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Javítási-értékelési útmutató

OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE
Általános útmutató
Csak az utasításban megadott helyre beírt megoldás fogadható el.
A rövid választ igénylő, valamint a mondatkiegészítéses feladatoknál a válaszokat
tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a helyesírási hibákat csak akkor
vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét akadályozzák. Az esetleges helyesírási és
nyelvtani hibák ellenére is pontot kap tehát a vizsgázó, ha válaszából megállapítható, hogy
megértette a szöveget. Ha valamelyik kérdésre többféle válasz is elfogadható, a javítási kulcs
tartalmazza a szövegből adódó lehetséges válaszokat, illetve azokat a tartalmi elemeket,
amelyeket a jó válasznak tartalmaznia kell. A zárójelben szereplő szavak és kifejezések nem
feltételei a válasz elfogadhatóságának.
Nem kaphat viszont pontot a vizsgázó, ha az utasításban megadott szószámot túllépi,
még akkor sem, ha a válasz egyébként helyes. (Az összevont alakok egy szónak számítanak,
tehát: it’s been = két szó; it has been = három szó.)
Pontot veszít a vizsgázó akkor is, ha valamelyik kérdésre több választ ír be. Erre akkor
sem kaphat pontot, ha a többféle változat között a helyes megoldás is szerepel.
A feladatlap 30 itemet tartalmaz. A dolgozatpont megegyezik a vizsgaponttal. Ahány
dolgozatpontot szerzett a diák, ugyanannyi a vizsgapontja is.
Az egyes feladatokban az itemeket (kérdéseket), egyenként is minősíteni kell. Javítás
közben minden feladatnál, a feladatban szereplő összes kérdéshez egy-egy szürke négyzetbe
kérjük, írja be a következő kódokat:
• 1 = jó válasz
• 0 = nem elfogadható válasz
Például:
1)

1

2)

0

3)

1

4)

0

Az első és harmadik kérdésre adott válasz: helyes. A második és negyedik kérdésre
adott válasz: helytelen.
Feladatonként összesíteni kell az elért pontokat. A feladat alatt az első téglalapban az
elérhető pontszám szerepel, a másodikba kérjük, írja be az elért pontszámot.
Például:
4 pont

2

Kérjük a feladatlap végén található összesítő táblázatba írja be:
• a részeredményeket (az egyes feladatok eredményeit);
• a dolgozatpontszámot;
• a vizsgapontszámot.
írásbeli vizsga 0801
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Javítási-értékelési útmutató

OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE
Javítási kulcs
Task 1
1)
2)
3)
4)
5)
6)

girlfriend / partner
(even) more / (text) messages / (e)mails / SMSs / texts (maximum két szó írható be!)
himself // his personality / character
greater / bigger / better
alcoholics // hard / heavy drinkers
friend

Task 2
7)
8)
9)
10)
11)

C
B
D
B
C

Task 3
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

A
A
C
A
B
B
A
C
A
C

Task 4
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

F
D
B
A
C
E
H
L
M
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NYELVHELYESSÉG
Általános útmutató
Csak az utasításban megadott helyre írt megoldás fogadható el. A javítási útmutató
tartalmazza az összes elfogadható választ.
Amennyiben a válasz helyesírási hibát tartalmaz, az nem elfogadható. Amennyiben több
választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha tartalmazza a helyes megoldást.
A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási útmutatóban
található táblázat alapján történik.
Az egyes feladatokban az itemeket (kérdéseket), egyenként is minősíteni kell. Javítás
közben minden feladatnál a feladatban szereplő összes kérdéshez egy-egy szürke négyzetbe
kérjük, írja be a következő kódokat:
• 1 = jó válasz
• 0 = nem elfogadható válasz
Például:
1)

1

2)

0

3)

1

4)

0

Az első és harmadik kérdésre adott válasz: helyes.
A második és negyedik kérdésre adott válasz: helytelen.
Minden feladatnál két külön rubrika is található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető
maximális pontszámot, a másikba kérjük, írja be a feladatban a diák által elért összpontszámot.
Például:
4 pont

