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ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 

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

2. A hibás megoldásokat minden feladatsorban (füzetben) jól láthatóan, a vizsgázó által 
használt tintától jól megkülönböztethető, eltérő színű tollal meg kell jelölni. 

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

4. Fél pont és többletpont nem adható. 

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

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

7. 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 

8. 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 

 

A hibás megoldásokat jól láthatóan, a vizsgázó által használt tintától jól megkülönböztethető, 
eltérő színű tollal meg kell jelölni. 
1.  

0. 1. 2. 3. 4. 5. 
G C A B E D 

Kimarad: F 
 

2. 
A cél az eredeti szöveg rekonstruálása, mégsem az egyes szövegrészeknek a szövegben 
elfoglalt helyét, hanem a szövegrészek közötti kapcsolatok megtalálását pontozzuk. Jó meg-
oldásként tehát csak az fogadható el, ha a vizsgázó a szövegrészt az előtte álló vagy az őt kö-
vető szövegrészhez helyesen rendelte hozzá, függetlenül attól, hogy melyik helyre írta be  
a betűt. Ha a vizsgázó az utolsó betűt a helyére írja, akkor azért mindenképpen jár pont. 
Ennek megfelelően a következő kapcsolódásokért lehet pontot adni: 
 
 

G – A  1 pont 
A – B  1 pont 
B – E  1 pont 
E – C  1 pont 
C – F  1 pont 

F – D, D a végén 1 pont 
 

Teljesen helyes megoldás: 
 

0. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
G A B E C F D 

 

 

3. 
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. am 1. November 
12.-13. wenn der alte Ausweis abgelaufen ist / wenn man das erste Mal einen 
            Personalausweis bekommt  
14.-15. ein Chip (speichert zusätzlich die Angaben) / zwei Fingerabdrücke (können freiwillig 
             hinterlegt werden) 
16.      wenn man (auf dem Foto) nicht lächelt 
17. zu (virtuellen) Behördengängen 
18. ein (spezielles) Kartenlesegerät 
19. welche Informationen vom Ausweis vermittelt werden 
 

4.  
0. sein Geschäft zu eröffnen 
20. der Bruder (von Farina) / Johann Maria Farina 
21. einem (italienischen) Frühlingsmorgen / Bergnarzissen / Orangenblüten / wie ein … 
22. zur Zahnpflege / als Schutz vor (ansteckenden) Krankheiten  
23. gestempelt / unterschrieben  
24. französischen Offizieren 
25. Parfumfirmen in Köln 
26. (das Kölnisch Wasser) 4711  
27. unverändert / nach dem geheimen Rezept 
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Átszámítási táblázat 

 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez az összeg lesz a fela-
datpont (legfeljebb 27 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy  
az elért feladatpontok (bal oldali oszlop) mennyi vizsgapontot jelentenek (jobb oldali oszlop).  

 
Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 

27 30  13 14 
26 29  12 13 
25 28  11 12 
24 27  10 11 
23 26  9 10 
22 24  8 9 
21 23  7 8 
20 22  6 7 
19 21  5 6 
18 20  4 4 
17 19  3 3 
16 18  2 2 
15 17  1 1 
14 16  0 0 

 
 
Források 
 

1. www.gls-sprachenzentrum.de/3231_sprachferien_englisch.98.html 
2. www.steinzeitreise.de/braut2.php 
3. www.geo.de/GEOlino/technik/65880.html 
4. www.wasistwas.de/technik/die-themen/artikel/link//32eaa6520d/article/echt-

koelnisch-wasser-feiert-300-geburtstag.html 
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NYELVHELYESSÉG 

 

A hibás megoldásokat jól láthatóan, a vizsgázó által használt tintától jól megkülönböztethető, 
eltérő színű tollal meg kell jelölni. 
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. C) wurde 
1. D) einfacher 
2. C) im Jahr 
3. B) raffiniertere 
4. A) gepflegt 
5. B) beim 
6. B) damals 
7. C) machten 
8. B) denen 

2. 
 

0. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 
C G E A H F D 

 
Kimarad: B 

3. 
      0.  Lande 

15.  Schritt 
16.  Traum 
17.  entscheidende 
18.  finanziell 
19.  Grünen 
20.  südlich 
21.  Jahren 
22.  Verbindungen 
23.  täglichen 
24.  wollen/ wollten 

4. 
     0. auf 
   25. wegen 
   26. von 
   27. auf 
   28. über 
   29. mit 
   30. in 
   31. von 
   32. auf 
   33. vor 
 

 

5. 
A megoldásba csak 2 -t lehet beírni. Amennyiben a vizsgázó ennél többet jelöl be, minden 
fölösleges -ért le kell vonni egy pontot. Tehát a következők szerint járjon el: 
• Számolja meg, hogy hány  szerepel a vizsgázó megoldásában. Ha 2-nél többet írt be, akkor 

a „-1” négyzetbe írja be a különbözetet. 
• Ellenőrizze, hogy az itemek megoldása helyes-e. 
• A feladat pontszámát úgy kell kiszámolni, hogy a jó itemek számából levonja a „-1” 
négyzetben szereplő számot. A feladat pontszáma nem lehet negatív szám. 
 

01. zu 
02.  
34. das 
35.  
36. sich 
37. einem 
38.  
39. darin 
40. für 
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Átszámítási táblázat 

 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez az összeg lesz a fela-
datpont (legfeljebb 40 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy  
az elért feladatpontok (bal oldali oszlop) mennyi vizsgapontot jelentenek (jobb oldali oszlop). 
 
 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 
40 30  20 15 
39 29  19 14 
38 29  18 14 
37 28  17 13 
36 27  16 12 
35 26  15 11 
34 26  14 11 
33 25  13 10 
32 24  12 9 
31 23  11 8 
30 23  10 8 
29 22  9 7 
28 21  8 6 
27 20  7 5 
26 20  6 5 
25 19  5 4 
24 18  4 3 
23 17  3 2 
22 17  2 2 
21 16  1 1 
   0 0 

 
 
 

Források 
 
 
1. http://epaper.donau.de/edition-mbz/data/20120825/pages/TGES.JUN11.S.5000407.pdf 
2. www.sowieso.de/portal/d-land/event-agentur-betruegt-abiturienten 
3. www.stern.de/wirtschaft/immobilien/leben-auf-dem-land-mein-haus-meine-scholle-mein-

igel-1811619.html 
4. www.kiraka.de 
5. Neue Post Nr. 32. 1.8.2012  S. 42 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 

A hibás megoldásokat jól láthatóan, a vizsgázó által használt tintától jól megkülönböztethető, 
eltérő színű tollal meg kell jelölni. 
 
1. 
 

 Deutsch-
land 

Italien Japan 
Süd-

Amerika 
Marokko 

Hier finden junge Akademiker 
nur schwer eine Arbeit. 

 X (1)    

Hier ist die Miete sehr hoch.  X (2) X (3)  X (6) 
Hier können nur Studenten früher 
wegziehen. 

    X (7) 

Hier ziehen die Männer aus 
Familienliebe nicht weg. 

   X (5)  

Hier ziehen die Männer später aus 
als die Frauen. 

X (0)     

Hier ziehen junge Leute erst nach 
der Heirat weg. 

  X (4)  X (8) 

 
 
Megoldásként csak 8 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 8-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 feladat pontszáma nem lehet negatív szám. 
Figyelem! Amennyiben a vizsgázó mindegyik négyzetbe X-et tett, akkor a feladat nem kerül 
javításra, pontszáma 0 pont lesz. 
 
 
2. 
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. wetterfühlig 
  9. Kopfschmerzen / Reizbarkeit / Selbstmord 
10. ein (Warn)signal des Körpers 
11. Ausgleich 
12. Leute mit viel Stress  
13. Druckschwankungen / Temperaturschwankungen 
14. die (eigene) Körpertemperatur 
15. an die frische Luft gehen / sich dem Wetter aussetzen 
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3. 
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. rund 10 mal 14 Zentimeter 
 
16. Sie wurde für (ziemlich) anstößig bzw. schamlos bzw. indiskret gehalten. / Weil sie ohne 
      Umschlag verschickt wurde. / Wegen mangelnder Vertraulichkeit. 
 
