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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. Az esetleg 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 feladatpont megegyezik a vizsgaponttal. Ahány
feladatpontot 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 feladatpontszámot;
• a vizsgapontszámot.
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Javítási kulcs
Task 1
1. K
2. D
3. E
4. N
5. A
6. I
7. F
8. G
9. L
10. M

Task 2
11. K
12. F
13. B
14. I
15. A
16. D
17. G

Task 3
18. A
19. B
20. A
21. C
22. C
23. B
24. A

Task 4
25. D
26. B
27. D
28. A
29. B
30. C

NYELVHELYESSÉG
Általános útmutató

A javítási útmutató tartalmazza az összes elfogadható választ.
A nyelvhelyességi vagy helyesírási szempontból hibás megoldás nem fogadható
el.
Csak az utasításban megadott helyre írt megoldás fogadható el.
Amennyiben több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha
tartalmazza, a helyes megoldást.
A vizsgarész-összetevőben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javításiértékelési 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.
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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 vizsgázó 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 (feladatpontszám),
• a megállapított vizsgapontokat (a Javítási-értékelési útmutató átszámítási táblázata
alapján).
Javítási kulcs
Task 1
1.
personal
2.
provider(s)
3.
cancellation/cancelation
4.
astonishing
5.
initially
6.
individual
7.
economic
8.
realization/realisation
9.
reasonable
Task 2
10.
B
11.
C
12.
B
13.
A
14.
D
15.
A
16.
D
17.
C
18.
A
19.
D
Task 3
20.
that/which
21.
has
22.
so/meaning
23.
more
24.
made/cooked/prepared/produced (also acceptable: baked)
25.
who
26.
whose
27.
as (also acceptable: with)
28.
would/might/could
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Task 4
29.
which
30.
yet
31.
9
32.
it
33.
highly
34.
9
35.
been
36.
At/at
37.
being
38.
so
39.
was
40.
a
Átszámítási táblázat
Feladatpont Vizsgapont
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
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Feladatpont Vizsgapont
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

30
29
29
28
27
26
26
25
24
23
23
22
21
20
20
19
18
17
17
16
15
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE
A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a helyesírási hibákat
csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét akadályozzák. Így például
elfogadhatjuk a mammals helyett a *mamals megoldást, de nem tekinthetjük egyszerű
helyesírási hibának azt az esetet, amikor egy másik értelmes angol szó kerül a megoldásba
(mondjuk, quiet helyett *quite). A többes számú alak hiányát önmagában ne vegyük hibának.
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.
HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE
Javítási kulcs
TASK 1
1. B
2. C
3. B
4. A
5. A
6. B
7. B
8. A
9. A
10. B
11. C

írásbeli vizsga 1311

6 / 15

2013. május 9.