2

Kérjük a feladatlap végén található összesítő táblázatba írja be:
• a részeredményeket (az egyes feladatok eredményeit);
• az elért összpontszámot (dolgozatpontszám),
• a megállapított vizsgapontokat (a Javítási-értékelési útmutató átszámítási táblázata
alapján).
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NYELVHELYESSÉG
Javítási kulcs
Task 1
1) B
2) D
3) A
4) B
5) A
6) D
7) C
8) D
9) B
10) D
Task 2
11) most / other
12) In / in
13) so / therefore
14) Although / Whereas / While / Though (kisbetűvel is)
15) to
16) If / if
17) for
18) another
19) or / otherwise
20) never / not
Task 3
21) ordinary
22) warning / warnings
23) explanations
24) length / lengths
25) interpretation
26) evidence
27) similarities
28) repetition / repetitions
29) attractive
Task 4
30) are
31) 9
32) so
33) that
34) 9
35) all
36) much
37) 9
38) have
39) been
40) of
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NYELVHELYESSÉG
Átszámítási táblázat

Dolgozatpont Vizsgapont
40
30
39
29
38
29
37
28
36
27
35
26
34
26
33
25
32
24
31
23
30
23
29
22
28
21
27
20
26
20
25
19
24
18
23
17
22
17
21
16
20
15
19
14
18
14
17
13
16
12
15
11
14
11
13
10
12
9
11
8
10
8
9
7
8
6
7
5
6
5
5
4
4
3
3
2
2
2
1
1
0
0
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE
Sikeres javítások elfogadhatók, de csak akkor, ha egyértelműen kiderül, hogy mi volt a
vizsgázó végleges döntése. Amennyiben több – köztük hibás megoldást is tartalmazó –
„érvényes” választ írt be a vizsgázó, a válaszokat akkor sem fogadhatjuk el, ha azok
tartalmazzák a helyes megoldást is.
A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási útmutatóban
található táblázat alapján történik.
Mivel a vizsgaeredmények statisztikai feldolgozásra kerülnek, az egyes feladatokban az
itemeket (kérdéseket), egyenként is minősíteni kell. Javítás közben az egyes feladatokban
szereplő összes kérdéshez írjuk be a megfelelő kódot:
• 1 = jó válasz
• 0 = nem elfogadható válasz
Minden feladatnál két külön rubrika is található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető
maximális pontszámot, a másikba pedig kérjük, írja be az adott feladatban a diák által elért
összpontszámot.
Például:
Elérhető

4

Elért

2

A feladatlap végén található összesítő táblázatba kérjük, írja be a részeredményeket (az
egyes feladatok eredményeit), az elért összpontszámot, illetve a mellékelt táblázat
segítségével megállapított vizsgapontokat.
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE
Javítási kulcs
TASK 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

A
B
C
B
A
B
B
A
B
C
B

TASK 2
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

B
A
C
C
C
A
C
C

TASK 3
20.
21.
22.
23.
24.
25.

A
AB (Csak a kettő együtt!)
A
A
AB (Csak a kettő együtt!)
B
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SZÖVEGÁTIRAT
TASK 1
Raoul Derosiers, a Canadian businessman, had one of the strangest talents on record: he
could, apparently, see deep into solid earth. This x-ray vision was at one time known as 'water
witching', but nowadays is more commonly called water divining or dowsing.
Derosiers had often suffered from acute pains under his lower ribs. In 1940, the attacks started
to occur more frequently, convincing him that he needed to visit a doctor. The doctor thought
he would be cured by rest and prescribed him sleeping pills, and indeed, this appeared to work
for a while.
After he'd been taking the pills for about a month, Derosiers visited a cousin's farm in Quebec.
The relative complained that a lack of water was pushing him out of the cattle business, and
although he felt sorry about the situation, Derosiers could do nothing. A few months later,
while the two men were walking across a field behind the barns, Derosiers got one of his
awful pains in the ribs. As it was happening, he said to his cousin: 'Don't ask me why I say
this, for I can't explain it - but I feel that I am standing over a stream of underground water . . .
good water. It is seventy feet down and it runs over the top of a layer of slate three inches
thick. Don't drill through the slate or you will lose the water.' Three weeks later, the well was
drilled in the place Derosiers had indicated using his mental x-ray, and an abundant supply of
drinkable water was discovered only a foot deeper than he had specified. Underneath the
water was a layer of slate three to four inches thick.
News of this miraculous 'water witching' spread quickly and Derosiers found his x-ray vision
very much in demand. He found over six hundred wells, without failure, simply by walking
over the land and stopping where he felt the stabbing pain in his ribs.

