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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 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.
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);
• az elért összpontszámot (dolgozatpontszám);
• a megállapított vizsgapontokat (a Javítási-értékelési útmutató átszámítási táblázata
alapján), majd aláírásával hitelesítse azt.
írásbeli vizsga 1119
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OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE
Javítási kulcs
Task 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

G
D
K
B
E
A
H
I

Task 2
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

H
F
D
I
A
B
E

Task 3
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

B
B
C
A
A
C
B

Task 4
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

H
B
A
E
I
D
F
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OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE

Átszámítási táblázat

Dolgozatpont
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NYELVHELYESSÉG
Általános útmutató
A javítási útmutató tartalmazza az összes elfogadható választ.
Csak az utasításban megadott helyre írt megoldás fogadható el. 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 pedig kérjük, írja be az adott 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), majd aláírásával hitelesítse azt.
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NYELVHELYESSÉG
Javítási kulcs
Task 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

isolated
probably
prisoners
discovery
lasted
opening
government/governor
attractive
completed (also acceptable: complete)

Task 2
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

B
D
C
D
B
C
A
B
A
C

Task 3
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

that/which
to
from
of
it
what (also acceptable: who)
a
was
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NYELVHELYESSÉG

Átszámítási táblázat
Dolgozatpont Vizsgapont
27
18
26
17
25
17
24
16
23
15
22
15
21
14
20
13
19
13
18
12
17
11
16
11
15
10
14
9
13
9
12
8
11
8
10
7
9
6
8
5
7
5
6
4
5
3
4
3
3
2
2
1
1
1
0
0
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE
A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a helyesírási és
nyelvtani hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét akadályozzák.
Így például elfogadhatjuk a special helyett a *speciel megoldást, de nem tekinthetjük
egyszerű helyesírási hibának azt az esetet, amikor egy másik értelmes angol szó kerül a
megoldásba (mondjuk, branch helyett *brunch). A szám betűvel és számmal írva egyaránt
elfogadható. A javítókulcsban zárójelben szereplő válaszrészek nem feltétlenül szükségesek a
válasz elfogadásáshoz.
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 (A helyes válaszoknak tartalmazniuk kell a vastagon szedett szavakat vagy a
variációk [/] egyikét.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Three / 3 m / metres/meters (long).
The special branch (of the Italian Police).
(Right) behind the door.
(A large packet of pure) cocaine / drugs.
(For) seven / 7 days / a week.
To a reptile house.
Twelve / 12.

TASK 2
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

B
B
C
A
A
B
A
C
B

TASK 3
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

B
A
A
C
C
B
C
C
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SZÖVEGÁTIRAT

TASK 1
Italian police seized a rare albino python in Rome on Wednesday in a raid on a group of drug
traffickers. The three-meter-long reptile attacked police when they burst into the dealers'
apartment where they were preparing the cocaine for distribution. The special branch of the
Italian police had to be called in to capture the python.
Police officer Lieutenant Luca Bellini said, "When we went in, we found the python
right behind the door waiting for us, just like a proper guard dog. We were surprised to find a
large packet of very pure cocaine under the snake that it was jealously guarding. From our
investigation we can say it had been trained to watch over the drugs." The snake had been
starved for seven days to make it extremely aggressive, but it calmed down after it was given
some chicken.
The python, which the special branch said originated from Guinea and was "worth a
great deal of money", was taken to a reptile house. Police seized around five kilograms of
cocaine and arrested twelve people in the operation.
Forrás: http://www.reuters.com

