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Javítási-értékelési útmutató a középszintű írásbeli vizsgához 

Íráskészség 

Első feladat 

Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 
 
Értékelési szempontok Pontszám 
Tartalom és a szöveg hosszúsága 6 pont 
Nyelvhelyesség 5 pont 
Íráskép 1 pont 
Összesen 12 pont 

 
Amennyiben a dolgozat valamelyik szempont alapján 0 pontos, akkor az összpontszám is 0 
pont. 
 
 
Az értékelési szempontok kifejtése 
 

Tartalom és a szöveg hosszúsága 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó megvalósította-e a kommuniká-
ciós szándékot, azaz megfelelően dolgozta-e ki a témát; megfelelő hosszúságú szöveget 
hozott-e létre. 

Nyelvhelyesség 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg érthető-
e az olvasó számára, az esetlegesen előforduló nyelvi (mondattani, alaktani, helyesírási) hibák 
a megértést nem akadályozzák-e. 

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 (középszint, első feladat) 

Tartalom és a szöveg hosszúsága 

6–5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökéletesen 
megvalósította a kom-
munikációs célt; meg-
felelően dolgozta ki a 
feladat minden részle-
tét, és elérte a minimá-
lis szövegmennyiséget 
(50 szó). 

A vizsgázó nagyrészt 
megvalósította a kom-
munikációs célt; egy-
két részlettől eltekintve 
általában megfelelően 
dolgozta ki a feladatot, 
és legalább 40 szó 
hosszúságú szöveget 
hozott létre.  

A vizsgázó részben va-
lósította meg a kommu-
nikációs célt; 
félreértette, illetve nem 
megfelelően dolgozta 
ki a feladat bizonyos 
részeit, a létrehozott 
szöveg 40 szónál 
rövidebb. 

A vizsgázó nem való-
sította meg a kom-
munikációs célt; 
félreértette, illetve nem 
megfelelően dolgozta 
ki a feladatot, a szöveg 
25 szónál rövidebb. 

Nyelvhelyesség 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A szöveg az olvasó 
számára tökéletesen 
érthető és követhető, 
hibátlan vagy csak 
kevés hibát tartalmaz. 

A szöveg az apróbb 
nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) 
pontatlanságok ellenére 
az olvasó számára 
nagyjából érthető és 
követhető. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) pontatlan-
ságok miatt nehezen 
érthető és követhető, 
illetve félreérthető. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibák miatt 
nem érthető és nem 
követhető. 

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 
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2 pont 
Szövegalkotás 3 pont 
Szókincs, kifejezésmód 5 pont 
Nyelvhelyesség, helyesírás 5 pont 
Íráskép 1 pont 
Összesen 21 pont 

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

Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg hang-
neme 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 elrende-
zése és a szöveg gondolatmenete, megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés, tár-
gyalás és befejezés; hogy a vizsgázó hogyan alkalmazza a szövegösszefüggés tartalmi és 
nyelvi elemeit (előre- és visszautalás eszközei, névmások, kötőszók stb.). 

Szókincs, kifejezésmód 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által használt szókincs meg-
felel-e a témának, a szituációnak és a közlési szándéknak; hogy a szóhasználat a közép-
szintnek megfelelő változatosságot mutat-e. 

Nyelvhelyesség, helyesírás 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg meg-
felel-e a mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak; hogy az esetlegesen előforduló 
nyelvi (mondattani, alaktani, helyesírási) hibák mennyiben akadályozzák az olvasót abban, 
hogy a szöveget első olvasásra teljes egészében megértse. 

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 (középszint, második feladat) 
Tartalom 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökéletesen meg-
valósította a kommunikációs 
célokat.  

Valamennyi irányító szem-
pontot megfelelően kidol-
gozott.  

A vizsgázó többnyire meg-
valósította a kommunikációs 
célokat. 
Az irányító szempontok kö-
zül egyet vagy kettőt meg-
felelően dolgozott ki, a töb-
bit csak részben, illetve egy 
irányító szempontot meg-
felelően, az összes többit 
csak részben.  

