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Javítási útmutató az írásbeli vizsgarészhez 

 
Az írásbeli vizsgán maximum 80 pontot lehet elérni. A maximális pont két részpontszámból 
tevődik össze: a hibátlan mennyiségi és tartalmi megvalósításért 50 pont adható. A hibátlan 
szövegalkotási és nyelvhasználati megvalósításért 30 pont adható. 
 
A dolgozatra maximális pont adható, amennyiben a jelölt követi a választott címben megadott 
témát, a témához kapcsolódó ismereteiből az általa választott és/vagy a címben sugallt szempontok 
alapján szelektál, a gondolategységeit logikusan kapcsolja egymáshoz, valamint dolgozata formai 
szempontból is világosan megszerkesztett és tagolt. Nyelvhasználati szempont szerint a jelölt a 
témához és az esszé műfajához illő adekvát jelentésű és stílusértékű szavakat, kifejezéseket használ, 
különös tekintettel a megfelelő szakszavak használatára. A dolgozat stílusa egységes, gördülékeny, 
a célnyelv megfelelő szintű elsajátításáról tesz bizonyságot. 
 
A vizsgáztató a dolgozatokat az alábbi szempontok szerint értékeli: 
Az elérhető maximális pontszámokból a következő hibákért, hiányosságokért jár pontlevonás. 

I. Mennyiségi és tartalmi megvalósítás (összesen 50 pont) 
 

Mennyiségi elvárások: 
 
Amennyiben a dolgozatban a szavak száma nem éri el a megadott mennyiséget (450–500 szó), 
az alábbi táblázat szerint kell pontot levonni. Amennyiben a dolgozat szavainak száma 149 
vagy annál kevesebb, úgy a dolgozat értékelhetetlen. 

 

Szavak száma Pontlevonás 

600 szó fölött 
400–449 4 pont 

350–399 8 pont 
300–349 12 pont 
250–299 16 pont 
200–249 20 pont 
150–199 24 pont 

 
Tartalmi elvárások 

 
Tartalmi szempontból a következő hibákért vonunk le pontokat: 
 

Hibatípus Pontlevonás 

Súlyos tárgyi tévedés 3 pont 
Hiányzó alapvető adat 3 pont 
Kisebb félreértés 2 pont 
Egyéb hiányzó adat 2 pont 

 
A tartalmi hibákat a vizsgaközpont által felkért javító tanár piros tollal jelöli a szövegben vagy 
a margón. A hiányzó adatokat hiányjellel, a tévedéseket hullámos vonallal kell jelölni. 



Angol célnyelvi civilizáció  emelt szint 
  Javítási-értékelési útmutató  

írásbeli vizsga 0511  3 / 6  

II. Szövegalkotás és nyelvhasználat (összesen 30 pont) 
 

Szövegalkotás 
 
Gondolatvezetési és tagolási hibákért maximum 15 pontot vonhatunk le, ha a szöveg felépítése 
következetlen, a gondolatmenet felépítése nem világos, indokolatlan váltások, ismétlések, 
csapongó gondolatok, kétértelműség jellemzik. 
 

 Hibatípus Pontlevonás 
Zavaros gondolatmenet 5 pont 
Indokolatlan váltás 2 pont 
Indokolatlan ismétlés 2 pont Gondolatvezetés 
Kétértelműség, homályosság 1 pont 
Bevezető rész hiánya 5 pont 
Befejező rész hiánya 5 pont Tagoltság Bekezdések hiánya a tagoló részben 2 pont 

 
A szövegalkotás hibáit a vizsgaközpont által felkért javító tanár piros tollal jelöli a szövegben 
vagy a margón. A hiányzó bekezdés jelét fordított z-betűvel, egyéb szövegalkotási hibát 
szaggatott vonallal kell jelölni. 
 

Nyelvhasználat 
 
A dolgozat nyelvi hibáiért csak abban az esetben vonunk le pontokat, ha azok félreértést 
eredményeznek. Nyelvhasználati hibákért maximum 15 pontot vonhatunk le az alábbi táblázat 
alapján.  
 

Hibatípus Pontlevonás 

Szakszó zavaró hiánya 2 pont 
Értelemzavaró szótévesztés 1 pont 
Az esszé műfajának nem megfelelő szóhasználat, stilisztikai hiba 1 pont 
Értést gátló nyelvtani, helyesírási, nyelvi hibák 1 pont 
Értelmezhetetlen mondat 2 pont 

 
A nyelvhasználat hibáit a vizsgaközpont által felkért tanár piros tollal aláhúzással jelöli. Ha 
több mondatban talál nyelvhasználati hibát, akkor azt a margón függőleges hullámos vonallal 
jelöli.  

      Ismétlődő hibákért csak egyszer számítható hibapont. 
 
      Az írásbeli témakörökhöz az alábbiakban megadott tartalmi szempontok — a teljesség igénye 

nélkül — kívánnak a javító tanároknak támpontot adni az értékeléshez. Nem szükséges, hogy a 
tanulók dolgozataiban az összes megadott szempont vagy csak az itt megadott szempontok 
szerepeljenek.  
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1.    Describe a truly British character as he/she is presented in a literary work. 