17. Aus wirtschaftlichem Grund. / Wegen einer Marktlücke. / Sie haben die Idee nicht 
      indiskret gefunden. 
 
18. 20 Worte 
 
19. Weil die Karte wie eine Briefmarke kostete. / Die Karte an sich war gratis. 
 
20. és 21. Man brauchte keine umständliche Anrede. / Man brauchte keine (ellen)lange 
                Grußformel. (A sorrend mindegy.) 
 
22. és 23. Sie wurde bunt illustriert. bzw. Sie wurde zur Ansichtskarte. bzw. Sie wurde farbig. 
                / Sie hatte weniger Platz zum Schreiben. (A sorrend mindegy.) 
 
24, die (Kurznachricht per) SMS (mit Foto). 
 

 
 

SZÖVEGEK 
 

Weg von zu Hause 
 

Nesthocker. So nennt man Leute, die es einfach nicht schaffen, von zu Hause auszuziehen. 
Dieses Phänomen betrifft bei uns in Deutschland vor allem die Männer. Die ziehen im 
Schnitt nämlich zwei Jahre später aus, als die Mädels und sind dann schon Mitte zwanzig. Das 
hat eine Studie vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden herausgefunden. In anderen 
Ländern bleiben die Jungs aber noch viel länger zu Hause. Wir von Das Ding haben auf der 
ganzen Welt Reporter und Philip vom „das  Ding der Woche-Team“ haben darüber 
gesprochen, wie es in den verschiedenen Ländern mit den Nesthockern so aussieht. 
Italien. Hier kommen die Jungs eigentlich gar nicht raus aus dem Hotel Mama. Stefan Trindle 
aus Rom erklärt, warum. „Das Studium geht hier zum Teil länger und anschließend ist es sehr 
schwierig einen Job zu finden, und Wohnungen sind sehr, sehr teuer. Und wenn er keine 
eigene Wohnung finanzieren kann, weil er beispielsweise keinen Job hat, bleibt ihm 
eigentlich keine andere Möglichkeit.“ Deshalb ist es auch keine Ausnahme, dass Männer mit 
35 immer noch dort wohnen. 
Japan. Rund die Hälfte der Jugendlichen in Japan studiert und macht mit etwa 22 Jahren den 
Uniabschluss. Zu diesem Zeitpunkt leben aber 80 Prozent von ihnen noch zu Hause. Mieten 
sind in Japan nämlich extrem teuer. Die Japaner sparen ihr Geld lieber, Peter Kujart aus Tokio 
weiß, wofür. „Sie gehen mit ihrem Freund oder ihrer Freundin in ein Love-Hotel. Diese 
Einrichtungen, die in ganz Japan zu finden sind, bieten ihre Zimmer für einige Stunden, den  
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ganzen Tag oder die ganze Nacht an. Dann trennt man sich wieder und schlägt allein den Weg 
zu den Eltern ein“. Spätestens wenn geheiratet wird, geht’s aber weg von zu Hause. Das ist in 
Japan im Schnitt mit Ende zwanzig. 
Süd-Amerika. Auch hier bleiben die Leute sehr lange bei den Eltern. Das läge aber nicht 
unbedingt am Geld, sagt Gottfried Stein. Die Südamerikaner haben einfach Bock auf ihre 
Familie. „Manchmal leben 6, 8 Personen in einem Raum, bei den Bessergestellten natürlich 
weniger, aber grundsätzlich lassen Latinos eine körperliche Enge und Nähe zu, die in 
Deutschland klaustrophobe Reaktionen auslösen würde“. Wir würden also total kirre bei 
diesem Gewusel. Die Männer sind in Süd-Amerika übrigens auch besonders bequem, die 
Hausarbeit wird komplett von den Frauen gestemmt. 
Marokko. Nach der Lehre oder Abi ausziehen, das gilt für die meisten Marokkaner nicht. Sie 
müssen zu Hause bleiben, besonders Frauen auch bis zur Hochzeit. Hauptproblem ist einfach 
das Geld. XY aus Rabat. „In Marokko liegt das Durchschnittsgehalt bei rund 300 Euro pro 
Monat. Das reicht oft gerade mal für die eigene Miete.“ Die einzigen, die im Schnitt früher als 
Ende 20 ausziehen, sind Studenten. Sie müssen für ihr Studium oft den Wohnort wechseln 
und wohnen dann im Wohnheim oder in WGs. Frauen und Männer sind dort natürlich strikt 
getrennt. 
 

