Tájékoztató az Íráskészség feladatok értékeléséről
2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól
Angol nyelv
A feladatlapon az alábbi figyelmeztetés és tájékoztatás jelenik meg:
„Ügyeljen a megadott szószámra!
Amennyiben a létrehozott szöveg jelentősen eltér (rövidebb, hosszabb) a megadott szóintervallumtól, az pontlevonással jár.”
A szószámra vonatkozó szabályok részletezése
Középszint
1. feladat
Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 150 szót, A feladat teljesítése és a
szöveg hosszúsága szempont pontszámából 1 pontot le kell vonni.
A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága szempont alapján adott pontszám 0 pont, ha a szöveg 40 szónál rövidebb.
2. feladat
Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 180 szót, A feladat teljesítése, a
megadott szempontok követése szempont pontszámából 1 pontot le kell vonni.
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése szempont alapján adott pontszám 0 pont,
ha a szöveg 50 szónál rövidebb.
Emelt szint
1. feladat
Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 225 szót, A feladat teljesítése, a
megadott szempontok követése szempont pontszámából 1 pontot le kell vonni.
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése szempont alapján adott pontszám 0 pont,
ha a szöveg 60 szónál rövidebb.
2. feladat
Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 375 szót, A feladat teljesítése, a
megadott szempontok követése szempont pontszámából 1 pontot le kell vonni.
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése szempont alapján adott pontszám 0 pont,
ha a szöveg 100 szónál rövidebb.

Értékelési skálák
A hibákat mindkét szinten jelölni kell a feladatlapon. A dolgozatok javításakor használható jelöléseket a javítási-értékelési útmutató tartalmazni fogja.
Középszint
1. feladat
A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága
5 pont
4–3 pont
A vizsgázó megvalósította a A vizsgázó nagyrészt megvalókommunikációs célt.
sította a kommunikációs célt.
Valamennyi irányító szempontot Az irányító szempontok közül
megfelelően dolgozta ki.
kettőt megfelelően dolgozott ki,
a harmadikat csak részben
(4 pont), illetve egy irányító
szempontot megfelelően, a többit csak részben (3 pont).
1.

Szókincs, kifejezésmód
3 pont
A szöveget a B1 szintnek, témának és a közlési szándéknak
megfelelő, változatos szókincs
jellemzi.

2–1 pont
A vizsgázó részben valósította
meg a kommunikációs célt; Az
irányító szempontok közül egyet
megfelelően dolgozott ki, ezen
kívül még egyet részben, a harmadikat
egyáltalán
nem
(2 pont), illetve két irányító
szempontot csak részben, és
egyet egyáltalán nem (1 pont).

0 pont
A vizsgázó nem valósította meg
a kommunikációs célt;
– félreértette, illetve nem megfelelően dolgozta ki a feladatot.

1 pont
A szöveget kevésbé változatos, a B1
szintnek nem teljesen megfelelő,
helyenként leegyszerűsített, de még
a téma és a közlési szándék szempontjából elfogadható szókincs jellemzi. Sok a szóismétlés.
A nem megfelelő szóhasználat néhány helyen megnehezíti a szöveg
megértését.

0 pont
A szövegben felhasznált szókincs nem felel meg a B1 szinten elvárhatónak, leegyszerűsített, nem a témának és a közlési
szándéknak megfelelő.
A nem megfelelő szóhasználat
több helyen jelentősen megnehezíti a szöveg megértését.

2.

2 pont
A szöveget a B1 szintnek, a témának és a közlési szándéknak
megfelelő szókincsre való törekvés jellemzi. A szókincs korlátai
miatt előfordul ismétlés.
Néhol nem megfelelő a szóhasználat, ez azonban nem befolyásolja a
szöveg megértését.