Angol nyelv — emelt szint

Javítási-értékelési útmutató

TASK 2 Csak akkor adható pont, ha MINDKETTŐ szó elfogadható!
12. quiet and unmoving (Fordított sorrendben is elfogadható!)
13. light or sound (Fordított sorrendben is elfogadható!)
14. fish and snakes (Fordított sorrendben is elfogadható!)
15. tusks, fork
16. experiments, laboratories
17. brain signals
18. birds and mammals (Fordított sorrendben is elfogadható!)
19. evidence, reptiles
20. hunters, enemies
TASK 3
21. A
22. AB (Csak együtt!)
23. B
24. B
25. AB (Csak együtt!)
26. B
27. AB (Csak együtt!)
Átszámítási táblázat
Feladatpont Vizsgapont
27
30
26
29
25
28
24
27
23
26
22
24
21
23
20
22
19
21
18
20
17
19
16
18
15
17
14
16
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Feladatpont Vizsgapont
13
14
12
13
11
12
10
11
9
10
8
9
7
8
6
7
5
6
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
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SZÖVEGÁTIRAT
TASK 1
The 1,250 residents of Troy, Missouri tend to think of Ernest Dittemore as somewhat
eccentric. Partly it's because he's toothless and sooty. Mostly it's because he lives in a hole.
This is not to speak disparagingly of the man's abode. Dittemore, 78, resides in a hole dug
seven feet underground and partly covered by a cement slab—a 4-by-10-foot hole, complete
with a chimney, stove and a coal-oil lantern.
Dittemore was born and raised on a farm he calls home. A bachelor, he was living alone in his
six-room house when it was destroyed by fire in 1985. His friends and neighbors got together
and bought him a trailer house. Dittemore was grateful. He thanked his friends, filled the
trailer with food, and then spent the night in a hole that he'd dug in the ground with a shovel.
Now, just months before his 78th birthday, Dittemore still goes into the hole every night,
using the trailer just for storage. His underground house has dirt walls and a dirt floor. He
sleeps on a bed of newspapers and uses a wood-burning stove for heat. A skylight built into
the piece of concrete that is his ceiling has been darkened by the smoke, but it still allows a
little light in. To get to his underground room, Dittemore lifts the ceiling. Steps lead to the
floor 7 feet below. He says it's comfortable enough, even when the temperature outside goes
below freezing.
Two bad knees force Dittemore to use canes made from tree branches to get around. Even so,
he takes care of 30 head of cattle, six horses, a dozen chickens, and a few cats and dogs on his
80-acre farm. When he's finished his day's duties, Dittemore retires to his hole. There he
cooks dinner (food is kept in the trailer's freezer), pops a few Snickers or Milky Way bars for
dessert and turns in for the night.
A sweet-tempered man, Dittemore is a popular figure in Troy, although people were
somewhat confused at first. But they seem to have accepted Dittemore's unusual lifestyle. "A
lot of people want to believe he's crazy," said neighbor Jim Gilmore, "but they don't know
him. He is just different, not a hermit trying to hide from the real world; for example, he still
sends birthday and Christmas cards to his relatives and friends. Believe me, Ernie is the nicest
guy you'll ever meet. And everyone who knows him loves him."
(Forrás: Seattle Times/Seattle Post-Intelligencer, March 7, 1993 & http://www.people.com/people/archive/article/0,,20098241,00.html)

TASK 2
And now a question from one of our regular listeners, Mr John Simmons from
Leicester. Here it goes: “All animals must rest, but do they really sleep as we know it?”
We’ve invited Dr James Norton, professor of animal ethology from the University of
Pennsylvania to answer this interesting question. Good morning Professor Norton and
welcome to the studio. Well, do they sleep like we do?
Good morning. At first sight, the answer to this question seems obvious. If an animal
regularly stops its activities and stays quiet and unmoving—if it looks as though it is
sleeping—then why not simply assume that it is in fact sleeping? However, the scientifically
correct answer is not quite as …
But how can observers be sure that an animal is sleeping?
Well, they can, of course, watch the animal and notice whether its eyes are open or closed,
whether it is active or lying quietly, and whether it responds to light or sound. These factors
are important clues, but they often are not enough. Horses and cows, for example, rarely close
their eyes, and fish and snakes cannot close them. Yet this does not necessarily mean that they
írásbeli vizsga 1311
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do not sleep. Have you ever seen a cat dozing with one eye partly open? Even humans have
occasionally been observed to sleep with one or both eyes partially open. In addition, animals
do not necessarily lie down to sleep either. Elephants, for example, often sleep standing up,
with their tusks resting in the fork of a tree. Finally, while "sleeping" animals often seem
unaware of changes in the sounds and light and other stimuli around them, that does not really
prove they are sleeping either.
So observation in itself might not be enough, isn’t that right?
Observations of animal behavior alone cannot fully answer the question of whether or not
animals sleep. The answers come from doing experiments in "sleep laboratories" using a
machine called the electroencephalograph (EEG). The machine is connected to animals and
measures their brain signals, breathing, heartbeat, and muscle activity. The measurements are
different when the animals appear to be sleeping than when they appear to be awake. Using
the EEG, scientists have confirmed that all birds and mammals studied in laboratories do
sleep. There is some evidence that reptiles, such as snakes and turtles, do not truly sleep,
although they do have periods of rest each day, in which they are quiet and unmoving. They
also have discovered that some animals, like chimpanzees, cats, and moles (who live
underground), are good sleepers while others, like sheep, goats, and donkeys, are poor
sleepers. Interestingly, the good sleepers are nearly all hunters with resting places that are safe
from their enemies. Nearly all the poor sleepers are animals hunted by other animals; they
must always be watching for enemies, even when they are resting.
Well, if animal ethology also answers some of the questions of human ethology, it might
explain why I am a rather poor sleeper myself… Anyway, thank you very much,
Professor Norton.
You’re welcome.
(Source: Sleep and Dreams, by Alvin and Virginia B. Silverstein, Philadelphia: J.B. Lippincott, 1974.)