TASK 2
The English word 'communicate' comes from the Latin word 'communicare'. It means 'to give'
or 'to share'. And, most commonly today, it means to give or share information and ideas.
If there are no people around us, we don't learn how to communicate. There have been several
cases where children have been discovered, unable to speak a human language, after years of
living alone or with animals. We don't know, of course, whether the children who lived with
the animals were able to communicate with them, but when they were discovered they
certainly couldn't communicate with humans.
In 1920, in India, for example, two young girls were found living in the wilds. People said
that wolves had looked after them. They couldn't speak. In 1970 a boy called Genie was found
in a room. He was 14 and he had been living alone in a room since he was 14 months old. The
people who were responsible for him had given him very little food and had never talked to
him. Genie had to learn how to speak when he was taken away from these people. Another
interesting example is the case when a boy was found in the forest in Central Africa in 1976.
He had been living with monkeys; he walked on his hands and feet and climbed like a
monkey. It is not surprising that he couldn't speak either.
Speaking and understanding are complicated even if you have been brought up in a home
rather than in a desert. We might know a language very well, but can we always express
ourselves so that another person can understand what we are trying to communicate?
People who share the same experiences and interests often develop their own language. This
language helps them to communicate better and, at the same time, makes it more difficult for
other people to take part. This is quite clear in the case of representatives of different crafts
and professions, but perhaps less obvious in the case of people who come from a different
cultural background.
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The Arabic language, for example, has many words which refer to the camel. An Eskimo
would probably not really understand any of them unless he lived and worked with camels in
the desert. On the other hand, the Eskimo has about 12 words for snow (snow which is falling,
is fresh on the ground, etc.) and most Arab people would find it difficult to understand these
words even if they were explained.
In English there are now over one million words. The average American person knows
between 30,000 and 60,000 words. We may speak the same language but we don't necessarily
use the same words. If we want to communicate successfully we must share similar
experiences.

TASK 3
And now to a review of the papers. We have some very interesting stories this morning from
Britain. The first one we have is from the Times in London, and it seems that Santa Claus has
been severely reprimanded. It's the Fun Agency and its aim is to get rid of substandard Santas.
Jolly, bearded Father Christmas has been ordered to clean up his act or be forced to hang up
his trademark red suit.
"We are trying to eradicate shoddy Santas," James Lovell of the agency told Reuters the day
after a secret summit of Santas drew up guidelines for beard length, clothes, footwear and
general behaviour.
"Santa is a magical and cuddly man, not a fat, smelly slob," said Lovell, whose agency fills
500 Santa positions a year. "I even saw a Santa last year wearing trainers (sneakers)."
From this December Santas – who only substitute for the real thing when he is busy elsewhere
– must be neatly presented, have a bushy white beard no more than six inches long, he must
not smell of drink or body odour and his 'Ho! Ho! Ho!' must resonate deeply," Lovell added.
Oh, it's a good … it's good to get Santa Clauses behaving properly. Yeah, it's amazing
actually, isn't it, how many Santa Clauses … how many different people there are ... and how
many people do this to … to earn a bit of extra money round about Christmas.
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE
Átszámítási táblázat
Dolgozatpont Vizsgapont
25
30
24
29
23
28
22
26
21
25
20
24
19
23
18
22
17
20
16
19
15
18
14
17
13
16
12
14
11
13
10
12
9
11
8
10
7
8
6
7
5
6
4
5
3
4
2
2
1
1
0
0
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ÍRÁSKÉSZSÉG
Általános útmutató

A hibákat jelölni kell a feladatlapon.