Nyelvhelyesség, helyesírás
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
A szöveg a terjedelemhez képest A szöveg 6-8 (ismétlődő) nyelvi A szövegben 10-nél több olyan A szöveg a nyelvi (mondattani,
kevés (4-5) nyelvi (mondattani, (mondattani, alaktani, helyes- nyelvi (mondattani, alaktani, he- alaktani, helyesírási) hibák miatt
alaktani, helyesírási) hibát tartal- írási) hibát tartalmaz, amelyek lyesírási) hiba van, amely a meg- több helyen nem érthető.
maz, amelyek azonban nem be- azonban a megértést nem befo- értést nem befolyásolja, valafolyásolják a megértést. (Ki- lyásolják;
mint 4-5, a megértést jelentősen
véve, ha ezek szerepelnek a tábVAGY
nehezítő nyelvi (mondattani,
lázat alatti megjegyzésben.)
csak 3-4 nyelvi (mondattani, alaktani, helyes-írási) hiba is
alaktani, helyesírási) hibát tartal- előfordul benne.
maz, amelyek azonban kis mértékben nehezítik a szöveg megértését.
Amennyiben az alábbi nyelvhelyességi hibák ismétlődően előfordulnak a dolgozatban, még ha nem nehezítik is a szöveg megértését, a
Nyelvhelyesség, helyesírás szempont alapján maximális pontszám nem adható:
 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)
3.

2. feladat
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése
6-5 pont
4–3 pont
A vizsgázó megvalósította a A vizsgázó többnyire megvalókommunikációs célokat.
sította a kommunikációs célokat.
Valamennyi irányító szempontot Az irányító szempontok közül
megfelelően dolgozta ki.
legalább kettőt megfelelően dolgozott ki, a többit csak részben
(4 pont), illetve egy irányító
szempontot megfelelően, az öszszes többit csak részben (3 pont).
1.

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).

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 több olyan is, amelyet egyáltalán nem.

Hangnem, az olvasóban keltett benyomás
2 pont
1 pont
0 pont
A szöveg a szövegfajtának és a szerző és az A szöveg hangneme következetlenséget mu- A szöveg hangneme nem megfelelő, az olvaolvasó közötti kapcsolatnak megfelelő hang- tat, az olvasóban nem mindig a szerző szán- sóban nem a szerző szándékának megfelelő
nemben íródott, az olvasóban a szerző szán- dékának megfelelő benyomást kelt.
benyomást kelt.
dékának megfelelő benyomást kelt.
3. Szövegalkotás
4 pont
3–2 pont
1 pont
0 pont
A szöveg felépítése, az irányító A szöveg felépítése, az irányító A mondanivaló nem mindenütt A szöveg tagolatlan és áttekintszempontok elrendezése logi- szempontok elrendezése a kisebb logikus elrendezésű.
hetetlen, összefüggéstelen monkus.
aránytalanságok ellenére logikus. A vizsgázó nem törekszik a gon- datokból áll.
A gondolati tagolás megfelelő, A vizsgázó törekszik a gondolati dolati tagolásra, hiányzik a beve- A szöveg annyira rövid, hogy
