is, amelyek tartalmilag megegyeznek ezekkel. A megoldásokban előforduló nyelvi 
vagy helyesírási hibákat figyelmen kívül kell hagyni, amennyiben a válasz érthető. 
 
0. Krankengymnastin 
1. Leute kennen lernen  
2. 2,5 / zweieinhalb Jahre 
3. die (nicht normalen) Arbeitszeiten 
4. zwei Wochen (Arbeit) 
5. 300  
6. bei der praktischen (Prüfung)/ beim Kochen 
 
2. 
Megoldásként csak 6 X-et lehet beírni. Amennyiben a vizsgázó ennél többet jelöl be, minden 
fölösleges X-ért le kell vonni egy pontot. Tehát a következők szerint kell eljárni: 
• Számolja meg, hogy összesen hány X-et írt be a vizsgázó! Ha 6-nál többet írt be, akkor a 

„–1” négyzetbe írja be a különbözetet! 
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő itemek megoldása helyes-e! 
• A végső pontszámot úgy kapja meg, hogy a jó itemek számából levonja a „–1” négyzetben 

szereplő számot. A feladatra adott végső pontszám nem lehet negatív szám. 
Figyelem! Amennyiben a vizsgázó mindegyik négyzetbe X-et tett, tehát 10 X-et írt be, akkor 
a feladat nem kerül javításra, pontszáma 0 pont lesz. 
 
Im Gespräch wird darüber gesprochen, 
 
0. X warum man das Sonnenbad angenehm findet. 

 

7. X wie lange die Haut sich gegen Sonnenstrahlung schützen kann.  
 

  wer empfindliche Haut gegen Sonnenbrand hat. 
 

  warum man die Verbrennung nicht gleich merken kann. 
 

8. X welche Symptome die Verbrennung aufweist. 
 

9. X was man beim Sonnenbrand tun soll. 
 

  warum das Trinken bei einer Verbrennung helfen soll. 
 

10. X wie Heilmittel gegen den Sonnenbrand wirken. 
 

11. X warum ein Spray angenehm für die Haut ist.  
 

  wie oft man Heilmittel benutzen soll. 
 

12. X wie man dem Sonnenbrand vorbeugen kann. 
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3. 
A megoldás akkor fogadható el, ha a bal oldalon jelölt hibás információ javítása a jobb oldali 
oszlopban helyesen szerepel. A megoldás akkor is helyesnek tekinthető, ha a vizsgázó a bal 
oldali oszlopban egyáltalán nem vagy helytelenül jelölte a hibás információt, de a jobb oldali 
oszlopban helyesen javított. A megoldás nem fogadható el, ha a vizsgázó a bal oldali 
oszlopban helyesen jelölte a hibás információt, de a jobb oldali oszlopba beírt javítása 
helytelen. 
A megoldásokban előforduló nyelvi és helyesírási hibákat figyelmen kívül kell hagyni, 
amennyiben a válasz érthető. 
 

Die U-Bahnen  verkehren in München 
selten.                oft / häufig                                 (0) 

In München haben die Busse immer 
Vorfahrt. die Straßenbahnen    (13)  

Den Flughafen in München kann man 
mit der U-Bahn erreichen.  S-Bahn    (14) 

Die Touristenkarte ermöglicht freien 
Eintritt in die Museen.      günstigen / günstigeren   (15) 

Die Fahrkartenkontrolleure sind 
uniformiert.         vagy   
Die Fahrkartenkontrolleure sind √ 
uniformiert. 

unauffällig gekleidet  /(sind) nicht uniformiert  
(16) 

Die gekennzeichneten  Plätze muss 
man für Mütter mit Babys frei machen. Behinderte / ältere Menschen  (17)  

Der Grund für den Ausbau des U-
Bahn-Systems war der große Verkehr. 

die Olympiade (im Jahr 1972)   (18)  
Akkor is elfogadható, ha a dátum helytelen. 

Der mit Holz verkleidete Innenraum 
der alten U-Bahnen sieht lustig aus. Plastik und Metall  (egy is elég)    (19)  

Am Samstagnachmittag sind die Züge 
und Busse oft mit  Touristen überfüllt. Fußball-Fans   (20)  
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SZÖVEGEK 