 
 
Students are expected to present a character from a literary work by first giving the context 
(the setting, the plot) in which the character appears, and then by describing those features 
that make the character a typical Brit. 
Students are expected to have an understanding of the literary genre of the work and its 
literary style, and to give the most important dates and facts concerning the work. 
Instead of just recreating shallow cultural stereotypes, students should give an insightful 
and detailed portrayal of the chosen literary figure, his or her role in the society presented 
in the work. 
Students should argue in what sense their chosen character can be considered typical. 
They should support the argument and the description with evidence from the work. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. The USA is a nation of immigrants.  Support this statement by explaining in detail the 

different reasons behind the influx of peoples to the USA, past and present, and its 
effects on today’s America. How have patterns of immigration changed over the years? 
 
Students are expected to describe the causes of immigration with respect to the timeline of 
American history, the main periods and decades with the highest number of immigrants or 
the smallest number of immigrants and the reasons behind these trends. 
 
The first period:  1607–1830 
the founding of America, the first 13 colonies 
reasons :  political freedom  for certain groups of people it meant 
  religious freedom  a pull from the New World, for others  
  economic opportunities  it meant a push to leave the Old World 
  forced immigration  3,5 million African slaves arrive in  
      the New World 
 
nationalities:  Scottish, Irish, English, Swedish, other European,  African 

 
The second period:  1830–1890 
reasons: plentiful, cheap land for farming 
  abundant jobs 
  The Gold Rush 
  religious and political freedom 
  chance for a happier life 
 
nationalities:  mainly white Europeans, Germans, Irish, Chinese  



Angol célnyelvi civilizáció  emelt szint 
  Javítási-értékelési útmutató  

írásbeli vizsga 0511  5 / 6  

 
 
The third period:  1890–1924  1908   1 million immigrants 
reasons:  economic, political  1924 the immigration act, quotas  
  religious   downsizing the number of immigrants 
                                                                  to enter the USA up until 1965  
     
nationalities:  Italians, Russian Jews, East-European      
  Jews, Greeks, Irish, Japanese 

 
 
The fourth period:  1968–1980 
reasons : political freedom, new opportunities 
 
nationalities:  Cubans, Vietnamese, Cambodians, Hungarians 
 

1980– up to the present day 
 
reasons: economic well-being 
  prospects for a better life (the American  Dream) 
  better professional opportunities 
  political freedom 
  family reunification 
 
illegal immigration:  about 300 000  immigrants per year 
 
nationalities:  Asian, Mexican, people from Central America, people from the Caribbean 
 
The results of immigration on present day America:  
 
The 90’s has seen the largest number of immigrants in a hundred years’ time. If the rate of 
influx continues to grow, it may change the ratio of white and non-white (at present 25%) 
population in the USA to (40%) by 2050.  As a result a new form of intolerance has 
surfaced: the fight for English as the official language. Since 1996, 23 states have adopted a 
law to use English as the official language in schools, in court, etc. 
On the other hand immigrants are filling a growing need in the labour force. They are an 
essential element in keeping the American economy running. They are made up of high-
tech professionals, entrepreneurs, they run the majority of fast-food businesses, etc.  By 
2026 a shortage of 20 million jobs can be expected. To meet this demand the relaxation of 
immigration laws can be projected. 
 
The areas where immigration is the most concentrated: East-Coast, West-Coast, namely 
New York, New Jersey, Illinois, Florida, California, Texas, Arizona. 
California alone takes in 40% of the total number of immigrants coming to the USA. 
Asian strongholds are: New York, Los Angeles, and San Francisco, Los Angeles is also the 
home for 1/5th of the total Hispanic population 
 
The cultural result is the deepening of ethnic diversity, various religious practices, tolerance 
and acceptance in mainstream USA on the two coasts and The Great Lakes region and a 
natural mingling of peoples that has never been seen before. 
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3. What are the reasons behind English being the world language of our times?   

In your essay focus on historical, political, economic, technological and cultural 
aspects. Support your views by giving examples. 
 
Students are supposed to elaborate on the following factors: 
 
Historical and political:   
  The emerging and growing of the British Empire: 
  Colonisation: Ireland, the American colonies, Canadian  land, slave trade, 
  the transportation of convicts to American colonies and later to Australia. 
  The Empire and India 
  The Commonwealth 
  The birth of The United States,  
  The political role of the USA in the 20th century,  
  The two World Wars: the role of military aid 
  The introduction of American products to Europe.  
  The immigration waves to America  
Economic:  trading all over the world for commodities, gold, silver,  opium, spices, tea, 
  coffee (E.g. Virginia tobacco plantations, India etc.) 
  economic power – the basis for technological advancements  
              job market 
Technological:  the industrial revolution as the basis for the advancement of British and  
  American technology in the 19th century: the telegraph, 
  the construction of durable undersea cables, linking Britain by 1880 to  
  India,  America, Canada, Africa and Australia.  
  The railway systems, the steam engine, the combustion engine, the car 
  the revolutionizing of transport; the first planes 
  America the land of research: technical, medical, scientific 
  the age of computer technology 
Cultural:  

           19th century:      the Victorian age:  sending missionaries to export Christianity                                       
and introducing a civilized and typically North-European way of life and 
spiritual and material assistance to the ‘less developed’ world  

 
20th century:  America becoming the role model for the world 
                          the entertainment industry, music, films,  
                          the fast food generation,  the health industry, etc.   
              the meaning of the term ‘cultural intervention’     
                          the time of massive advancements: the media, the spreading of British and 
  American culture through the media : newspapers, radio, television  
  globalization 
 