A vizsgázó részben valósítot-
ta meg a kommunikációs cé-
lokat. 
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 valósította 
meg a kommunikációs 
célokat. 
Az irányító szempontok kö-
zül egyet sem dolgozott ki 
megfelelően, csak néhányat 
részben, és van olyan is, ame-
lyet egyáltalán nem. 

Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 

2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg a szövegfajtának és a szerző 
és az olvasó közötti kapcsolatnak 
megfelelő hangnemben íródott, az 
olvasóban a szerző szándékának meg-
felelő benyomást kelt. 

A szöveg hangneme követke-
zetlenséget mutat, az olvasóban nem 
mindig a szerző szándékának 
megfelelő benyomást kelt.  

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

Szövegalkotás 

3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, az irá-
nyító szempontok elrendezése 
logikus. 
A gondolati tagolás megfele-
lő, elkülönül a bevezetés, tár-
gyalás és a befejezés. 
A mondatok szervesen kap-
csolódnak egymáshoz. 

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok elrendezése 
többnyire logikus. 
A vizsgázó törekszik a gondo-
lati tagolásra, elkülöníti lega-
lább a bevezetést vagy a befe-
jezést. 
A mondatok általában szerve-
sen kapcsolódnak egymáshoz. 

A mondanivaló nem min-
denütt logikus elrendezésű.  
A vizsgázó nem törekszik a 
gondolati tagolásra, hiányzik 
a bevezetés és a befejezés. 
A mondatok több helyen nem 
kapcsolódnak egymáshoz. 

A szöveg tagolatlan és át-
tekinthetetlen, összefüg-
géstelen mondatokból áll. 
A szöveg annyira rövid, 
hogy szövegként nem 
értékelhető. 

Szókincs, kifejezésmód 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak megfelelő, 
változatos, viszonylag bő szó-
kincs jellemzi.  

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak megfele-
lő szókincs jellemzi. A szó-
kincs korlátai miatt előfordul 
ismétlés. Néhol nem megfe-
lelő a szóhasználat, ez azon-
ban nem vagy csak kis mér-
tékben nehezíti a megértést. 
 

A szöveg kevésbé változatos, 
helyenként egyszerű, de még 
a téma és a közlési szándék 
szempontjából elfogadható. 
Sok a szóismétlés. Többször 
nem megfelelő a szóhaszná-
lat, ami néhány helyen jelen-
tősen megnehezíti a mondani-
való megértését. 

A szövegben felhasznált 
szókincs nagyon egysze-
rű, nem a témának és a 
közlési szándéknak meg-
felelő. A szóhasználat 
több helyen jelentősen 
megnehezíti a szöveg 
megértését. 
 

Nyelvhelyesség, helyesírás 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A szöveg kevés nyelvi (mon-
dattani, alaktani, helyesírási) 
hibát tartalmaz, amelyek azon-
ban nem befolyásolják a meg-
értést. 

A szöveg több nyelvi (mon-
dattani, alaktani, helyesírási) 
hibát tartalmaz, amelyek 
azonban a megértést nem be-
folyásolják, 
vagy 
csak néhány nyelvi (mondat-
tani, alaktani, helyesírási) hi-
bát tartalmaz, amelyek nehe-
zítik a megértést.  

A szövegben sok olyan nyel-
vi (mondattani, alaktani, he-
lyesírási) hiba van, amelyek a 
megértést jelentősen megne-
hezítik, valamint sok, a meg-
értést nem befolyásoló nyelvi 
(mondattani, alaktani, helyes-
írási) hiba is előfordul benne. 

A szöveg a nyelvi (mon-
dattani, alaktani, helyes-
írási) hibák miatt több 
helyen nem érthető. 
 

Íráskép 
1 pont 0 pont 

Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és javítások. Olvashatatlan kézírás. 
 