 
Meine Ausbildung zur Hotelfachfrau 

 
Ja, ich hatte natürlich die Schwierigkeiten, wie so alle anderen, während ich im letzten 
Abiturjahr gewesen war, zu überlegen, was mach’ ich nach dem Abitur. Zuerst wollte ich 
Krankengymnastin werden, aber das hatte nicht geklappt mit den Schulen, dann habe ich 
überlegt, was ist eigentlich mein Hobby, was mag ich gerne – und ich wollte eigentlich immer 
Leute kennen lernen. Und so hab’ ich dann überlegt, Hotelfachfrau ist eigentlich nicht 
schlecht. Ich habe mich dann beworben, bei so einem kleinen Hotel, und ich war so dann in 
der Lehre, die ganze Lehre hat ungefähr zweieinhalb Jahre gedauert. Ein Tag in der Woche 
war ich in der Schule, da haben wir dann alles, was theoretisch gewesen ist, gelernt, und die 
andere Zeit war ich im Hotel. Das war relativ schwierig, weil im Hotel natürlich keine 
normalen Arbeitszeiten gelten. Teilweise hab’ ich von morgens um sechs Uhr bis nachmittags 
um zwei oder drei Uhr gearbeitet, dann war es mal wieder von drei Uhr nachmittags bis um 
elf Uhr abends, und ich kann mich noch erinnern, als ich angefangen hab’, habe ich fast zwei 
Wochen durchgearbeitet, bis ich mein erstes freies Wochenende gekriegt habe, dann noch mal 
zwei Wochen, bis ich wieder ein Wochenende gekriegt habe, also es war dann schon sehr 
anstrengend das Ganze.  
Glücklicherweise hat man wenigstens etwas verdient, also es war nicht umsonst. Wir hatten 
ungefähr – oh, damals waren das so 300 D-Mark gewesen, im ersten Lehrjahr, dann, glaub’ 
ich waren es ungefähr 400 und noch etwas im zweiten Jahr, und ich glaube im dritten Jahr 
waren es ungefähr so an die 500, was wir bekommen haben. Ich hab’ meine Ausbildung mit 
zweieinhalb Jahren beendet, also ein halbes Jahr früher, als die anderen. Und da gab es eine 
schriftliche Prüfung, das war eigentlich ganz hm, einfach; für mich war das einfach, weil für 
Hotelfachfrau braucht man nicht unbedingt ein Abitur zu machen, also deshalb hatte ich damit 
überhaupt keine Schwierigkeiten.  
Ich hatte nur etwas mehr Schwierigkeiten mit der praktischen Prüfung, und zwar mussten wir 
da, ah, wir haben gelost, also jeder musste etwas mehr oder weniger kochen. Und ich habe ein 
Omelett gezogen.  Das war eine kleine Katastrophe.  
Aber ich wollte auch keine Köchin werden, also war das auch nicht dermaßen schlimm. 
 
 

Tipps gegen Sonnenbrand 
 
Sprecher:  
Etwas Sonne tanken ist wunderbar und das nicht nur, weil das Tanken in diesem Fall 
ausnahmsweise Mal nichts kostet: Ein Hauch von Bräune – und wir sind gleich viel besser 
gelaunt. Schlechte Laune macht die Sonne allerdings, wenn sie nicht ernst genommen wird, 
sagt die Hautärztin Dr. Marion Moers-Carpi. 
Dr. Moers-Carpi: Unsere Haut kann sich durch Pigmente nur einige Minuten vor UV-
Strahlung schützen. Bei empfindlicher Haut können schon 30 Minuten Sonne ausreichen, 
dann wird ein Stoff ausgeschüttet, der Juckreiz, Schwellung und Spannung auslöst und 
signalisiert: „Bring mich in den Schatten“. 
Sprecher:  Diese Rote Karte zeigt uns die Haut aber leider erst, wenn es schon zu spät ist. 
Dr. Moers-Carpi: Den Sonnenbrand bemerken wir erst nach einigen Stunden oder gar am 
Tag danach, wenn die Haut gerötet ist, spannt und weh tut. Dabei muss einem klar sein, dass 
es sich schon um eine Verbrennung ersten Grades handelt. 
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Sprecher: Dann heißt es: Raus aus der Sonne, viel trinken und die betroffenen Hautstellen 
beispielsweise mit einem Spray wie Fenistil Hydrocort behandeln.  
Dr. Moers-Carpi: Bei einem Sonnenbrand helfen Präparate mit schwach dosiertem 
Hydrocortison. Dieser Wirkstoff ist entzündungshemmend und lindert gezielt und schnell die 
Symptome. Ein Spray lässt sich dabei besonders angenehm anwenden, weil es kühlt und weil 
man es ohne Reiben auf die gestresste Haut sprühen kann. 
Sprecher: Grundsätzlich gilt: So schön und entspannend ein Bad in der Sonne auch ist, es 
sollte mit Vorsicht genossen werden. 
Dr. Moers-Carpi: Achten Sie immer darauf, dass Sie eine Sonnencreme mit hohem 
Lichtschutzfaktor benutzen und meiden Sie die Mittagssonne – im Schatten ist es ja auch viel 
angenehmer und die Bräune hält länger. 