TASK 2
Jan: Hi Chris. Thanks for taking the time out of your busy schedule to do this interview with
Nashville About.com. You played a new song at a recent showcase in Nashville. Can you tell
us about the song itself?
Chris: I wanted the first public performance of “He’s My Dad” to be really special, and a
surprise to my stepdad, Michael. The song is about what it means to have a stepdad, like
mine, who walks into your life and becomes your dad. We laugh all the time about how much
my sister and I are like Michael, but we don’t look like him. When he and my mom met, I
was only 9; and I was 10 when they got married. My stepdad has been there every step of the
way for me. He’s encouraged my music, my education, and my ambition.
Jan: Can you tell us a little history on how you decided that you wanted to be a Country
Music Performer?
Chris: When I first started singing at 9, all the kids wanted to be performers when they grew
up – I wanted to be an astronaut. When I got into high school, and all the other students
wanted to be professional singers, I was thinking about being a lawyer. When I turned 16, I
realized that I was really, really happy when I was on stage, and that I loved singing – I
couldn’t imagine doing anything else. Now I can’t imagine doing anything else.
Jan: What preparations have you done in your life to get to this point?
Chris I took voice lessons from the time I was 9 until last year, I’ve performed every chance I
got, and I took every chance to learn more about music.
Jan: Can you tell us if you’re going to be around for the Country Music Festival this year? If
so, are you going to have a fan club party?
Chris: Of course. My Fan Club party is open to the public on Demonbreun Street in
Nashville, June 10th from 6 to 8 p.m. This show is free and open to the public.
Jan: Speaking of fans, you have an ever-growing list of fans, myself included. Can you
answer some personal questions for them? What’s your most embarrassing moment?
Chris: When I was 12, I was singing at a dinner party in front of a huge audience and forgot
the words!
Jan: What’s the best day you could ever imagine?
írásbeli vizsga 1119
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Chris: The day I get to sign a record contract.
Jan: Thanks for the interview and good luck with the Country Music Festival.
Chris: Thank you very much.
Forrás: http://nashville.about.com

TASK 3
Hello and welcome to Crown Plaza Hotel. You are from Central Europe, aren’t you? We are
very happy to have you here in Christchurch, New Zealand. My name is Brian Hill from
Willowbank Wildlife Reserve. On my right is Mick Jones who is a trek-guide, and on my left
is David Andrews from Christchurch Tourist Information Centre. Did you know that
Christchurch is the biggest city on the South Island? We have more people here than the
capital, Wellington. Auckland on the North Island, which is the only city in the country with
more than one million inhabitants, is, of course, bigger.
Let me give you some information about Willowbank Wildlife Park. The park has
three different areas for animals. First, you walk through the area called Wild New Zealand
with animals such as deer and kangaroos that were brought from abroad. Then you wander
through Heritage New Zealand, where there are domestic animals like pigs, goats and sheep.
They were also originally brought in from other countries. The final part of your journey will
take you through Natural New Zealand, where you can see some of the species that make up
our totally unique native wildlife, our flora, and our culture. For example, the Kea, the
world’s only alpine parrot. Your guide will carry honey, which attracts them; and they may
even sit on your shoulder! And the Tuatara, a living dinosaur which hasn’t changed for 220
million years. Or the Blue Duck, whose Maori name is “Whio” after the strange call of the
male bird.
The wildlife reserve is open from 9:30am to 10pm. You can explore the park at your
own pace or join one of our guided tours at 11.30am or 2.30pm. The tour takes approximately
90 minutes. We guarantee that you will see lots of kiwis and you can go very close to them.
We also organize night time kiwi watching tours from 8:50pm daily. It’s 45 minutes long and
the guide takes no more than fifteen visitors at a time. I believe they are more interesting than
the day time tours since the kiwi is more active at night. You can finish your day with Ko
Tane, which is a fantastic evening programme in Willowbank Wildlife Park. You will listen
to Maori songs and watch Maori dancers wearing their national costumes. This experience
will leave you more knowledgeable, moved and laughing.
It takes twenty minutes from your hotel to get there, and if ten people book, we’ll
arrange a free minibus ride there. There’s one very important thing: you can’t buy tickets at
the entrance of the park. You have to book at least two days in advance by email or phone.
Now the prices: an adult ticket costs $27. A ticket for seniors and students is $24, for children
between five and fourteen $10 and it is free for children under five. If you book through me,
you will get a 15% discount.
If you need more information, you can find me in the hotel lobby at dinner time.
Thank you for your attention and enjoy your holiday in Christchurch.
Forrás: http://www.willowbank.co.nz

írásbeli vizsga 1119
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE

Átszámítási táblázat

Dolgozatpont
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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33
32
30
29
28
26
25
23
22
21
19
18
17
15
14
12
11
10
8
7
6
4
3
1
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:
22 pont

18

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.

