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Általános útmutató 
 

1. Jó megoldásként csak a javítási és értékelési útmutatóban megadott megoldások 
fogadhatók el. 

2. Minden jó megoldás egy pontot ér, a rossz megoldás 0 pont. 
3. Fél pont és többletpont nem adható. 

 
OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 
COMPRENSIÓN LECTORA 

 
Általános útmutató 
 

1.  Jegyzetek készítésénél az olyan nyelvi hibát, amely a megértést nem akadályozza, 
    nem kell hibának tekinteni (pl. helyesírás, nyelvtani hiba). 
2. Minden tartalmilag megfelelő válasz elfogadható. A nyelvi vagy helyesírási hibákat 

nem kell figyelembe venni, amennyiben a válasz érthető. 
 
Részletes útmutató 
 
I. 
A hibátlan megoldás pontértéke 5 pont, részmegoldások esetén a pontszám a helyes 
megoldások száma. 

 
0. 1. 2. 3. 4. 5. 
G F C D E A 

 
 
II. 
 

 
6 ambiente 14 fuente 12 prueba X típico 
15 avances 11 existen X recorrer 9 transporte 
13 competición 17 moverá X solar 8 utilizar 
7 contaminantes 0. proteger 10 sustituido 16 vehículos 
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III. 
A cél az eredeti szöveg teljes rekonstruálása, mégsem a mondatoknak a szövegben 

elfoglalt helyét, hanem a mondatok közötti kapcsolatok megtalálását pontozzuk. Jó megoldás-
ként tehát csak az fogadható el, ha a jelölt az adott mondatot az előtte álló vagy az őt követő 
mondathoz helyesen rendelte hozzá. 
Ennek megfelelően: 
 
A-D…..1 pont  B-G…..1 pont  H-C…..1 pont 
D-E…..1 pont  G-F…..1pont  C-I……1 pont (illetve I az utolsó helyen) 
E-B…..1 pont  F-H…..1 pont 
 
Teljesen helyes megoldás: 
 

0. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 
A D E B G F H C I 

 
IV.  
 
A megoldókulcsban felsoroltuk a kérdésekre adott lehetséges jó megoldásokat. Ezen kívül 
elfogadhatóak azok a változatok is, amelyek tartalmilag megegyeznek ezekkel. Természetesen 
elfogadhatók a szövegből kimásolt idézetek is, amennyiben azok konkrétan a kérdésre 
válaszolnak. A válaszokban előforduló nyelvi hibákat figyelmen kívül kell hagyni. Mivel a 
feladat célja annak a mérése, hogy a vizsgázó megértette-e a szükséges információkat a 
szövegben, ezért elfogadható minden olyan megoldás, amely bár nyelvileg hibás, de egyértel-
műen utal arra, hogy a vizsgázó jól tájékozódott a szövegben. 
 
 Respuestas: 

0) ¿Cuál es la máxima emblemática con que se puede caracterizar el contenido 
del artículo? 
Ni el arte es cosa de adultos ni es aburrido. 

 
26) ¿A quienes dedican esta vez los museos su oferta que han ofrecido para los 

grupos de escolares ya desde hace décadas? 
A las familias con niños. 
 
27) ¿Qué prohibición antigua está anulada por este tipo de actividades del museo 

Guggenheim de Bilbao? 
“Está prohibido tocar las obras.” 
 
28) ¿Por qué es aceptado con naturalidad el arte moderno por los niños? 
No están condicionados por ideas preconcebidas sobre la labor creativa, / se 
encuentran más receptivos ante cualquier forma de expresión artística.  
 
29) ¿Cómo y a base de qué se organiza el trabajo manual para los niños? 
El trabajo manual es distinto cada fin de semana y para cada grupo según la 
edad, y está relacionado con las exposiciones temporales del museo. 
  
30) ¿Cuáles son las señales de la popularidad de los talleres del museo para las 

familias? 
Los niños están entusiasmados y los grupos están llenos.  
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NYELVHELYESSÉG 
 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
 
 
 
Általános útmutató 
 
1. A helyesírási hibával leírt szavak nem fogadhatók el. 
2. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Variációk megadásakor nem jár pont, 
még akkor sem, ha közöttük van a jó megoldás. 
 