 
Der Verkehr in München 

  
In den großen deutschen Städten wie München, Berlin, Hamburg, Stuttgart oder Köln braucht 
man kein Auto. Viele meiner Freunde haben kein Auto – denn diese Städte haben ein gutes 
sogenanntes öffentliches Verkehrssystem. Öffentliche Verkehrsmittel sind zum Beispiel U-
Bahnen oder Busse. Ich erkläre euch jetzt einmal, wie das System in München funktioniert. 
Es ist leider ein wenig kompliziert, aber wir versuchen es trotzdem, ok? 
In der Stadt selbst fahren unter der Erde die U-Bahnen. Sie halten sehr oft und fahren auch 
sehr häufig, man muss nie lange auf eine U-Bahn warten. Oben auf der Straße gibt es dazu 
noch ein gutes Bussystem und die Straßenbahnen. Beides kann ich übrigens auch empfehlen, 
wenn ihr einfach mal eine Sightseeing-Tour machen wollt, ohne viel Geld zu bezahlen. 
Beides kostet gleich viel und ist auch ähnlich komfortabel. Die Straßenbahnen haben den 
Vorteil, dass sie die Ampeln auf grün schalten können und daher immer freie Fahrt haben.  
Wer längere Strecken fahren möchte, zum Beispiel in die Vororte, der kann auch mit der S-
Bahn fahren. Sie sieht eigentlich genauso aus wie die U-Bahn, fährt aber nicht nur 
unterirdisch, sondern auch über der Erde. Mit der S-Bahn könnt ihr beispielsweise zum 
Flughafen fahren, der in München weit außerhalb liegt. 
Gut, ihr wisst nun also, wo ihr hinfahren wollt. Also braucht ihr noch eine Fahrkarte. Die 
Systeme in den Städten sind meistens sehr kompliziert, es gibt Wochen-, Monats- und 
Jahreskarten für einheimische Pendler. Für Touristen ist es am besten, wenn sie eine 
Touristenkarte kaufen. Diese ist günstig, mehrere Tage gültig und meistens kommt man mit 
ihr auch günstiger in Museen und andere Sehenswürdigkeiten. Dieses Ticket muss in 
Automaten abgestempelt werden, die in Bussen und Straßenbahnen im Fahrzeug befestigt 
sind, bei U- und S-Bahn allerdings noch am Bahnsteig stehen oder sogar noch oben vor der 
Rolltreppe. Diese Tickets werden von unauffällig gekleideten Menschen kontrolliert – aber 
nicht bei jeder Fahrt. Sie machen Stichproben. Wer kein Ticket hat, muss eine Strafe 
bezahlen. Drehkreuze wie in anderen internationalen Großstädten wie London oder New York 
gibt es in Deutschland nicht. Das Ticket müsst ihr immer bei Euch haben, falls Ihr kontrolliert 
werdet. Ihr könnt es erst wegwerfen, wenn ihr an Eurem Ziel angekommen seid und das 
Ticket nicht mehr gültig ist. Ihr könnt übrigens mit so einem Ticket problemlos von der Bahn 
in den Bus umsteigen oder andersrum, das ist gar kein Problem. 
Es gibt in den Zügen und Bussen übrigens besondere Plätze für Behinderte und ältere 
Menschen. Diese sind mit einem speziellen Symbol gekennzeichnet und müssen freigemacht 
werden, wenn jemand sie braucht. Ansonsten gilt: Man darf in den Zügen und Bussen nicht 
rauchen. Wenn man aussteigen möchte, drückt man in Bus und Straßenbahn einen roten 
Knopf in der Nähe des Eingangs, bevor die Station erreicht wird. S- und U-Bahnen halten 
immer automatisch an jeder Station. 
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In München wurde das U-Bahn-System übrigens extra wegen der Olympischen Spiele 1972 
gebaut! Die S-Bahnen sind mittlerweile alle neu und klimatisiert, die U-Bahnen sind teilweise 
neu und klimatisiert, teilweise aber auch alt und eigentlich lustig, man hat nämlich den 
Innenraum so verkleidet, dass er aussieht als wäre er aus Holz. Natürlich ist es aber Plastik 
und Metall. 
Wenn ihr als Touristen unterwegs seid, empfehle ich euch, die Hauptverkehrszeit zu meiden. 
Das ist die Zeit, in der die Menschen morgens zwischen 7 und 9 Uhr und abends zwischen 17 
und 19 Uhr in die Arbeit fahren oder nach Hause möchten. Die Züge und Busse sind dann oft 
überfüllt und es macht keinen Spaß, mitzufahren. Genauso ist es am Samstagnachmittag, 
wenn die Fans ins Fußballstadion fahren. 
Und Vorsicht: Die Züge fahren nicht die ganze Nacht! Schaut lieber vorher in einen Fahrplan, 
damit ihr kein teures Taxi nehmen müsst. Angst müsst Ihr in München in den öffentlichen 
Verkehrsmitteln übrigens nicht haben, sie sind sehr sicher, auch nachts und für Frauen. 
 
 

Átszámítási táblázat 
 

Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez az összeg lesz a fela-
datpont (legfeljebb 20 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy  
az elért feladatpontok (bal oldali oszlop) mennyi vizsgapontot jelentenek (jobb oldali oszlop). 
 
 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont
20 30  10 15 
19 29  9 14 
18 27  8 12 
17 26  7 11 
16 24  6 9 
15 23  5 8 
14 21  4 6 
13 20  3 5 
12 18  2 3 
11 17  1 2 
   0 0 

 
 
Források 
 
1. www.audio-lingua.eu/spip.php?article2992 

2. www.radioinfopool.de/beitrag.php?vnid=1719 

3. www.slowgerman.com 
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ÍRÁSKÉSZSÉG 
 

Az írásfeladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez 
az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontok-
hoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden írásbeli munkát ezen szempontok segítségével kell 
értékelni oly módon, hogy a dolgozatot minden egyes értékelési szempontnál újra kell ol-
vasni.  

Ezen értékelési eljárás további sajátossága, hogy a szintleírások a nyelvi teljesítményt 
értékelő szempontoknál nem tartalmaznak hibaszámokra vonatkozó utalásokat, valamint nem 
osztályozzák előre az egyes hibatípusokat a hibák súlyossága alapján. Ennek oka az, hogy  
az egyes nyelvi hibák súlyosságát (értelemzavaró vagy nem értelemzavaró hiba) csak az adott 
szövegkörnyezet figyelembevételével lehet megállapítani. 

A javítás alapelvei 

1. A dolgozatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól.  

2. Fél pontok és jutalompontok nem adhatók. 

3. A dolgozatban a hibákat mind a szövegben, mind a margón jelölni kell. A Javítási-
értékelési útmutatóban megadott javítási jelrendszer használata kötelező. 