A feladatlapon a szürke táblázatokban két külön oszlop található:
• az elsőbe előre beírtuk az egyes értékelési szempontok alapján elérhető maximális pontszámot,
• a másikba kérjük, írja be a feladatban a diák által elért pontszámot, illetve az
utolsó sorba a feladatra adott összpontszámot.
Például:
15 pont

12

Kérjük a feladatlap végén található összesítő táblázatba írja be:
•
•
•

a részeredményeket (az egyes feladatok eredményeit);
az elért összpontszámot, amely egyben a vizsgapontszám;
végül aláírásával hitelesítse értékelését.
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Az íráskészség feladatok értékelési útmutatója
(30 pont)
A feladat
I. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról
Értékelési szempontok
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás
Szövegalkotás
Szókincs, kifejezésmód
Nyelvhelyesség, helyesírás
Íráskép
Összesen

Pontszám
3 pont
2 pont
3 pont
3 pont
3 pont
1 pont
15 pont

Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” értékelési kategória alapján
0 pont, akkor a többi szempont alapján nem értékelhető, az összpontszám 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 megfelelő részletességgel tárgyalta-e őket; a szöveg a megadott
hosszúságú-e.

•

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 írásmű szerzője és olvasója közötti viszonynak; hogy az
olvasóban a szerző szándékának megfelelő benyomást kelti-e.

•

Szövegalkotás
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy logikus-e az irányító szempontok valamint az ezekhez
kapcsolódó gondolatok és a vizsgázó véleményét alátámasztó érvek elrendezése; megfelelő-e a
gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés és befejezés, használ-e bekezdéseket; hogyan alkalmazza a
szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit.

•

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 az emelt szintnek megfelelő igényességet és
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 mondatszerkezetek és nyelvtani struktúrák
tekintetében mennyire igényes.

•

Íráskép
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy milyen a szöveg írásképe, mennyire olvasható; a törlések
és javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekinthetőségét.
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Javítási-értékelési útmutató

Értékelési skála
1.

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése

3 pont
A vizsgázó megvalósította a kommunikációs
célokat.
Valamennyi irányító
szempontot megfelelően
dolgozta ki.

2.

2 pont
A vizsgázó többnyire
megvalósította a kommunikációs célokat.
Az irányító szempontok
közül egyet vagy kettőt
megfelelően dolgozott ki,
a többit csak részben.

Az irányító szempontok
közül egyet megfelelően
dolgozott ki, ezen kívül
még egyet részben, a többit egyáltalán nem; illetve
valamennyi irányító
szempontot csak részben.

0 pont
A vizsgázó nem valósította meg a kommunikációs célokat, mert:
- félreértette a feladatot,
- az irányító szempontok
közül egyet sem dolgozott ki megfelelően, illetve csak egyet vagy
kettőt részben.

Hangnem, az olvasóban keltett benyomás

2 pont
A szöveg a szövegfajtának és a szerző és az olvasó közötti kapcsolatnak
megfelelő hangnemben íródott, az
olvasóban a szerző szándékának
megfelelő benyomást kelt.
3.

1 pont
A vizsgázó részben valósította meg a kommunikációs
célokat.

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

0 pont
A szöveg hangneme nem megfelelő, az olvasóban nem a szerző
szándékának megfelelő benyomást
kelt.

Szövegalkotás

3 pont
A szöveg felépítése, az
irányító szempontok elrendezése logikus.
A gondolati tagolás megfelelő: van bevezetés és
befejezés, bekezdéseket
alkalmaz.
A vizsgázó megfelelően
használja a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi
elemeit, koherens
szöveget hoz létre.

írásbeli vizsga 0801

2 pont
A szöveg felépítése, az
irányító szempontok
elrendezése a kisebb
aránytalanságok ellenére
logikus.
A vizsgázó törekszik a
gondolati tagolásra: van
bevezetés vagy befejezés.
A vizsgázó többnyire
megfelelően használja a
szövegösszefüggés
tartalmi és nyelvi elemeit.
A mondatok többnyire
szervesen kapcsolódnak
egymáshoz.

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

14 / 18

0 pont
A mondanivaló nem
logikus elrendezésű, a
gondolatok esetlegesen
követik egymást.
A szöveg tagolatlan és
áttekinthetetlen, túlnyomórészt összefüggéstelen
mondatokból áll.
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4.

Szókincs, kifejezésmód

3 pont
A szöveget a témának és
a közlési szándéknak
megfelelő, az emelt szinten elvárható szókincs,
igényes nyelvhasználat
jellemzi.

5.