Wetterfühligkeit 
 
Hallo und herzlich willkommen bei „Das beste Podcast“. Mein Name ist Steffi Koch. 
Jeder von uns hat ja schon mal über das Wetter geklagt: Mal ist es zu heiß, mal zu kalt, mal zu 
viel Regen und mal zu trocken. Viele jammern aber nicht nur über das Wetter, sie leiden auch 
richtig darunter. Schwingt das Wetter um, geht es ihnen schlecht. Wetterfühligkeit ist in 
Deutschland weit verbreitet. Die neue Ausgabe „Daheim in Deutschland“ hat sich jetzt mit 
diesem Thema mal näher auseinandergesetzt, und Saskia Renner hat sich schlau gemacht: 
Was ist gemeint, wenn Sie das [GERÄUSCH] gemeinsam mit diesem [GERÄUSCH] hören? 
Richtig! Fönwetter. Und dem wird ja so einiges zugeschrieben: z.B. dass es Kopfschmerzen 
oder Reizbarkeit verursacht. Manche meinen sogar, das Fönwetter sei Mitschuld an höheren 
Selbstmordraten. Ob das stimmt, bleibt fraglich. Fakt ist aber, dass in Deutschland viele mit 
Wetterfühligkeit zu kämpfen haben. Fast jeder zweite bezeichnet sich als wetterfühlig. Und 
das ist weder Einbildung noch eine Krankheit, sondern ein Warnsignal des Körpers. Der 
Organismus ist zu schwach, um die Wetterumschwünge einfach auszugleichen. Bianka 
Wincze von der Redaktion „Daheim in Deutschland“: 
Das Wetter hat auf jeden Fall eine Wirkung auf die Menschen. Es kommt immer darauf an, 
wie sich jeder auf das Wetter einstellen kann. Vor allem Leute mit viel Stress, hohem 
Blutdruck, Rheumakranke oder auch frisch Operierte leiden meist unter dem Wetter.  
Ein Auslöser für Wetterfühligkeit sind vermutlich Druckschwankungen in der Atmosphäre. 
Aber auch wenn das Thermometer in kurzer Zeit stark steigt oder fällt: 
Der Körper versucht bei den starken Temperaturschwankungen, die draußen herrschen, die 
eigene Körpertemperatur konstant zu halten. Das wirkt sich auf unseren Blutdruck aus, und 
kann unter Umständen den ganzen Organismus durcheinander bringen.  
Aber gegen die eigene Wetterfühligkeit kann man etwas machen: 
Die Empfindlichkeit gegenüber dem Wetter kann man sich ganz einfach wegtrainieren, in dem 
er sich dem Wetter aussetzt. Das heißt nicht in der Stube sitzen bleiben, sondern einfach raus 
an die frische Luft und das nicht nur, wenn die Sonne scheint.  
Ab jetzt heißt es also: Ab nach draußen! Mit guter Regenjacke, warmen Socken und festen 
Schuhen. Stört auch so [GERÄUSCH] ein Wetter nicht. 
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Ja, und wenn man bei jedem Wetter raus an die frische Luft geht, dann macht man nicht nur 
‘was gegen die eigene Wetterfühligkeit, sondern gleich auch noch was für die eigene Fitness. 
Da lohnt es sich doch dann gleich doppelt. 
Weitere Infos rund um das Thema „Wetterfühligkeit“ gibt’s in der aktuellen Zeitschrift 
„Daheim in Deutschland“ oder im Internet auf www.daheimindeutschland.de. Tschüss und bis 
zum nächsten Mal sagt Ihre Steffi Koch. 
 