írásbeli vizsga 1119
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Az íráskészség feladatok értékelési útmutatója
(33 pont)
A feladat (A2 szint)
I. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról
Értékelési szempontok
A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága
Érthetőség
Íráskép
Összesen

Pontszám
5 pont
5 pont
1 pont
11 pont

Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága” értékelési kategória alapján
0 pont, akkor a többi szempont alapján nem értékelhető, az összpontszám 0 pont.
II. Az értékelési szempontok kifejtése:
•

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó megvalósította-e a kommunikációs szándékot,
azaz megfelelően dolgozta-e ki a témát; megfelelő hosszúságú szöveget hozott-e létre. Ennél a
feladatnál nem kell pontot levonni azért, ha a szöveg hossza meghaladja a megadott intervallum felső
határát.

•

Érthetőség
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 a szöveg olvasható-e; a törlések és javítások zavarják-e a
szöveg megértését.

III.

Értékelési skála
1.

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága

5 pont
A vizsgázó megvalósította a kommunikációs
célt; megfelelően dolgozta ki a feladat minden
részletét. A szöveg a
megadott hosszúságú.
2.

2-1 pont
A vizsgázó részben valósította meg a kommunikációs célt; félreértette,
illetve nem megfelelően
dolgozta ki a feladat bizonyos részeit.

0 pont
A vizsgázó nem valósította meg a kommunikációs célt; – félreértette,
illetve nem megfelelően
dolgozta ki a feladatot.
A szöveg hossza nem éri
el a 25 szót.

4-3 pont
A szöveg az apróbb nyelvi (mondattani, alaktani,
helyesírási) pontatlanságok ellenére az olvasó
számára nagyjából érthető
és követhető.

2-1 pont
A szöveg a nyelvi (mondattani, alaktani, helyesírási) pontatlanságok miatt nehezen érthető és követhető, illetve félreérthető.

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

Érthetőség

5 pont
A szöveg az olvasó számára jól érthető és követhető.

3.

4-3 pont
A vizsgázó nagyrészt
megvalósította a kommunikációs célt; 1-2 részlettől eltekintve megfelelően dolgozta ki a feladatot.

Íráskép

1 pont
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és javítások.

írásbeli vizsga 1119
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B feladat (B1 szint)
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
5 pont
2 pont
4 pont
5 pont
5 pont
1 pont
22 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 hossza eléri-e a
megadott szószámot.

•

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 elrendezése és a szöveg
gondolatmenete, megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés és befejezés, vannak-e
bekezdések; hogy a vizsgázó hogyan alkalmazza a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit (előreés visszautalás eszközei, névmások, kötőszók stb.).

•

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 a középszintnek megfelelő 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 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 a szöveg olvasható-e; a törlések és javítások zavarják-e a
szöveg megértését.
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III.

Javítási-értékelési útmutató

Értékelési skála
1.

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése

5 pont
A vizsgázó megvalósította a kommunikációs célokat.
Valamennyi irányító
szempontot megfelelően
kidolgozta.
A szöveg a megadott
hosszúságú.

2.

4-3 pont
A vizsgázó többnyire
megvalósította a kommunikációs célokat.
Az irányító szempontok
közül legalább kettőt
megfelelően dolgozott ki,
a többit csak részben (4
pont), illetve egy irányító
szempontot megfelelően,
az összes többit csak
részben (3 pont).

0 pont
A vizsgázó nem valósította meg a kommunikációs célokat, mert:
– félreértette a feladatot,
– az irányító szempontok
közül egyet sem dolgozott ki megfelelően, csak
néhányat részben, és van
olyan is, amelyet egyáltalán nem.
A szöveg hossza nem éri
el az 50 szót.

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.