2 pont
A szöveget a témának és
a közlési szándéknak
megfelelő, viszonylag bő
szókincs jellemzi. A vizsgázó törekszik az igényes
nyelvhasználatra. A szóhasználat csak néhány
helyen nem megfelelő, ez
azonban nem nehezíti a
megértést.

1 pont
A szöveget kevésbé változatos szókincs és az
emelt szinthez képest leegyszerűsített nyelvhasználat jellemzi. A vizsgázó
nem törekszik igényes
fordulatok alkalmazására.
Sok a szóismétlés, több
helyen nem megfelelő a
szóhasználat, ami esetenként nehezíti a megértést
is.

0 pont
A szövegben felhasznált
szókincs szegényes, a
nyelvhasználat igénytelen. A nem megfelelő
szóhasználat több helyen
nehezíti a megértést.

Nyelvhelyesség, helyesírás

3 pont
A vizsgázó változatos és
az emelt szintnek megfelelő nyelvtani szerkezeteket használ, mondatszerkesztése igényes.
A szöveg igényes, esetleg
néhány kisebb, a szöveg
megértését nem nehezítő
nyelvi (mondattani, alaktani, helyesírási) hiba található benne.
6.

Javítási-értékelési útmutató

2 pont
A vizsgázó törekszik az
emelt szintnek megfelelő
nyelvtani szerkezetek
használatára és az igényes
mondatszerkesztésre. A
szövegben több, a szöveg
megértését nem nehezítő
nyelvi (mondattani, alaktani, helyesírási) hiba
vagy egy-két, a szöveg
megértését nehezítő hiba
található.

1 pont
A vizsgázó egyszerű
nyelvtani szerkezeteket
használ, és nem törekszik
igényes mondatszerkesztésre.
A szövegben több, a szöveg megértését nem befolyásoló, vagy néhány, a
szöveg megértését nehezítő hiba található.

0 pont
A szöveget nem a
szintnek megfelelő,
túlságosan egyszerű
nyelvtani szerkezetek és
igénytelen mondatszerkesztés jellemzi.
A szövegben sok, a szöveg megértését nem
befolyásoló és/vagy
több, a szöveg megértését nehezítő hiba található.

Íráskép

1 pont
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és javítások.
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0 pont
Olvashatatlan kézírás.
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Javítási-értékelési útmutató

B feladat
I. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról
Értékelési szempontok
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése
Szövegalkotás
Szókincs, kifejezésmód
Nyelvhelyesség, helyesírás
Íráskép
Összesen

Pontszám
3 pont
5 pont
3 pont
3 pont
1 pont
15 pont

Amennyiben a dolgozat ”A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” értékelési kategória alapján
0 pont, akkor a többi szempont alapján nem értékelhető, az összpontszám 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 őket, mennyire sikerült a témát tágabb
kontextusba helyeznie, és érvekkel alátámasztania véleményét; a szöveg a megadott hosszúságú-e.

•

Szövegalkotás
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy logikus-e az irányító szempontok valamint az ezekhez
kapcsolódó gondolatok és a vizsgázó véleményét alátámasztó érvek elrendezése; megfelelő-e a
gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés és befejezés, a vizsgázó használ-e bekezdéseket; hogyan
alkalmazza a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit.

•

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 az emelt szintnek megfelelő igényességet és
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 mondatszerkezetek és nyelvtani struktúrák
tekintetében mennyire igényes a szöveg nyelvhasználata.

•

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

írásbeli vizsga 0801
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III.

Javítási-értékelési útmutató

Értékelési skála
1.

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése

3 pont
A vizsgázó megvalósította a kommunikációs
célokat.
Valamennyi irányító
szempontot megfelelően
dolgozta ki.

2.

2 pont
A vizsgázó többnyire
megvalósította a kommunikációs célokat.
Az irányító szempontok
közül kettőt vagy hármat
megfelelően dolgozott ki,
a többit csak részben
vagy egyáltalán nem,
illetve egy irányító
szempontot megfelelően,
az összes többit csak
részben.

1 pont
A vizsgázó részben valósította meg a kommunikációs célokat.
Az irányító szempontok
közül egyet megfelelően
dolgozott ki, ezen kívül
még egyet részben, a többit egyáltalán nem, illetve
valamennyi irányító
szempontot csak részben.

