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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 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.
Feladatonként összesíteni kell az elért pontokat. A feladat alatt az első téglalapban
az elérhető pontszám szerepel, a másodikba kérjük, írja be a vizsgázó által elért pontszámot.
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), majd aláírásával hitelesítse azt.
írásbeli vizsga 1311
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Javítási kulcs
Task 1
1. H
2. E
3. A
4. G
5. F
6. I
7. D

Task 2
8. opera
9. father / dad(dy)
10. five/5
11. dream(s) / sleep
12. mother / mum(my)
13. no
14. sonata

Task 3
15. B
16. C
17. A
18. B
19. B
20. C
21. B
22. A

Task 4
23. E
24. B
25. G
26. H
27. A
28. D

Átszámítási táblázat
Feladatpont Vizsgapont
28
33
27
32
26
31
25
29
24
28
23
27
22
26
21
25
20
24
19
22
18
21
17
20
16
19
15
18
14
17

Feladatpont Vizsgapont
13
15
12
14
11
13
10
12
9
11
8
9
7
8
6
7
5
6
4
5
3
4
2
2
1
1
0
0

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:
•
•

írásbeli vizsga 1311
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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 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) majd aláírásával hitelesítse azt.

Javítási kulcs
Task 1
1. E
2. F
3. A
4. B
5. H
6. L
7. I
8. M
9. D
10. K

írásbeli vizsga 1311

Task 2
11. if/supposing/assuming
12. to
13. it
14. but/and/yet
15. are (also acceptable: look, seem)
16. ago
17. of
18. them
19. what/if/whether
20. be
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Átszámítási táblázat
Feladatpont Vizsgapont
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14

Feladatpont Vizsgapont
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

18
17
17
16
15
15
14
14
13
12
12
11
10
10
9

8
8
7
6
6
5
5
4
3
3
2
1
1
0

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 communities helyett a *comunities megoldást, de nem tekinthetjük
egyszerű helyesírási hibának azt az esetet, amikor egy másik értelmes angol szó kerül a
megoldásba (mondjuk, forty helyett *fourteen). A számok betűvel és számmal írva egyaránt
elfogadhatók. A többesszámú alak hiányát önmagában ne vegyük hibának. 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 vizsgarész-összetevőben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a Javításiértékelési útmutató átszámítási táblázata 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 vizsgázó 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.
írásbeli vizsga 1311
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Javítási kulcs
TASK 1
1. (they were) separated (and) adopted (A két szó bármelyike önmagában is helyes
megoldás!)
2. thousands of miles (away)
3. (their) surnames/family names
4. (they were) police officers / policemen
5. music
6. (in their) local communities
7. (their) sons
8. forty/40
TASK 2
9. B
10. B
11. A
12. C
13. A
14. C
15. A
16. B
17. B
18. B
TASK 3
19. B
20. B
21. C
22. A
23. C
24. B
25. C
Átszámítási táblázat
Feladatpont Vizsgapont
25
33
24
32
23
30
22
29
21
28
20
26
19
25
18
24
17
22
16
21
15
20
14
18
13
17

írásbeli vizsga 1311

Feladatpont Vizsgapont
12
16
11
15
10
13
9
12
8
11
7
9
6
8
5
7
4
5
3
4
2
3
1
1
0
0
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SZÖVEGÁTIRAT
TASK 1
The stories of identical twins' nearly identical lives are often astonishing, but perhaps none
more so than those of the identical twins born in a small town in Ohio, back in the 1930s.
The twin boys were separated at birth, being adopted by different families in two towns
thousands of miles away from each other. Unbelievable as it sounds, unknown to each other,
both families chose the first name James for the boys, although, of course, their surnames
were different. And here the coincidences just begin. Both Jameses grew up not even knowing
of the other, yet both sought law-enforcement training, and worked as police officers. Both of
them had a natural talent for music, and were quite skillful instrumentalists who regularly
performed in their local communities. Each married women named Linda, and they both had
only one child, a son each, whom one named James Alan and the other named James Allan,
with a double ”l”. The twin brothers also divorced their first wives and married other women both named Betty, and they both owned dogs which they named Toy. Forty years after their
childhood separation, the two men were reunited to share their amazingly similar lives.
( Reader's Digest, January 1980)