Geschichte der Postkarte 
 
„Sie haben Post!“: Lebenszeichen, Liebesschwüre und lustige Grüße aus Lanzarote – und das 
alles auf rund 10 mal 14 Zentimetern. Anlässe für kurze Mitteilungen gibt es schließlich 
genug. Und weil so eine Postkarte prinzipiell jeder lesen kann, schreiben besonders gewitzte 
Schlaumeier gleich noch „Schöne Grüße an den Briefträger!“ mit dazu. Denn der liest ja 
sowieso mit, oder? 
Die mangelnde Vertraulichkeit war übrigens der Grund, warum die Postkarte es am Anfang 
ziemlich schwer hatte: Die Preußische Postverwaltung fand die Idee, offene Karten ohne 
Umschlag zu verschicken, zunächst nämlich ziemlich anstößig: Ein privates Schriftstück ohne 
schützendes Kuvert galt als schamlos. In Österreich hingegen sah man es in punkto 
Indiskretion offenbar nicht ganz so eng. Auf Anraten von Nationalökonom Emanuel 
Herrmann wurde die neue Sendungsart 1869 eingeführt: eine Premiere. Als knallharter 
Wirtschaftswissenschaftler hatte der Professor statt sittlicher Bedenken einfach den 
Gesichtspunkt „Marktlücke“ in den Vordergrund gestellt. Für die sogenannte 
„Korrespondenz-Karte“ galt dann auch: reduziertes Porto bei einer Obergrenze von 20 
Worten. Und weil die Karte mit dem eingedruckten Postwertzeichen dem Preis der 
Briefmarke entspricht, die Karte an sich also gratis ist, ist das Schnäppchen perfekt. Eine Seite 
für die Adresse, die andere Seite für die private Mitteilung – die zunächst bildlose Postkarte 
tritt von Wien aus ihren Siegeszug um die Welt an. Und die transnationale Freude an der 
ebenso preiswerten wie unkomplizierten Kurzmitteilung ohne umständliche Anrede und 
ellenlange Grußformel macht aus Emanuel Herrmann einen bekannten Mann. Seinen 
Grabstein wird der ehrenvolle Zusatz zieren: „Erfinder der Postkarte“. Geboren wurde der 
Visionär in Sachen Postgeheimnis am 24. Juni 1839. 
Bunt illustriert, mutiert die Postkarte mit der Jahrhundertwende zur Ansichtskarte. Die farbige 
Laufbahn hat freilich zur Folge, dass der Platz zum Schreiben immer kleiner wird. Vorne die 
Adresse, hinten das Bild – der Gruß von unterwegs muss also wirklich knapp ausfallen. Heute 
ist auf den meisten Postkarten je ein separates Anschrift- und Schreibefeld ausgewiesen. 
Nach einem rekordverdächtigen Höhenflug geht es mit dem vielseitigen Schriftstück nach der 
Jahrtausendwende dann postwendend bergab: Die gute alte Postkarte ist abgestempelt. Selbst 
sonnensatte Urlauber greifen inzwischen immer seltener zum Kugelschreiber und immer 
häufiger zum Handy: Der Standardbericht über Wasser, Wetter und Windverhältnisse kommt 
als Kurznachricht per SMS – samt aussagekräftigem Schnappschuss. Wer heutzutage noch 
Papier beschreibt, gilt schnell als abgeschrieben. 
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Átszámítási táblázat 

 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez az összeg lesz a fel-
adatpont (legfeljebb 24 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy  
az elért feladatpontok (bal oldali oszlop) mennyi vizsgapontot jelentenek (jobb oldali oszlop). 
 
 

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

 
 
 
Források 
 
1. www.dasding.de/podcast/wegvonzuhause/2009   
 
2. www.dasbestepodcast.de/?p=324   

 
3. www.br-online.de/bayern2/kalenderblatt/kultur-einfach-abseits-postkarte-

ID1276250355638.xml   
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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. Az új helyesírás teljes körű bevezetésével a régi helyesírással írt alakok nem fogadhatók 
el. 

6. 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! 

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. 

 

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 
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. 
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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). 

 

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. Néhány példa a helyes aláírásra: 

Péter Szabó / Szabó Péter 

Péter / die Deutschgruppe / Klasse 10D 

Nem elfogadható az aláírás abban az esetben, ha ellentmond a levél tartalmának és/vagy 
hangnemének. 

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. 
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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. 

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. 
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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.  

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. 
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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  

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. 

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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Német nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

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. 

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. 

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. 
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Német nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

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  

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. 

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 szóhaszná-
latra. 
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 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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