4. Az ismétlődő nyelvhelyességi hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni. 

5. Figyelem! A „nullázási szabály” a két feladatban különböző! Amennyiben az első feladat-
ban a Formai jegyek és hangnem szempont kivételével bármelyik szempont alapján a dol-
gozat 0 pontos, akkor a többi értékelési szempont alapján is 0 pontot kell rá adni. A máso-
dik feladatban bármelyik szempont alapján 0 pontos a dolgozat, akkor a többi értékelési 
szempont alapján is 0 pontot kell rá adni. A két feladat értékelése egymástól független. 
Tehát ha a dolgozatot a fenti szabály miatt lenullázza az egyik feladatban, akkor a másik 
feladat értékelése nem lesz automatikusan 0 pont! 

6. Figyelem! Az Íráskészség feladatok értékelésében változás történt. 
 

1. feladat: 
Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 225 szót, a Tartalom 
szempontra adható pontszámból 1 pontot le kell vonni. 
A 0 pontos sávban megjelenik az alábbi mondat:  
A létrehozott szöveg nagyon rövid (60 szó alatt van). 
 
2. feladat: 
Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 375 szót, a Tartalom 
szempontnál az adható pontszámból 1 pontot le kell vonni. 
A 0 pontos sávban megjelenik az alábbi mondat:  
A létrehozott szöveg nagyon rövid (100 szó alatt van). 

7. A második feladatban a vizsgázónak választási lehetősége van, és a megoldása elé beírja, 
hogy melyik témát kívánja kidolgozni. Ha a vizsgázó a második feladatban mindkét vá-
lasztási lehetőséget kidolgozza, és a javító tanár számára nem derül ki egyértelműen, 
hogy melyik feladatot választotta, akkor az első témát kell kijavítani és értékelni. 
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Első feladat 

Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról: 

Értékelési szempontok 
Maximális  
pontszám 

Tartalom  5 

Formai jegyek és hangnem 2 

Szövegalkotás 3 

Szókincs, kifejezésmód 5 

Nyelvtan, helyesírás 5 

Összesen 20 
 

Vizsgapont 10 

1. Mivel a két feladat aránya az értékelésben 1/3–2/3, az első feladatnak a pontszámát felezni 
kell, azaz 10 vizsgapont szerezhető. Amennyiben a pontszám felezése után kapott összeg 
fél pontra végződik, felfelé kell kerekíteni. Ebben a vizsgarészben tehát nincsen külön 
átszámítási táblázat. 

2. Amennyiben a dolgozat a Tartalom, Szövegalkotás, Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelv-
tan, helyesírás értékelési szempont alapján 0 pontos, akkor a többi szempont alapján is 
0 pont. Figyelem! Ha a dolgozat a Formai jegyek és hangnem szempont alapján 0 pontos, 
akkor értékelni kell a többi értékelési szempont alapján. 

 
3. Figyelem! A feladat értékelésében változás történt. 
 

    Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 225 szót, a Tartalom 
    szempontra adható pontszámból 1 pontot le kell vonni. 
 
    A 0 pontos sávban megjelenik az alábbi mondat:  
    A létrehozott szöveg nagyon rövid (60 szó alatt van). 

 

 

Az értékelési szempontok részletes kifejtése 

Tartalom 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 
• hány irányító szempontra tért ki, és megfelelően tárgyalta-e azokat,  
• hogyan valósította meg a kommunikációs cél(oka)t. 

Egy adott irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető megfelelőnek, ha a vizsgázó ki-
tér a megadott szempontra, mondatai minden lényeges információt tartalmaznak, illetve min-
den lényeges információra rákérdeznek, és ismétlésektől mentesek. Amennyiben egy irányító 
szemponthoz több alpont tartozik, a szempont kifejtése akkor tekinthető megfelelőnek, ha  
a vizsgázó az összes alpontot tárgyalja. (A kifejtendő alpontok a szempont mellett zárójelben 
is szerepelhetnek. A szempontok mellett zárójelben, z.B.-al közölt, segítségnek szánt ötletek 
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nem számítanak kötelezően kifejtendő alpontnak.) Ha a vizsgázó egy irányító szempontra ki-
tér, de mondatai nem tartalmaznak minden lényeges információt, illetve nem kérdeznek rá 
minden lényeges információra, az adott irányító szempont tárgyalása csak részben megfelelő. 
Az adott irányító szempont tárgyalása abban az esetben is csak részben megfelelő, ha a vizs-
gázó anyanyelvi olvasó számára értelmezhetetlen információt ad meg (pl. az életkor helyett  
a vizsgázó azt adja meg, hogy negyedikes). 

Érdeklődő típusú levél esetén előfordul, hogy a vizsgázónak bizonyos információkra 
kell rákérdeznie. Ebben az esetben megfelelő lehet az adott szempont kifejtése akkor is, ha  
a vizsgázó csak egy mondatban fogalmazza meg a kérdést. 

Ha egy irányító szempont tárgyalása nyelvi okokból nem érthető, azt a Tartalom szem-
pontnál úgy kell értékelni, mintha a vizsgázó nem tért volna ki rá, azaz az adott irányító szem-
pont kifejtése nem megfelelő. Ezt a hibát figyelembe kell venni a nyelvi teljesítmény értékelé-
sekor is, azaz a hiba jellegétől függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás 
szempontoknál. 

Új, azaz nem megadott szempontok értékelésére nincs lehetőség.  

Formai jegyek és hangnem 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg  
• megfelel-e a levéllel, mint szövegfajtával szemben állított formai követelményeknek, 

azaz helyesen tartalmazza-e a dátumot, a megszólítást, az elköszönést és aláírást,  
• hangneme megfelel-e a címzetthez való viszonynak és a közlési szándéknak.  