elkülönül a bevezetés és a befe- tagolásra.
zetés és a befejezés.
szövegként nem értékelhető.
jezés. Bekezdéseket alkalmaz.
Bekezdéseket alkalmaz. (3 pont) Nem alkalmaz bekezdéseket.
A mondatok szervesen kapcso- Külön bekezdésben elkülöníti A mondatok több helyen nem
lódnak egymáshoz.
legalább a bevezetést vagy a be- kapcsolódnak egymáshoz.
fejezést;
VAGY
a hibátlan gondolati tagolás vizuálisan nem jelenik meg, nem alkalmaz bekezdéseket. (2 pont).
A mondatok általában szervesen
kapcsolódnak egymáshoz.
4. Szókincs, kifejezésmód
5 pont
4–3 pont
2–1 pont
0 pont
A szöveget a B1 szintnek, a té- A szöveget a szintnek, a témának A szöveget kevésbé változatos, he- A szövegben felhasznált szómának és a közlési szándéknak és a közlési szándéknak megfe- lyenként egyszerű, de még a téma és kincs nagyon egyszerű, nem a témegfelelő, változatos, viszony- lelő szókincs jellemzi.
a közlési szándék szempontjából el- mának és a közlési szándéknak
lag bő szókincs jellemzi.
A szókincs korlátai miatt előfor- fogadható szókincs jellemzi.
megfelelő.
dul ismétlés.
Sok a szóismétlés (2 pont).
A nem megfelelő szóhasználat
Néhol nem megfelelő a szóhaszná- A nem megfelelő a szóhasználat né- több helyen jelentősen megnehelat, ez azonban nem vagy csak kis hány helyen jelentősen megnehezíti zíti a szöveg megértését.
mértékben nehezíti a szöveg meg- a mondanivaló megértését (1 pont).
értését.
5. Nyelvhelyesség, helyesírás
5 pont
4–3 pont
2–1 pont
0 pont
A szöveg a terjedelemhez képest A szöveg több (ismétlődő) A szöveg nyelvi szintje nem A szöveg nyelvi szintje alatta
kevés (6-8) nyelvi (mondattani, nyelvi (mondattani, alaktani, he- mindenhol felel meg a B1 szin- marad a B1 szinten elvárhatóalaktani, helyesírási) hibát tartal- lyesírási) hibát tartalmaz, ame- ten elvárhatónak (ld. Részletes nak, és a gyakori (ismétlődő)
maz, amelyek azonban nem be- lyek azonban a megértést nem követelményrendszer);
sok nyelvi (mondattani, alaktani, hefolyásolják a megértést. (Ki- befolyásolják (4 pont);
olyan nyelvi (mondattani, alak- lyesírási) hibák miatt több hevéve, ha ezek szerepelnek a táb- csak néhány nyelvi (mondattani, tani, helyesírási) hiba található lyen nehezen, vagy egyáltalán
lázat alatti megjegyzésben.)
alaktani, helyesírási) hibát tartal- benne, amely a megértést nem nem érthető.
maz, amelyek azonban nem ne- befolyásolja (2 pont); több, a
hezítik a szöveg megértését megértést nehezítő nyelvi mon(3 pont).
dattani, alaktani, helyesírási)
hiba is előfordul benne (1 pont).
Amennyiben az alábbi nyelvhelyességi hibák ismétlődően előfordulnak a dolgozatban, még ha nem nehezítik is a szöveg megértését, a Nyelvhelyesség, helyesírás szempont alapján maximális pontszám nem adható:
 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)
2.