 
Részletes útmutató 
 
  I.      II. 
 

0. a  0. que 
 

1. c  16. cayó/caía 
2. c  17. cortó 
3. d  18. de España/del país 
4. d  19. estuvo/estaba cerrada 
5. b  20. tuvo que/tenía que 
6. d  21. sufrió 
7. a  22. al 
8. d  23. sin 
9. a  24. hubo 
10. c  25. de 
11. a  26. abierta 
12. a  27. achicaran/achicasen 
13. d  28. acumulada 
14. c  29. No 
15. b  30. se vieron 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

COMPRENSIÓN AUDITIVA 
 
Általános útmutató 
 
1. Jegyzetek készítésénél az olyan nyelvi hibát, amely a megértést nem akadályozza, nem kell 
 hibának tekinteni (pl. helyesírás, nyelvtani hiba). 
2. Minden tartalmilag megfelelő válasz elfogadható. (A nyelvi vagy helyesírási hibákat nem 
 kell figyelembe venni, amennyiben a válasz érthető.) 
 
Részletes útmutató 
I.  
 
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
c d b d a a d c d 

 
0. ¿Cómo te llamas? 

c) Soy Carmela. 
 

1. ¿En qué se diferencian las novilladas de las corridas de toros? 
d)    En las novilladas los toros tienen menos de tres años y los toreros no han 
tomado aún la alternativa. 

 
2. ¿Cuáles son las salidas profesionales de las especialidades de Letras?  

b)   Las especialidades llamadas tradicionalmente Humanidades, excepto la 
licenciatura de Derecho, están abocadas, en su mayoría, a la docencia. 

 
3. ¿A qué hora y dónde quedamos? 

d)   Podríamos quedar a las siete y media, en el mesón de la Tortilla.  
 

4. ¿Cuándo vuelves de tu viaje? 
a) No lo tengo decidido, aún no me he ido y ya quieres que sepa cuándo vuelvo. 
 

5. ¿Cuál es la lengua oficial de España? 
a) Es el castellano que se denomina el español o la lengua española cuando 

hablamos de la lengua oficial de España. 
 

6. ¿Cuáles son las características del clima mediterráneo? 
  d)   El clima mediterráneo se distingue por temperaturas suaves y cálidas, presenta 
escasos días de lluvia, siendo las precipitaciones torrenciales. 
 

7. ¿Crees que la astrología y los horóscopos son una forma de superstición o que 
contienen algo de verdad? 

c) Por supuesto es superstición y ciencia a la vez. 
 

8. ¿Cuáles son las reglas generales de la natación? 
d) Nunca debéis hacerlo después de comer, con agua demasiado fría y si no 
 sabéis nadar muy bien, no os metáis en donde os cubra. 
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II. 

La capital española 
 

Año  Número de habitantes 
Composición de la 

población (mencione por lo 
menos dos cosas) 

 
0.Primeros años del siglo XVI 

 
9. Unos 3000 vecinos  

1530 
10. 12.000 

 

  

hacia 1560 11. 20.000 
12. burócratas, feriantes, 
cómicos , soldados, 
extranjeros,religiosos 

Después de 1561 

 
13. altos funcionarios, 
dignatarios, escribanos, 
clérigos 

 14. 1565 

 

 
2.500 casas, 14 parroquias, 20 
conventos  

A finales del siglo XVI 

 

 15. 100.000 
  

 

16. 1611 
 

Inicio de la construcción de la 
Plaza Mayor 
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III.  
 
 
           VERDAD FALSO 
0. El aumento de la pobreza en América Latina ha afectado a los 
sectores más vulnerables de la población. 

 

 
 

 
 

17. Enfermedades, desnutrición, accidentes y adicción al 
pegamento son sólo algunos de los peligros que acechan a 
aquellos, más de diez millones de niños, cuyo único hogar es la 
calle. 
 

 
 

 
 

18. Solamente en Honduras hubo 72 muertes en un mes y 1449 
en un año. 
 

 
 

 
 

19. Isidro dejó la escuela cuando tenía siete años porque su 
padre le dijo que necesitaba que ayudara a la familia. 
 

 
 

 
 

20. Muchas veces Isidro regresaba a casa y su padre estaba 
enfadado por los pocos lápices que había vendido y gritaba y le 
azotaba con el cable de la lámpara. 
 