E szempont értékelésénél csak a nyelvtani és helyesírási hibát sem tartalmazó variációk 
számítanak helyesnek. Amennyiben a megszólítás és az elköszönés külön-külön helyes 
ugyan, de nem illenek egymáshoz, akkor a formai jegyek nem megfelelőek (0 pont). 

Általános érvényű példák a formai jegyekre 
 

Néhány példa a helyes megszólításra és elköszönésre: 

 

Helyes megszólítás Helyes elköszönés 

Sehr geehrte Damen und Herren,/! 

Sehr geehrter Herr … ,/! 

Sehr geehrte Frau … ,/! 

Mit freundlichen Grüßen 

Mit freundlichem Gruß 

Freundliche Grüße 

Lieber/Liebe….,/! 

Liebe Freunde,/! 

Hallo,/! 

Hallo Peter / Leute / Freunde,/! 

Mit (den) besten Grüßen 

Mit herzlichen Grüßen 

Herzliche / Liebe / Viele Grüße 

Herzlich(st) 

Tschüs / Ciao / Bis bald / Servus 

 
Helyes dátum: 

(Miskolc,)(den) 16.10.2003 – a levél jobb felső sarkában 

Az aláírás akkor helyes, ha az elköszönés alatti sorban van.  
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Néhány példa a helyes aláírásra: 

Péter Szabó / Szabó Péter 

Péter / die Deutschgruppe / Klasse 10D 

 

Szövegalkotás 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
• logikus-e a szöveg gondolatmenete, azaz az irányító szempontok valamint az ezekhez 

kapcsolódó gondolatok elrendezése, 
• megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés, tárgyalás és befejezés, 
• hogyan használja a vizsgázó a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit, 
• megfelelő-e a formai tagolás. 

A szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemei 

A szöveget a mondatok halmazától a kohézió különbözteti meg, amit a szöveget alkotó 
elemek jelentésének szerves összefüggése és a szerkezeti összekapcsoltság biztosít. A szöveg 
egységét biztosító jelentés szintű kapcsolatteremtés leggyakoribb eszközei a következők: 
• teljesen vagy részben ismétlődő szavak, szószerkezetek, 
• szinonimák, 
• a szavak és szószerkezetek jelentése között lehetséges néhány viszony (ellentét, ok-

okozati viszony stb.), 
• a mondatok logikai-tartalmi elrendezése (ok-okozat, általános-konkrét stb.). 

A mondatok kapcsolódását biztosító nyelvtani, szerkezeti kapcsolóelemek: 
• az önálló mondatok közötti kötőszók, 
• rámutató szók (különféle névmások, határozószók), 
• egyéb nyelvtani viszonyító elemek (igeragozás, középfok stb.). 

A Szövegalkotás szempontnál a Tartalom szemponttól függetlenül kell eljárni és csak  
a tárgyalt szempontok alapján lehet megítélni a dolgozat felépítését és gondolatmenetét. 

Szókincs és kifejezésmód 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
• megfelel-e a vizsgázó által használt szókincs a témának, a szituációnak, a szerepnek és  

a közlési szándéknak,  
• megfelel-e a szóhasználat az emelt szintű érettségi vizsga követelményeinek (mennyire 

változatos). 
Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik  

a megértést. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak újraolva-
sás után érthető, azaz anyanyelvi olvasó csak nehezen vagy egyáltalán nem értené meg a mon-
danivalót. 

A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni, azaz a hiba 
jellegétől függően vagy a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szempontnál. 
Amennyiben például a vizsgázó egy szót nem megfelelően használ (pl. a „bringen” ige helyett 
a „holen” igét), ezt a hibát csak a Szókincs, kifejezésmód szempontnál lehet értékelni. Ha  
a vizsgázó egy elöljárószót helytelen vonzattal használ (pl. „um+Dativ”), ezt a hibát csak  
a Nyelvtan, helyesírás szempontnál lehet értékelni. 
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Azoknál az értelemzavaró hibáknál, amelyek következtében egy-egy mondatrész vagy 
mondat mondanivalója válik érthetetlenné, és amelyeknél a hiba komplexitása miatt nem lehet 
eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, az egyszeri értékelés elve nem 
érvényes. Az ilyen típusú hibákat tehát mindkét szempontnál értékelni kell.  

E szempont értékelésénél a megszólítás és az elköszönés hibáit is figyelembe kell venni. 

Nyelvtan, helyesírás 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
• megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a mondattan, az alaktan és a helyesírás 

normáinak,  
• megfelel-e a nyelvhasználat az emelt szintű érettségi vizsga követelményeinek 

(mennyire változatosak a nyelvtani struktúrák és a mondatszerkesztés). 
Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik  

a megértést. A további részletes útmutatást lásd a Szókincs, kifejezésmód szempontnál. 
 
 

Javítási jelrendszer 
 

Áttekinthetőbb a javítási jelrendszer, ha az egyes szempontokhoz tartozó jeleket egy-egy osz-
lopban egymás alá írjuk. 

Tartalom 

A tartalmi szempontok teljesítését a lap jobb oldalán található sávban jelöljük a szempont 
sorszámának megadásával: 

 (bekarikázott szám) = teljesített tartalmi szempont, 
√3 (hiányjel + szám) = nem tárgyalt vagy nyelvi okból nem érthető tartalmi szempont, 
2– (szám + mínuszjel) = érintett, de nem megfelelően kifejtett tartalmi szempont. 

