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Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű vizsgához 

Íráskészség 

Első feladat 

Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 
 

Értékelési szempontok Pontszám 
Tartalom 4 pont 
Szókincs, kifejezésmód 3 pont 
Nyelvhelyesség, helyesírás 4 pont 
Íráskép 1 pont 
Összesen 12 pont 

 
Amennyiben a dolgozat a Tartalom szempont alapján 0 pont, akkor nem értékelhető a többi 
szempontok alapján sem, azaz az összpontszám is 0. 
 
Az értékelési szempontok kifejtése 

Tartalom 

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. 

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 a mondatszerkezetek és a 
nyelvtani struktúrák tekintetében mennyire igényes a szöveg nyelvhasználata. 

Íráskép 

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



M
in
ta

M
in
ta

M
in
ta

 2

Értékelési skála (emelt szint, első feladat) 
 

Tartalom 

4–3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökéletesen meg-
valósította a kommunikációs 
célokat.  
Valamennyi irányító szem-
pontot megfelelően dolgozta 
ki. 

A vizsgázó többnyire meg-
valósította a kommunikációs 
célokat. 
Az irányító szempontok kö-
zül egyet vagy kettőt megfe-
lelően dolgozott ki, a többit 
csak részben. 

A vizsgázó részben valósítot-
ta meg a kommunikációs 
célokat. 
Az irányító szempontok kö-
zül egyet megfelelően dolgo-
zott ki, ezen kívül még egyet 
részben, a többit egyáltalán 
nem; illetve valamennyi irá-
nyító szempontot csak rész-
ben. 

A vizsgázó nem valósí-
totta meg a kommuniká-
ciós célokat. 
Az irányító szempontok 
közül egyet sem dolgozott 
ki megfelelően, csak 
egyet vagy kettőt részben, 
és van olyan is, amelyet 
egyáltalán nem. 

Szókincs, kifejezésmód 

3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak megfe-
lelő, választékos szókincs, 
igényes nyelvhasználat jel-
lemzi. 

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak megfele-
lő, viszonylag bő szókincs 
jellemzi. A vizsgázó törek-
szik az igényes nyelvhaszná-
latra. A szóhasználat csak 
néhány helyen nem megfele-
lő, ez azonban nem nehezíti 
jelentősen a megértést. 

A szöveget kevésbé változa-
tos szókincs és a szinthez ké-
pest egyszerűbb nyelvhasz-
nálat jellemzi. A vizsgázó 
nem törekszik igényes nyelv-
használatra. Sok a szóismét-
lés, több helyen nem meg-
felelő a szóhasználat, ami 
esetenként nehezíti a meg-
értést is. 

A szövegben felhasznált 
szókincs szegényes, a 
nyelvhasználat igényte-
len. A nem megfelelő szó-
használat több helyen 
nehezíti a megértést. 

Nyelvhelyesség, helyesírás 

4 pont 3–2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget igényes nyelv-
használat jellemzi, a vizsgá-
zó változatos és igényes 
nyelvtani szerkezeteket hasz-
nál, mondatszerkesztése is 
igényes. 
A szöveg hibátlan, vagy csak 
kevés, a szöveg megértését 
nem nehezítő nyelvi (mon-
dattani, alaktani, helyesírási) 
hiba található benne. 

A vizsgázó törekszik igényes 
nyelvtani szerkezetek hasz-
nálatára és az igényes mon-
datszerkesztésre. A szöveg-
ben több, a szöveg megérté-
sét nem nehezítő nyelvi 
(mondattani, alaktani, he-
lyesírási) hiba vagy egy-két, 
a szöveg megértését nehezítő 
hiba található.  

A vizsgázó egyszerű nyelv-
tani szerkezeteket használ, és 
nem törekszik igényes mon-
datszerkesztésre. 
A szövegben sok, a szöveg 
megértését nem befolyásoló, 
vagy néhány, a szöveg meg-
értését nehezítő hiba talál-
ható. 

A szöveget nem a szint-
nek megfelelő, túlságosan 
egyszerű nyelvtani szer-
kezetek és igénytelen 
mondatszerkesztés jel-
lemzi.  
A szövegben sok a szö-
veg megértését nem be-
folyásoló és több, a szö-
veg megértését nehezítő 
hiba.  

Íráskép 

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

javítások. 
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Második feladat 

Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 
 
Értékelési szempontok Pontszám 
Tartalom 5 pont 
Szövegalkotás 2 pont 
Szókincs, kifejezésmód 5 pont 
Nyelvhelyesség, helyesírás 5 pont 
Íráskép 1 pont 
Összesen 18 pont 

 
Amennyiben a dolgozat a Tartalom alapján 0 pont, akkor nem értékelhető a többi 

szempont alapján sem, azaz az összpontszám is 0. 
 