TASK 2
Piggy-backing on a modified Boeing 747 jet, the 75-ton space shuttle Endeavour appeared
over San Francisco at around half past nine in the morning and some two hours later over the
landmarks of Los Angeles, including Disneyland, the Getty Center, Universal Studios and
Malibu Beach. It then landed at Los Angeles International Airport.
Endeavour, the youngest shuttle from a fleet that includes Atlantis and Discovery, replaced
the shuttle Challenger, which was destroyed in an accident in 1986 that killed seven
astronauts.
In service since 1992, it has made 25 trips, logged 198 million km in space and circled the
globe almost 4,700 times. In mid-October, Endeavour will parade through the streets of Los
Angeles as it makes its way to a museum. Los Angeles has ordered 400 trees to be cut down
and street lights and traffic lights are to be temporarily removed to let the space shuttle pass
through neighbourhood streets. There are plans for 1,000 new trees to be planted to replace
those felled. Endeavour will be on display from 30 October.
Last year, NASA, the US space agency, retired the three ships in its fleet after finishing the
US portion of the $100 billion International Space Station, a permanently staffed research
facility that is owned by 15 countries and flies about 402km above Earth.
The closure of the programme was ordered by the White House, so NASA could devote more
resources to destinations beyond low-Earth orbit, such as asteroids and Mars.
NASA is leading the design of a huge new rocket and capsule for these missions, but this
hardware is not expected to launch with crew aboard before 2021.
(http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-19677972)

TASK 3
A group of nursery workers in central Denmark have made parents an offer that they
might find hard to refuse. They have promised to provide two hours' free childcare on
Thursday evening, so that the parents can go to bed and make more babies. I asked Ms
Lotte Nyman of the Grasshoppers kindergarten in North Fyn about this interesting new
initiative.
What is the real motive behind your rather unusual offer?
Well, a lack of young children means the future of local nurseries is uncertain. I am sure that
nearly half of the nursery's families will accept the offer.
írásbeli vizsga 1311
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How many children does that mean exactly?
We have 42 children in the kindergarten, and we'll be looking after 20 tonight. Not all parents,
though, are likely to use their free time for the intended purpose. Most of them say: ‘We'll
bring our children to the party but you won't be getting any more children out of us!’
And how will these extra two hours be different from the ordinary day care?
Well, we provide food, play music and hold a party for the children. If any of them ask what
the party is for, the nursery teachers will tell them it's to give the parents a chance to speak at
home.
Sounds like an interesting plan to me. Where does the original idea come from?
Actually, it comes from the local Union of Nursery Workers, and six other kindergartens in
the area are also offering the same service, for one night only. Though, the nursery workers
said that if the plan was successful, they’d be happy to do it all over again. The teachers want
to draw attention to the decreasing number of births and to do something about it.
Are the demographic trends so worrying in Denmark now?
In terms of birth rate, Denmark is at the 185th place out of 221 countries in the world. If the
increasingly older population continues to expand, our country will not be able to support
pensioners and others dependent on state benefits.
So it is primarily a patriotic motive?
Yes, and, in addition to this, as well as the low birth rate, nurseries are also facing a cut in
their funding from local government. Without money we can't look after the children well,
and if there aren't enough children, there are not enough jobs for our workers.
(http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-19585136)

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

írásbeli vizsga 1311
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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 vizsgázó 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.
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

Maximális pontszám
5
5
1
11

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.

írásbeli vizsga 1311
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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.

0 pont
Olvashatatlan kézírás.

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

Maximális pontszám
5
2
4
5
5
1
22

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 (előre- és
visszautalás eszközei, névmások, kötőszók stb.).

írásbeli vizsga 1311
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•

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.
III.

1.

Értékelési skála

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése

5 pont
A vizsgázó megvalósította a kommunikációs célokat.

4–3 pont
A vizsgázó többnyire
megvalósította a kommunikációs célokat.

Az irányító szempontokat (mindet) megfelelően
kidolgozta.

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).

A szöveg a megadott
hosszúságú.

2.

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.

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.

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.

0 pont
A szöveg tagolatlan és áttekinthetetlen, összefüggéstelen mondatokból áll.

A vizsgázó nem törekszik
a gondolati tagolásra,
hiányzik a bevezetés és
a befejezés.

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.

Szókincs, kifejezésmód

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

5.

Javítási-értékelési útmutató

4–3 pont
A szöveget a témának és
a közlési szándéknak
megfelelő szókincs jellemzi. A szókincs korlátai miatt előfordul ismétlés.

2–1 pont
A szöveget kevésbé változatos, helyenként egyszerű, de
még a téma és a közlési
szándék szempontjából elfogadható szókincs jellemzi.
Sok a szóismétlés.

Néhol nem megfelelő a szóhasználat, ez azonban nem
vagy csak kis mértékben nehezíti a szöveg megértését.

A 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.
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 szöveg megértését.

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.

Az értékelésnél figyeljünk arra, hogy ha az alábbi nyelvhelyességi hibák rendszeresen előfordulnak a dolgozatban, és/vagy nehezítik a 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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