Amennyiben a vizsgázó egy irányító szempontot a szövegben több helyen tárgyal,  
a szempont teljesítését az utolsó említés helyénél kell jelölni. 

Formai jegyek és hangnem 

A formai jegyeket a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 
Dátum = D 
Megszólítás = M 
Köszönés = K 
Aláírás = A 

A teljesítés minőségét mutató jelek: 
D  (bekarikázott betű)  =  az adott formai jegy teljesítése helyes, 

√ K (hiányjel + betű) = hiányzik vagy nem elfogadható az adott formai jegy. 
 

Szövegalkotás 

A Tartalom szempontnál használt számozás segít e szempont megítélésénél is.  
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Szókincs, kifejezésmód 

A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 
L = lexikai hiba, 
ÉL = értelemzavaró lexikai hiba, 
É = értelemzavaró hiba, amely következtében egy-egy mondatrész vagy mondat 

mondanivalója válik érthetetlenné, és amelynél a hiba komplexitása miatt nem 
lehet eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó. 

A szövegben használt jelek: 
aláhúzás hullámvonallal = lexikai hiba 

                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

aláhúzás hullámvonallal + i = ismétlődő lexikai hiba 
           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ i 

Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 

Nyelvtan, helyesírás 

A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 
G = nyelvtani (grammatikai) hiba 
ÉG = értelemzavaró nyelvtani hiba 
 
É = értelemzavaró hiba, amely következtében egy-egy mondatrész vagy mondat 

mondanivalója válik érthetetlenné, és amelynél a hiba komplexitása miatt nem 
lehet eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó 

H = helyesírási hiba 

A szövegben használt jelek: 
aláhúzás  = nyelvtani vagy helyesírási hiba 

√ (hiányjel) = hiányzik egy szó 

nyíl = szórendi hiba 

aláhúzás + i = ismétlődő hiba 
                             i  
Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 
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Értékelési skála (1. feladat) 
Tartalom        Figyelem! Az értékelésben változás történt. 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó öt irányító 
szempontot dolgozott ki 
megfelelően.  

A vizsgázó a kommuni-
kációs célokat megfelelően 
valósította meg. 

A vizsgázó négy irányító 
szempontot dolgozott ki 
megfelelően, a többit pedig 
csak részben vagy egyál-
talán nem.  

A vizsgázó a kommuniká-
ciós célokat nagyrészt 
megfelelően valósította 
meg. 

A vizsgázó három irányító 
szempontot dolgozott ki 
megfelelően, a többit pedig 
csak részben vagy egyál-
talán nem.  
vagy: A vizsgázó két irá-
nyító szempontot dolgozott 
ki megfelelően, és még 
legalább egy irányító szem-
pontot tárgyalt részben.  
A kommunikációs célokat 
részben valósította meg.

A vizsgázó csak két irá-
nyító szempontot dolgozott 
ki megfelelően, és nem tár-
gyalta a többi szempontot. 

Alapvető kommunikációs 
célját nem éri el. 

A létrehozott szöveg 
nagyon rövid (60 szó alatt).

Formai jegyek és hangnem  
2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg formai jegyei tel-
jesen megfelelnek a szö-
vegfajtának, hangneme  
a közlési szándéknak és  
a címzetthez való viszony-
nak. 
Van helyes megszólítás, 
dátum, elköszönés és alá-
írás. 

A szöveg formai jegyei 
nagyjából megfelelnek  
a szövegfajtának, 
hangneme a közlési 
szándéknak és  
a címzetthez való viszony-
nak. 
Van helyes megszólítás és 
aláírás. A dátum és az el-
köszönés hibás vagy hi-
ányzik.

A szöveg formai jegyei 
nem felelnek meg a szöveg-
fajtának, hangneme a köz-
lési szándéknak és a cím-
zetthez való viszonynak. 
Hiányzik vagy nem helyes 
a megszólítás és/vagy  
az aláírás. 
vagy: A vizsgázó nem töre-
kedett a levélforma betartá-
sára. 

Szövegalkotás 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg felépítése, az irá-
nyító szempontok elrende-
zése logikus.  
A gondolati tagolás megfe-
lelő: van bevezetés, tárgya-
lás és befejezés.  
A vizsgázó megfelelően 
használja a szövegössze-
függés tartalmi és nyelvi 
elemeit: létrejön a szöveg-
kohézió. 
A formai tagolás megfelelő.

A szöveg felépítése, az irá-
nyító szempontok elrende-
zése nagyrészt logikus.  
A vizsgázó törekszik  
a gondolati tagolásra: van 
bevezetés vagy befejezés. 
A vizsgázó nagyrészt meg-
felelően használja a szö-
vegösszefüggés tartalmi és 
nyelvi elemeit. A monda-
tok nagyrészt szervesen 
kapcsolódnak egymáshoz.

A mondanivaló nem min-
denütt logikus elrendezésű. 
A vizsgázó nem törekszik 
a gondolati tagolásra: 
hiányzik a bevezetés és  
a befejezés. 
Az írásmű még szövegnek 
tekinthető, bár a mondatok 
több helyen nem kapcso-
lódnak egymáshoz. 
 

Nem jött létre szöveg.
A mondanivaló nem lo-
gikus elrendezésű, a gon-
dolatok esetlegesen követik 
egymást.  
Az írásmű tagolatlan és át-
tekinthetetlen, túlnyomó-
részt izolált mondatok hal-
mazából áll. 
 

