
A feladat sorszáma: 26. Standardszint: 4-6. 

 

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal fejlesztünk: 

Olvasás, az írott szöveg 

megértése 

 

Tájékozódás a 

szövegben, szövegelemző 

műveletek, 

információkeresés. 

Értelmezi, szintetizálja a 

szöveg információit, 

gondolatait. 

Olvasás, az írott szöveg 

megértése 

 

Olvasási stratégiák, az 

értő olvasást segítő 

technikák alkalmazása. 

A szöveg megértését 

önálló következtetéssel, 

lényegkiemeléssel, 

tartalommondással, 

vázlatírással, 

jelentéstulajdonítással 

bizonyítja. 

Olvasás, az írott szöveg 

megértése 

 

Lényegkiemelés, 

következtetés, 

összefüggések 

felismerése. 

Az adatokat, gondolatokat 

összefoglalja, értékeli. 

Írás, szövegalkotás 

 

Eszközszintű 

íráshasználat, 

írástechnika, íráskép 

Íráshasználata 

készségszintű, kialakult 

egyéni írásképe jól 

olvasható. 

Írás, szövegalkotás 

 

Önálló szövegalkotás Képes gondolatainak, 

véleményének önálló 

írásbeli kifejezésére. 

 Írásbeli szövegalkotás 

műveleteinek 

alkalmazása. 

A fogalmazását tagolja.  

Címet ad, kiválasztja a 

lényeges mondatokat. 

A tanulási képességek 

fejlesztése 

Alapvető nyelvhelyességi 

és helyesírási szabályok 

alkalmazása. 

Helyesen és pontosan 

alkalmazza a 

nyelvhelyességi és 

nyelvtani szabályokat az 

önálló szövegalkotás 

során. 

 

 

 



 

1.  Környezetismeret órán is tanultatok a cserjékről. 

  Írj rövid 3-6 mondatos ajánlást osztályod faliújságjára a kökényről! 
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Értékelési útmutató 

 

1. A kökény ajánlása  

A feladat értékelése a standard leírásokban meghatározott szintekre 

lebontott elvárások alapján történik.  

4. szint   

A témának megfelelő címet ad. a 1 

Az ajánlás 3-4 mondat terjedelmű. b 1 

Az ajánlás a témának megfelelő, összefüggő mondatokból áll. c 1 

A kis- és nagybetűket szabályosan alakítja és kapcsolja.  

Írásképe tiszta, rendezett, olvasható. 
d 1 

Alapvető nyelvhelyességi és helyesírási szabályok alkalmazása: 

mondatok megfogalmazása. e 1 

Pontos helyesírás, legfeljebb 3 hiba esetén adható a pont. f 1 

Összesen 6 pont 

5. szint 

A témának megfelelő címet ad. a 1 

Az ajánlás 4-5 mondat terjedelmű. b 2 

Az ajánlás a témának megfelelő, összefüggő mondatokból áll. c 1 

Kialakult egyéni írásképe rendezett, jól olvasható. d 2 

Alapvető nyelvhelyességi és helyesírási szabályok alkalmazása.  e 1 

Pontos helyesírás, legfeljebb 2 hiba esetén adható a pont. f 1 

Összesen  8 pont 

6. szint 

A témának megfelelő címet ad. a 1 

Az ajánlás 5-6 mondat terjedelmű. b 3 

Az ajánlás a témának megfelelő, összefüggő mondatokból áll. 

Képes gondolatainak, érzelmeinek, véleményének választékos, 

szemléletes kifejezésére. 

c 2 

Kialakult egyéni írásképe rendezett, jól olvasható, esztétikus. d 2 



Íráshasználata készségszintű, lendületes tempójú. 

 

Jól alkalmazza az alapvető nyelvtani fogalmakat, nyelvhelyességi és 

helyesírási szabályokat. e 2 

Pontos helyesírás, legfeljebb 1 hiba esetén adható a pont. f 1 

Összesen 11 pont 

 



 

A fejlesztés lépései 

Feladat sorszáma 
Standard 

szint 

Kompetencia 

(standard) 

Elérhető 

pontszám 

 

16. 

4. 

A kis- és nagybetűket 

szabályosan alakítja és 

kapcsolja. 

Írásképe tiszta, rendezett, 

olvasható. 

Önállóan képes adott vagy 

választott témáról, a 

megfelelő szavak, kifejezések, 

nyelvi eszközök felhasználásá-

val 3-4 mondatos fogalmazást 

alkotni. 

6 pont 

 Összesen 6 pont 

5. 

Íráshasználata készségszintű, 

megfelelő tempójú. 

Kialakult egyéni írásképe 

rendezett, jól olvasható. 

Önállóan képes adott vagy 

választott témáról, a 

megfelelő szavak, kifejezések, 

nyelvi eszközök felhasználásá-

val 4-5 mondatos fogalmazást 

alkotni. 

8 pont 

 Összesen 6 pont 

6. 

Kialakult egyéni írásképe 

rendezett, jól olvasható. 

Önállóan képes adott vagy 

választott témáról, a 

megfelelő szavak, kifejezések, 

nyelvi eszközök 

felhasználásával 5-6 mondatos 

fogalmazást alkotni. Képes 

gondolatainak, érzelmeinek, 

véleményének választékos, 

szemléletes kifejezésére 

írásbeli szövegalkotás során. 

Helyesen és pontosan 

alkalmazza a nyelvhelyességi 

és nyelvtani szabályokat az 

önálló szövegalkotás során. 

11 pont 

  Összesen 11 pont 