 
 

 
 

21. Un día dejó su casa y desde entonces vive en la casa de su 
abuelo, robando para comer, para tomar una ducha de vez en 
cuando y para comprar pegamento. 
 

 
 

 
 

22. Cindy empezó en la calle cuando tenía doce años porque su 
familia la maltrataba verbal y físicamente. 
 

 
 

 
 

23. A los 13 años conoció a unos educadores de Casa Alianza 
que la llevaron al Refugio para poder estudiar y prepararse en la 
vida. 
 

 
 

 
 

24. Cuando sea mayor le gustaría poder ser profesora.   
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IV. 
 

0.  ¿ Desde qué edad estudió baloncesto Emanuel David Ginóbili? 
Desde que nació._ 

25. ¿En qué país y en qué ciudad nació? 
En Argentina, en Bahía Blanca 

26. ¿Cómo era su aspecto físico? 
Era alto y flaco.  

27. ¿Cuál era el primer país europeo donde jugaba y donde se convirtió en el mejor 
jugador de Europa? 

 Italia. 
27. ¿Cuándo se cumplió su sueño de debutar en la máxima liga del baloncesto, en la  
      NBA? 

En 2002. 
29. ¿Cómo le llaman sus compañeros de los Spurs? (Es suficiente mencionar sólo uno 
de sus apodos.) 

”El Narigón”,”Gino”, ”Manu”  
30. ¿Cuál es la característica más importante que él guarda, a pesar de sus grandes éxitos? 

La gran humildad. 
 
 
 

A kazettán hallott szövegek 
 
Most kezdődik a spanyol nyelv emelt szintű hallás utáni szövegértés vizsgája.  
 

Buenos días. A continuación va a escuchar los ejercicios de comprensión auditiva. 
El examen se compone de cuatro partes. Los ejercicios que pertenecen a los textos se 
encuentran en el cuaderno de ejercicios. Va a escuchar dos veces cada texto. 

Cada tarea empieza y termina con música. Después de la música tiene 30 segundos 
para leer su tarea y después escuchará el texto. Cuando el texto termine tiene 30 segundos  
más para revisar sus respuestas y luego podrá escucharlo por segunda vez. Después  tiene un 
minuto más para trabajar. 

 
 
 

I.ejercicio: Lea con atención el ejercicio. Escuche las siguientes frases y elija la respuesta 
más adecuada entre las que le ofrece el ejercicio. Va a escuchar dos veces cada frase. Debe 
marcar con un círculo la respuesta más adecuada. El ejemplo está marcado con el número 0. 
(8 puntos) 
 

0. Ejemplo: ¿Cómo te llamas? 
c) Soy Carmela.   La solución correcta: c)  

 
 
 

1. ¿En qué se diferencian las novilladas de las corridas de toros? 
 

2. ¿Cuáles son las salidas profesionales de las especialidades de Letras?  
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3. ¿A qué hora y dónde quedamos? 
 

4. ¿Cuándo vuelves de tu viaje? 
 

5. ¿Cuál es la lengua oficial de España? 
 

6. ¿Cuáles son las características del clima mediterráneo? 
 

7. ¿Crees que la astrología y los horóscopos son una forma de superstición o que 
contienen algo de verdad? 

 
8. ¿Cuáles son las reglas generales de la natación? 

 
 
Fin del primer ejercicio de comprensión auditiva. 
 
II.ejercicio: Escuche la información siguiente sobre el desarrollo de la capital española y 
tome  apuntes con la ayuda del cuadro.  Va a oír dos veces el texto. El ejemplo está marcado 
con el número 0. (8 puntos) 
 