0 pont
A vizsgázó nem valósította meg a kommunikációs célokat, mert:
– félreértette a feladatot,
– az irányító szempontok
közül egyet sem dolgozott ki megfelelően, illetve csak néhányat részben.

Szövegalkotás

5 pont
A szöveg felépítése, az
irányító szempontok, és
az ezekhez kapcsolódó
gondolatok és érvek elrendezése logikus.
A vizsgázó megfelelően
használja a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi
elemeit, koherens
szöveget hoz létre.
A szöveg formai tagolása
megfelelő, bekezdéseket
használ.

írásbeli vizsga 0801

4-3 pont
A szöveg felépítése az
irányító szempontok és az
ezekhez kapcsolódó gondolatok, érvek elrendezése többnyire logikus.
Elkülönül a bevezetés és
a befejezés.
A vizsgázó többnyire
megfelelően használja a
szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit. A
mondatok többnyire szervesen kapcsolódnak
egymáshoz.
Amennyiben a szöveg
nem megfelelően tagolt,
azaz nincsenek bekezdések, az alacsonyabb
pontszámot kell adni.

2-1 pont
A mondanivaló nem mindenütt logikus elrendezésű, sok a gondolati ismétlés.
A mondatok több helyen
nem kapcsolódnak egymáshoz.
Amennyiben a szövegben
a bevezetés és a befejezés
sem (vagy alig) különül
el, az alacsonyabb pontszámot kell adni.
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0 pont
A mondanivaló nem
logikus elrendezésű, a
gondolatok esetlegesen
követik egymást.
A szöveg tagolatlan és
áttekinthetetlen, túlnyomórészt összefüggéstelen
mondatokból áll.
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3.

Szókincs, kifejezésmód

3 pont
A szöveget a témának és
a közlési szándéknak
megfelelő gazdag és változatos szókincs, valamint a közlési szándéknak megfelelő nyelvhasználat jellemzi.

4.

2 pont
A szöveget a témának és
a közlési szándéknak
megfelelő, viszonylag bő
szókincs jellemzi. A vizsgázó törekszik a közlési
szándéknak megfelelő
nyelvhasználatra. A szóhasználat csak néhány
helyen nem, megfelelő,
ez azonban nem nehezíti
jelentősen a megértést.

1 pont
A szöveget kevésbé változatos szókincs és a
szinthez képest egyszerűbb nyelvhasználat jellemzi. A vizsgázó nem
törekszik a közlési szándéknak megfelelő nyelvhasználatra. Sok a szóismétlés, több helyen nem
megfelelő a szóhasználat,
ami esetenként nehezíti a
megértést is.

0 pont
A szövegben felhasznált
szókincs szegényes, a
nyelvhasználat nem felel
meg a közlési szándéknak, és ez több helyen
nehezíti a megértést.

Nyelvhelyesség, helyesírás

3 pont
A szöveget igényes nyelvhasználat jellemzi, a vizsgázó változatos és igényes
nyelvtani szerkezeteket
használ, mondatszerkesztése is igényes.
A szöveg igényes, esetleg
néhány kisebb, a szöveg
megértését nem nehezítő
nyelvi (mondattani, alaktani, helyesírási) hiba
található benne.
5.

Javítási-értékelési útmutató

2 pont
A vizsgázó törekszik igényes nyelvtani szerkezetek használatára és az igényes mondatszerkesztésre.
A szövegben több, a szöveg megértését nem nehezítő nyelvi (mondattani,
alaktani, helyesírási) hiba
vagy egy-két, a szöveg
megértését nehezítő hiba
található.

1 pont
A vizsgázó egyszerű
nyelvtani szerkezeteket
használ, és nem törekszik
igényes mondatszerkesztésre.
A szövegben sok, a szöveg megértését nem befolyásoló, vagy néhány, a
szöveg megértését nehezítő hiba található.

0 pont
A szöveget nem a
szintnek megfelelő,
túlságosan egyszerű
nyelvtani szerkezetek és
igénytelen mondatszerkesztés jellemzi.
A szövegben sok, a
szöveg megértését nem
befolyásoló és több, a
szöveg megértését nehezítő hiba található.

Íráskép

1 pont
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és javítások.
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0 pont
Olvashatatlan kézírás.
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