2-1 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
(2 pont), illetve valamennyi irányító szempontot csak részben, és
van olyan is, amelyet
egyáltalán nem.

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

4 pont
A szöveg felépítése, az
irányító szempontok elrendezése logikus.
A gondolati tagolás megfelelő, elkülönül a bevezetés és a befejezés.
Bekezdéseket alkalmaz.
A mondatok szervesen
kapcsolódnak egymáshoz.

3-2 pont
A szöveg felépítése, az
irányító szempontok elrendezése a kisebb aránytalanságok ellenére logikus.
A vizsgázó törekszik a
gondolati tagolásra:
– bekezdéseket alkalmaz
(3 pont)
– elkülöníti legalább a bevezetést vagy a befejezést
(2 pont).

1 pont
A mondanivaló nem mindenütt logikus elrendezésű.
A vizsgázó nem törekszik
a gondolati tagolásra,
hiányzik a bevezetés és a
befejezés.

0 pont
A szöveg tagolatlan és áttekinthetetlen, összefüggéstelen mondatokból
áll.
A szöveg annyira rövid,
hogy szövegként nem értékelhető.

A mondatok több helyen
nem kapcsolódnak
egymáshoz.

A mondatok általában
szervesen kapcsolódnak
egymáshoz.
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4.

Javítási-értékelési útmutató

Szókincs, kifejezésmód

5 pont
A szöveget a témának és
a közlési szándéknak
megfelelő, változatos,
viszonylag bő szókincs
jellemzi.

4-3 pont
A szöveget a témának és
a közlési szándéknak
megfelelő szókincs jellemzi. A szókincs korlátai miatt előfordul ismétlés.
Néhol nem megfelelő a szóhasználat, ez azonban nem
vagy csak kis mértékben
nehezíti a megértést.

5.

2-1 pont
A szöveget kevésbé változatos, helyenként egyszerű, de
még a téma és a közlési
szándék szempontjából
elfogadható szókincs jellemzi.
Sok a szóismétlés.
Nem megfelelő a szóhasználat, néhány helyen jelentősen megnehezíti a mondanivaló megértését.

0 pont
A szövegben felhasznált
szókincs nagyon egyszerű, nem a témának és a
közlési szándéknak megfelelő.

2-1 pont
A szövegben sok olyan
nyelvi (mondattani, alaktani, helyesírási) hiba
van, amelyek a megértést
jelentősen megnehezítik,
valamint sok, a megértést
nem befolyásoló nyelvi
(mondattani, alaktani, helyesírási) hiba is előfordul benne.

0 pont
A szöveg a nyelvi (mondattani, alaktani, helyesírási) hibák miatt több
helyen nem érthető.

A nem megfelelő szóhasználat több helyen
jelentősen megnehezíti a
szöveg megértését.

Nyelvhelyesség, helyesírás

5 pont
A szöveg kevés nyelvi
(mondattani, alaktani,
helyesírási) hibát tartalmaz, amelyek azonban
nem befolyásolják a megértést.

4-3 pont
A szöveg több nyelvi
(mondattani, alaktani, helyesírási) hibát tartalmaz,
amelyek azonban a megértést nem befolyásolják,
VAGY
csak néhány nyelvi (mondattani, alaktani, helyesírási) hibát tartalmaz,
amelyek azonban nehezítik a megértést.

Az értékelésnél figyeljünk arra, hogy ha az alábbi nyelvhelyességi hibák rendszeresen előfordulnak a dolgozatban, és/vagy nehezítik szöveg megértését, akkor ezért pontot kell levonnunk:
•
•
•
•

Az ezen a szinten elvárható igeidők (ld. Részletes követelményrendszer) alakjában vagy használatában
elkövetett hibák
A létige elhagyása azokban a mondatokban, amelyek magyarul igétlen mondatok
A kérdő és tagadó mondatokban elkövetett hibák (szórend, kettős tagadás stb.)
A mondaton belüli egyeztetés hibái (szám, személy)

6.

Íráskép

1 pont
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és javítások.

0 pont
Olvashatatlan kézírás.
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