Szókincs, kifejezésmód 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A szöveget a témának és  
a közlési szándéknak meg-
felelő változatos szókincs 
jellemzi.  
Az előforduló kisebb lexi-
kai pontatlanságok nem 
nehezítik a megértést. 

A szöveget nagyrészt a té-
mának és a közlési szán-
déknak megfelelő szókincs 
jellemzi.  
A vizsgázó törekszik a vál-
tozatos szóhasználatra.  
A szóhasználat néhány he-
lyen nem megfelelő, ez 
azonban alig nehezíti  
a megértést. 

A szöveg szókincse egy-
szerű. Sok a szóismétlés. 
A szóhasználat többször 
nem megfelelő. A hibák 
néhány helyen nehezítik  
a megértést. 

A szövegben felhasznált 
szókincs szegényes. 

A nem megfelelő szóhasz-
nálat több helyen jelentő-
sen nehezíti és/vagy aka-
dályozza a megértést. 

 

Nyelvtan, helyesírás 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A vizsgázó változatos 
nyelvtani struktúrákat 
használ, valamint mondat-
szerkesztése is változatos.  
A szöveg hibátlan vagy 
csak kevés, a szöveg meg-
értését nem nehezítő nyelvi 
(mondattan, alaktan, he-
lyesírás) hiba található 
benne. 

A vizsgázó törekszik a vál-
tozatos nyelvtani struktú-
rák használatára és a válto-
zatos mondatszerkesztésre.
A szövegben több, a szö-
veg megértését nem nehe-
zítő nyelvi (mondattan, 
alaktan, helyesírás) hiba 
és/vagy néhány, a szöveg 
megértését nehezítő hiba 
található. 

A vizsgázó egyszerű 
nyelvtani struktúrákat 
használ és/vagy mondat-
szerkesztése nem kellően 
változatos. 
Rendszerszerű hibákat ejt. 
A szövegben sok hiba van, 
és/vagy a hibák többször 
nehezítik a megértést. 

A szöveget a szintnek nem 
megfelelő, túlságosan egy-
szerű nyelvtani struktúrák 
és igénytelen mondatszer-
kesztés jellemzi.  
A szövegben sok, a szöveg 
megértését jelentősen ne-
hezítő és/vagy akadályozó 
hiba található. 
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Második feladat 

Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról: 

Értékelési szempontok 
Maximális  
pontszám 

Tartalom  5 

Szövegalkotás 5 

Szókincs, kifejezésmód 5 

Nyelvtan, helyesírás 5 

Összesen 20 
 

Vizsgapont 20 

Amennyiben a dolgozat bármelyik értékelési szempont alapján 0 pontos, akkor a többi 
értékelési szempont pontszáma is 0 pont. 

 
Figyelem! A feladat értékelésében változás történt. 
 
Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 375 szót, a Tartalom szempontnál 
az adható pontszámból 1 pontot le kell vonni. 
 
A 0 pontos sávban megjelenik az alábbi mondat:  
A létrehozott szöveg nagyon rövid (100 szó alatt van). 

Az értékelési szempontok részletes kifejtése 

Tartalom 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 
• hány irányító szempontra tért ki és milyen mélységben tárgyalta azokat,  
• megfelelően kifejtette és indokolta-e véleményét. 

A témakifejtés során a vizsgázónak a megadott témát tágabb kontextusba kell helyeznie, 
továbbá ki kell fejtenie, és érvekkel alá kell támasztania véleményét (valamelyik irányító 
szempont kapcsán). A vizsgázónak mind a négy irányító szempontra ki kell térnie dolgoza-
tában. Egy irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető megfelelően részletesnek, ha a vizs-
gázó legalább két gondolatot fogalmaz meg hozzá. Amennyiben a vizsgázó egy irányító 
szempontot csak személyes vonatkozásban tárgyal, az irányító szempont kifejtése csak rész-
ben megfelelő. Amennyiben a vizsgázó szó szerint átvesz egy vagy több mondatot a gondolati 
segítséget nyújtó segédanyagból, a lemásolt rész nem vehető figyelembe az adott irányító 
szempont értékelésekor. Egy szinten belül (4–3 vagy 2–1) az irányító szempontok kifejtésé-
nek részletessége értékelhető. 

Ha egy irányító szempont tárgyalása nyelvi okokból nem érthető, azt a Tartalom szem-
pontnál úgy kell értékelni, mintha a vizsgázó nem tért volna ki rá, azaz az irányító szempont 
kifejtése nem megfelelő. Ezt a hibát figyelembe kell venni a nyelvi teljesítmény értékelésekor 
is, azaz a hiba jellegétől függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szem-
pontoknál. 
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Szövegalkotás 

Az emelt szint első feladatánál található részletes útmutatás érvényes ennél a feladatnál is. 
Azonban a 4–3 és a 2–1 pontos sávoknál a formailag nem megfelelően tagolt szövegeket  
az alacsonyabb pontszámmal kell értékelni. Ez nem jelenti azonban azt, hogy a formailag ta-
golt, de kevésbé logikus felépítésű szövegek nem értékelhetők az alacsonyabb pontszámmal. 
 
Szókincs és kifejezésmód 
 
A részletes útmutatást lásd az első feladatnál. 
 
Nyelvtan, helyesírás 
 
A részletes útmutatást lásd az első feladatnál. 
 