Emelt szint
1. feladat
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése
4-3 pont
2 pont
A vizsgázó megvalósította a A vizsgázó többnyire megvalókommunikációs célokat.
sította a kommunikációs célokat.
Valamennyi irányító szempontot Az irányító szempontok közül
megfelelően dolgozta ki.
egyet vagy kettőt megfelelően
dolgozott ki, a többit csak részben.
1.

1 pont
A vizsgázó részben valósította meg a
kommunikációs célokat.
Az irányító szempontok közül
egyet megfelelően dolgozott ki,
ezen kívül még egyet részben, a
harmadikat egyáltalán nem; illetve minden 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, csak egyet vagy kettőt részben, a többit pedig egyáltalán
nem.

Hangnem, az olvasóban keltett benyomás
2 pont
1 pont
0 pont
A szöveg a szövegfajtának és a szerző és az A szöveg hangneme következetlenséget mu- A szöveg hangneme nem megfelelő, az olvaolvasó közötti kapcsolatnak megfelelő hang- tat, az olvasóban nem mindig a szerző szán- sóban nem a szerző szándékának megfelelő
nemben íródott, az olvasóban a szerző szán- dékának megfelelő benyomást kelt.
benyomást kelt.
dékának megfelelő benyomást kelt.
3. Szövegalkotás
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
A szöveg felépítése, az irányító
A szöveg felépítése, az irányító A mondanivaló nem mindenütt A mondanivaló nem logikus elszempontok elrendezése logi- szempontok elrendezése a ki- logikus elrendezésű.
rendezésű, a gondolatok esetlekus.
sebb aránytalanságok ellenére A vizsgázó nem törekszik a gon- gesen követik egymást.
A gondolati tagolás megfelelő: logikus.
dolati tagolásra: hiányzik a beve- A szöveg tagolatlan és áttekintvan bevezetés és befejezés, be- A vizsgázó törekszik a gondolati zetés és a befejezés.
hetetlen, túlnyomórészt összekezdéseket alkalmaz.
tagolásra: van bevezetés vagy A mondatok több helyen nem függéstelen mondatokból áll.
A vizsgázó megfelelően hasz- befejezés.
kapcsolódnak egymáshoz.
nálja a szövegösszefüggés tar- A vizsgázó többnyire megfeletalmi és nyelvi elemeit, koherens lően használja a szövegösszeszöveget hoz létre.
függés tartalmi és nyelvi elemeit.
A mondatok többnyire szervesen
kapcsolódnak egymáshoz.
4. Szókincs, kifejezésmód
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
A szöveget a témának és a köz- A szöveget a témának és a köz- A szöveget kevésbé változatos A szövegben felhasznált szólési szándéknak megfelelő, az lési szándéknak megfelelő, vi- szókincs és az emelt szinthez ké- kincs szegényes, a nyelvhasznáemelt szinten elvárható szókincs, szonylag bő szókincs jellemzi.
pest leegyszerűsített nyelvhasz- lat igénytelen.
igényes nyelvhasználat jellemzi. A vizsgázó törekszik az igényes nálat jellemzi.
A nem megfelelő szóhasználat
nyelvhasználatra.
A vizsgázó nem törekszik igé- több helyen nehezíti a szöveg
A szöveges segédanyagból nyes fordulatok alkalmazására. megértését.
aránytalanul sok szót vesz át vál- Sok a szóismétlés, több helyen
toztatás nélkül; saját szókincse nem megfelelő a szó-használat,
többnyire a szint alatt marad.
ami esetenként nehezíti a szöveg
A szóhasználat csak néhány he- megértését is.
lyen nem megfelelő, ez azonban
nem nehezíti a szöveg megértését.
5. Nyelvhelyesség, helyesírás
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
A vizsgázó változatos és az A vizsgázó törekszik az emelt A vizsgázó egyszerű nyelvtani A szöveget nem a szintnek megemelt szintnek megfelelő nyelv- szintnek megfelelő nyelvtani szerkezeteket használ, és nem felelő, túlságosan egy-szerű
tani szerkezeteket használ, mon- szerkezetek használatára és az törekszik igényes mondatszer- nyelvtani szerkezetek és igénydatszerkesztése igényes.
igényes mondatszerkesztésre.
kesztésre.
telen mondatszerkesztés jelA szöveg igényes, esetleg né- A szövegben több, a szöveg A szövegben több, a szöveg lemzi.
hány kisebb, a szöveg megérté- megértését nem nehezítő nyelvi megértését nem befolyásoló, A szövegben sok, a szöveg megsét nem nehezítő nyelvi (mon- (mondattani, alaktani, helyes- vagy néhány, a szöveg megérté- értését nem befolyásoló és/vagy
dattani, alaktani, helyesírási) írási) hiba vagy egy-két, a szö- sét nehezítő hiba található.
több, a szöveg megértését nehehiba található benne.
veg megértését nehezítő hiba tazítő hiba található.
lálható.
2.

2. feladat
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése
4-3 pont
2 pont
A vizsgázó megvalósította a A vizsgázó többnyire megvalókommunikációs célokat.
sította a kommunikációs célokat.
Valamennyi irányító szempontot Az irányító szempontok közül
megfelelően dolgozta ki.
egyet vagy kettőt megfelelően
dolgozott ki, a többit csak részben.
1.

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.

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
minden 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, csak egyet vagy kettőt részben, a többit pedig egyáltalán
nem.

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.

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

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.

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.

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 egy-szerű
nyelvtani szerkezetek és igénytelen mondatszerkesztés jellemzi.
A szövegben sok, a szöveg megértését nem befolyásoló és több,
a szöveg megértését nehezítő
hiba található.

2.

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

Nyelvhelyesség, helyesírás
3 pont
2 pont
A szöveget igényes nyelvhasz- A vizsgázó törekszik az igényes
nálat jellemzi, a vizsgázó válto- nyelvtani szerkezetek használazatos és igényes nyelvtani szer- tára és az igényes mondatszerkezeteket használ, mondatszer- kesztésre.
kesztése is igényes.
A szövegben több, a szöveg
A szöveg igényes, esetleg né- megértését nem nehezítő nyelvi
hány kisebb, a szöveg megérté- (mondattani, alaktani, helyessét nem nehezítő nyelvi (mon- írási) hiba vagy egy-két, a szödattani, alaktani, helyesírási) veg megértését nehezítő hiba tahiba található benne.
lálható.
4.