TASK 3
An overjoyed Lleyton Hewitt, a former US Open and Wimbledon champion, announced the
birth of his third child on the family's website over the weekend but held back on her name.
New Baby Hewitt joins big sister Mia and big brother Cruz (probably named after Victoria
and David Beckham’s son, who spells it the same way). Her own name, however, is not yet
known publicly. Following the announcement of the birth of their third child, Lleyton and Bec
Hewitt are letting fans in on the name of their new baby girl, but it won't be free. The terrific
news is that the baby’s name is for sale: you can buy it for $2 if you are interested.
The pair are asking fans to sign up to the premium SMS service called "Text a Star". The
mobile service was designed to allow fans to get an insight into the career and life of their
favourite Australian sports stars, who send two messages a week to update subscribers about
training and life in general “without any media filter'', as its Melbourne-based creators say on
its website. In addition, subscribers can also send messages to their favourite stars. The
mobile service charges subscribers two dollars per text to receive messages from their
favourite sports stars, promising "real messages from real stars in real time", and charges the
same price for messages sent to the stars. While the majority of the players on the service are
from the country's football clubs, Hewitt is the standout among other sports.
It is unclear how much former world No.1 Hewitt, now ranked 54th in the world, will profit
from the venture. Mr Ryan Berman, director of Text A Star, would not reveal how much
sports people who signed up to the service were paid, but said ''As a matter of fact, Lleyton is
not interested in the money at all; all he wants is to communicate directly with his loyal fans,
to give them an insight into his world before it gets disseminated by the mass media".
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Bec and Lleyton, who previously signed an exclusive deal with the magazine Woman’s Day
for the first year of baby Mia’s life, have again been criticised for cashing in on their children.
The Hewitts signed an exclusive deal about their baby with another magazine − OK!
magazine, which also published a large exclusive spread after their second child Cruz's birth
in 2008.
(Sources:
http://www.allvoices.com/contributed-news/7137183-lleyton-hewitt-and-wife-welcome-their-third-child-but-fans-have-to-pay-to-know-hername
http://www.ndtv.com/article/sports/aussie-fans-to-pay-to-know-name-of-new-hewitt-baby-62471
http://womansday.ninemsn.com.au/celebrityheadlines/8112878/bec-and-lleyton-hewitt-charging-for-babys-name
http://www.sport24.co.za/Tennis/Fans-pay-for-baby-Hewitt-name-20101026
http://www.mamamia.com.au/weblog/2010/10/would-you-pay-2-to-know-the-name-of-bec-and-lleytons-new-baby.html
http://www.smh.com.au/lifestyle/people/celebrities-cash-in-on-latest-additions-20101025-170wr.html?autostart=1)

ÍRÁSKÉSZSÉG
Általános útmutató
A hibákat jelölni kell a feladatlapon.
A dolgozatok javításakor használható jelölések:

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
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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.
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

Maximális pontszám
3
2
3
3
3
1
15

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.
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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.

III.

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.

1 pont
A vizsgázó részben valósította meg 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
minden irányító szempontot csak 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.

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.

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.
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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.

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

A mondatok több helyen
nem kapcsolódnak egymáshoz.
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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 szöveg megértését.

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 szöveg megértését is.

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

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 szintmegfelelő,
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.

0 pont
Olvashatatlan kézírás.

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

Maximális pontszám
3
5
3
3
1
15

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.

írásbeli vizsga 1311
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•

Javítási-értékelési útmutató

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.

III.

Értékelési skála
1.

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése

3 pont
A vizsgázó megvalósította a kommunikációs
célokat.
Valamennyi
irányító
szempontot megfelelően
dolgozta ki.
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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
az összes irányító szempontot csak részben.
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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.
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2.

Javítási-értékelési útmutató

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.

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.

2–1 pont
A mondanivaló nem mindenütt logikus elrendezésű, sok a gondolati ismétlés.

0 pont
A mondanivaló nem
logikus elrendezésű, a
gondolatok esetlegesen
követik egymást.

A mondatok több helyen
nem kapcsolódnak egymáshoz.

A szöveg tagolatlan és
áttekinthetetlen, túlnyomórészt összefüggéstelen
mondatokból áll.

Amennyiben a szövegben
a bevezetés és a befejezés
sem (vagy alig) különül
el, az alacsonyabb pontszámot kell adni.

Amennyiben a szöveg
nem megfelelően tagolt,
azaz nincsenek bekezdések, az alacsonyabb
pontszámot kell adni.
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.

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 szöveg
megértését is.

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

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.

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
szöveg megértését.

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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