Javítási jelrendszer 

 
Lásd az első feladatnál. 
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Értékelési skála (2. feladat) 
Tartalom                               Figyelem! Az értékelésben változás történt. 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó négy irányító 
szempont kifejtésével rész-
letesen és megfelelő mély-
ségben dolgozta ki a témát. 
Minden irányító szempont-
hoz két gondolatot fogal-
mazott meg. 
Részletesen kifejtette, és 
érvekkel megfelelően alá-
támasztotta véleményét. 

A vizsgázó három irányító 
szempontot megfelelő 
mélységben dolgozott ki, 
azaz két gondolatot írt hoz-
zájuk. A negyedik szem-
pontot csak részben vagy 
egyáltalán nem tárgyalta. 
A vizsgázó törekedett arra, 
hogy részletesen kifejtse, 
és érvekkel alátámassza 
véleményét. 

A vizsgázó két irányító 
szempontot dolgozott ki 
részletesen (két-két gon-
dolatot fogalmazott meg) 
vagy négy, illetve három 
irányító szempontot tár-
gyalt részben (egy gondo-
latot írt hozzájuk). 
A vizsgázó nem fejtette ki 
részletesen véleményét, 
alig érvelt. 

A vizsgázó csak egy irá-
nyító szempontot dolgozott 
ki részletesen (két gon-
dolatot fogalmazott meg 
hozzá), vagy csak két 
irányító szempontot tár-
gyalt részben (egy-egy 
gondolatot fogalmazott 
meg). 
A vizsgázó nem fejtette ki 
megfelelően véleményét. 
A szöveg nagyon rövid 
(100 szó alatt). 

Szövegalkotás 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A szöveg felépítése, az irá-
nyító szempontok és  
az ezekhez kapcsolódó 
gondolatok elrendezése 
logikus.  
A gondolati tagolás megfe-
lelő.  
A vizsgázó megfelelően 
használja a szövegösszefüg-
gés tartalmi és nyelvi 
elemeit: létrejön a szöveg-
kohézió. 
A szöveg formai tagolása 
megfelelő. 

A szöveg felépítése, az irá-
nyító szempontok és az 
ezekhez kapcsolódó gon-
dolatok elrendezése nagy-
részt logikus.  
A vizsgázó törekszik  
a gondolati tagolásra. 
A vizsgázó nagyrészt meg-
felelően használja a szö-
vegösszefüggés tartalmi és 
nyelvi elemeit. A monda-
tok nagyrészt szervesen 
kapcsolódnak egymáshoz. 
Amennyiben a szöveg for-
mailag nem megfelelően 
tagolt, az alacsonyabb 
pontszámot kell adni. 

A mondanivaló nem min-
denütt logikus elrendezésű. 
Sok a gondolati ismétlés. 
A vizsgázó nem törekszik 
a gondolati tagolásra. 
Az írásmű még szövegnek 
tekinthető, bár a mondatok 
több helyen nem kapcso-
lódnak egymáshoz. 
Amennyiben a szöveg for-
mailag nem megfelelően 
tagolt, az alacsonyabb 
pontszámot kell adni. 
 

Nem jött létre szöveg. 
A mondanivaló nem lo-
gikus elrendezésű, a gon-
dolatok esetlegesen követik 
egymást.  
Az írásmű tagolatlan és 
áttekinthetetlen, túlnyo-
mórészt izolált mondatok 
halmazából áll. 
 
 

Szókincs, kifejezésmód 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak meg-
felelő változatos szókincs 
jellemzi.  
Az előforduló kisebb lexi-
kai pontatlanságok nem 
nehezítik a megértést. 

A szöveget nagyrészt a té-
mának és a közlési szán-
déknak megfelelő szókincs 
jellemzi. A vizsgázó 
törekszik a változatos 
szóhasználatra. A szóhasz-
nálat néhány helyen nem  
megfelelő, ez azonban alig 
nehezíti a megértést. 

A szöveg szókincse egy-
szerű. Sok a szóismétlés. 
A szóhasználat többször 
nem megfelelő. A hibák 
néhány helyen nehezítik  
a megértést. 

A szövegben felhasznált 
szókincs szegényes. 

A nem megfelelő szó-
használat több helyen je-
lentősen nehezíti és/vagy 
akadályozza a megértést. 

 

Nyelvtan, helyesírás 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A vizsgázó változatos 
nyelvtani struktúrákat 
használ, valamint mondat-
szerkesztése is változatos.  
A szöveg hibátlan vagy 
csak kevés, a szöveg 
megértését nem nehezítő 
nyelvi (mondattan, alaktan, 
helyesírás) hiba található 
benne. 

A vizsgázó törekszik a vál-
tozatos nyelvtani struktú-
rák használatára és a válto-
zatos mondatszerkesztésre.
A szövegben több, a szö-
veg megértését nem nehe-
zítő nyelvi (mondattan, 
alaktan, helyesírás) hiba 
és/vagy néhány, a szöveg 
megértését nehezítő hiba 
található. 

A vizsgázó egyszerű 
nyelvtani struktúrákat 
használ és/vagy mondat-
szerkesztése nem kellően 
változatos. 
Rendszerszerű hibákat ejt. 
A szövegben sok hiba van, 
és/vagy a hibák többször 
nehezítik a megértést. 

A szöveget a szintnek nem 
megfelelő, túlságosan egy-
szerű nyelvtani struktúrák 
és igénytelen mondatszer-
kesztés jellemzi.  
A szövegben sok, a szöveg 
megértését jelentősen ne-
hezítő és/vagy akadályozó 
hiba található. 
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