Az értékelési szempontok kifejtése 

Tartalom 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó hogyan valósította meg a kom-
munikációs célt; hány irányító szempontra tért ki, milyen mélységben tárgyalta őket, 
mennyire sikerült a témát tágabb kontextusba helyeznie és érvekkel alátámasztania vélemé-
nyét. 

Szövegalkotás 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy logikus-e az irányító szempontok, az 
ezekhez kapcsolódó gondolatok és a vizsgázó véleményét alátámasztó érvek elrendezése; 
megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés és befejezés; hogy a vizsgázó 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 a mondatszerkezetek és a 
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.  
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Értékelési skála (emelt szint, második feladat) 
Tartalom 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökéletesen 
megvalósította a kommu-
nikációs célokat.  
Valamennyi irányító 
szempontot megfelelően 
kidolgozta. 

A vizsgázó többnyire meg-
valósította a kommuniká-
ciós célokat. 
Az irányító szempontok kö-
zül kettőt vagy hármat meg-
felelően dolgozott ki, a töb-
bit csak részben vagy egyál-
talán nem, illetve egy irá-
nyító szempontot megfele-
lően, az összes többit csak 
részben. 

A vizsgázó részben való-
sította meg a kommuni-
kációs célokat. 
Az irányító szempontok 
közül egyet megfelelően 
dolgozott ki, ezen kívül 
még egyet részben, a töb-
bit egyáltalán nem, illetve 
valamennyi irányító 
szempontot csak részben. 

A vizsgázó nem valósí-
totta meg a kommuniká-
ciós célokat. 
Az irányító szempontok 
közül egyet sem dolgo-
zott ki megfelelően. 

Szövegalkotás 

2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, az irányító 
szempontok és az ezekhez kapcsoló-
dó gondolatok, érvek elrendezése 
logikus. 
A vizsgázó megfelelően használja a 
szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi 
elemeit, koherens szöveget hoz létre. 
A szöveg formai tagolása megfelelő. 

A mondanivaló nem mindenütt 
logikus elrendezésű, sok a gondo-
latismétlés.  
A mondatok több helyen nem kap-
csolódnak egymáshoz. 
Amennyiben a szöveg formailag 
nem megfelelően tagolt, az alacso-
nyabb pontszámot kell adni.  

A mondanivaló nem logikus elren-
dezésű, a gondolatok esetlegesen 
követik egymást. 
A szöveg tagolatlan és áttekinthe-
tetlen, túlnyomórészt összefüggés-
telen mondatokból áll. 

Szókincs, kifejezésmód 

5–4 pont 3–2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget a témának és 
a közlési szándéknak 
megfelelő választékos 
szókincs, igényes nyelv-
használat jellemzi.  

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak meg-
felelő, viszonylag bő 
szókincs jellemzi. A vizs-
gázó törekszik az igényes 
nyelvhasználatra. A 
szóhasználat csak néhány 
helyen nem megfelelő, ez 
azonban nem nehezíti 
jelentősen a megértést. 

A szöveget kevésbé válto-
zatos szókincs és a szint-
hez képest egyszerűbb 
nyelvhasználat jellemzi. A 
vizsgázó nem törekszik 
igényes nyelvhasználatra. 
Sok a szóismétlés, több he-
lyen nem megfelelő a szó-
használat, ami esetenként 
nehezíti a megértést is. 

A szövegben felhasznált 
szókincs szegényes, a 
nyelvhasználat igényte-
len. A nem megfelelő 
szóhasználat több helyen 
nehezíti a megértést. 
 

Nyelvhelyesség, helyesírás 

5–4 pont 3–2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget igényes nyelv-
használat jellemzi, a vizs-
gázó változatos és igényes 
nyelvtani szerkezeteket 
használ, mondatszerkesz-
tése is igényes. 
A szöveg hibátlan vagy 
csak kevés, a szöveg meg-
értését nem nehezítő nyel-
vi (mondattani, alaktani, 
helyesírási) hiba található 
benne. 

A vizsgázó törekszik igé-
nyes nyelvtani szerkezetek 
használatára, az igényes 
mondatszerkesztésre. A szö-
vegben több, a szöveg 
megértését nem nehezítő 
nyelvi (mondattani, alaktani, 
helyesírási) hiba vagy egy-
két, a szöveg megértését 
nehezítő hiba található.  

A vizsgázó egyszerű 
nyelvtani szerkezeteket 
használ, nem törekszik 
igényes mondatszerkesz-
tésre. 
A szövegben sok, a szöveg 
megértését nem befolyá-
soló vagy néhány, a szö-
veg megértését nehezítő 
hiba található. 

A szöveget nem a szintnek 
megfelelő, túlságosan egy-
szerű nyelvtani szerkeze-
tek és igénytelen mondat-
szerkesztés jellemzi.  
A szövegben sok a szöveg 
megértését nem befolyá-
soló és több, a szöveg 
megértését nehezítő hiba.  

Íráskép 

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

és javítások. 
 