La capital española 
 

La urbe imperial durante la primera mitad del siglo XVI es Toledo. El problema es 
que Carlos I no paraba quieto. Las numerosas empresas bélicas que dirige personalmente le 
convierten en un rey viajero. Con todo, las estancias de la corte carolina en Madrid 
transforman al poblachón medieval en una bulliciosa ciudad, que pasa de los pocos más de 
3.000 vecinos en los primeros años del siglo a unos 12.000 en 1530 y llega a rondar los 
20.000, hacia 1560. Ese crecimiento se nutre básicamente de burócratas, feriantes, cómicos, 
soldados, extranjeros, sin contar con los miembros de numerosas órdenes religiosas. Pero aún 
más decisivo es el impulso que le da Felipe II a la Villa al convertirla también en Corte, y 
fijar allí, de facto, la capital del reino en 1561. La corte atrajo rápidamente a altos 
funcionarios, dignatarios, escribanos, clérigos. En 1565, tenía más de 2.500 casas, 14 
parroquias, 20 conventos, sin contar los hospitales para acoger a enfermos y marginados. A 
finales del XVI, el interior de la urbe es una caldera demográfica a punto de estallar. Madrid 
se aproxima a las 100.000 almas. Crece la ciudad sin orden ni concierto en torno al racimo de 
callejas del centro (la plaza Mayor no empezará a construirse hasta 1611 por orden de Felipe 
III); y crece el hedor de las basuras y la insalubridad de la atmósfera.  
 
 
Fin del segundo ejercicio de la comprensión auditiva. 
 
III. ejercicio: Escuche un informe sobre los niños de la calle o sin techo de Centroamérica y  
marque con una cruz (X) si lo escrito es verdadero o falso. Va a oír dos veces el informe.  El 
ejemplo está marcado con el número 0. (8 puntos) 
 

Los niños de la calle 
 

 El aumento de la pobreza en América Latina ha afectado a los sectores más 
vulnerables de la población. Enfermedades, desnutrición, accidentes y adicción al pegamento 
son sólo algunos de los peligros que acechan a aquellos, más de diez millones de niños,  cuyo 
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único hogar es la calle. Solamente en Honduras ha habido 62 muertes en un mes y 449 en un 
año. En ciudad de Guatemala el promedio es de 40 muertes por mes. Isidro dejó la escuela 
cuando tenía siete años porque su padre le dijo que necesitaba que ayudara a la familia. Tenía 
que vender bolígrafos y lápices. Su padre le decía que si no vendía más, habría problemas. Su 
padre bebía mucho. Muchas veces él regresaba a casa y su padre estaba enfadado por los 
pocos lápices que había vendido y gritaba y le azotaba con el cable de la lámpara. Un día dejó 
su casa y desde entonces vive en la calle, robando para comer, para tomar una ducha caliente 
de vez en cuando y para comprar pegamento. Cindy empezó en la calle cuando tenía doce 
años porque su familia la maltrataba verbal y físicamente. A los 13 años conoció a unos 
educadores de Casa Alianza que la llevaron al Refugio para poder pasar una etapa de Hogares 
y poder estudiar y prepararse en la vida. Cuando sea mayor le gustaría poder ser doctora. 
 
Fin del tercer ejercicio de la comprensión auditiva. 
 
 
IV. ejercicio: Escuche un artículo sobre Manu Ginóbili, un ídolo modelo y responda a las 
siguientes preguntas según el contenido del texto. Va a escuchar dos veces el texto. El 
ejemplo está marcado con el número 0. (6 puntos) 
 

Emanuel David Ginóbili 
 

 Emanuel David Ginóbili conoció el baloncesto desde que nació, el 28 de julio de 1977, 
en Bahía Blanca, una fría ciudad portuaria, ubicada en el extremo sur de la provincia de 
Buenos Aires y conocida por su gran afición a este deporte. Su padre, entrenador, le enseñó 
desde niño los secretos del baloncesto. Era alto, aunque flaco, aspecto que comenzó a 
aprovechar para eludir con gran habilidad a jugadores más corpulentos. 
Jugó muy poco en la liga argentina, donde debutó en 1995 antes de pasar a Italia. En cuatro 
años alcanzó la fama y se convirtió en el mejor jugador de Europa y campeón continental con 
el Kinder Bologna, en 2001. 
Los ojos de los cazatalentos de NBA ya estaban puestos en él y finalmente concretó su sueño 
de debutar en la máxima liga del baloncesto, en octubre de 2002, con la camiseta de los Spurs 
y el carismático Popovich como entrenador, ante los Angeles Lakers. Llegó a un equipo lleno 
de estrellas, se adaptó y en su primera temporada se dio el gusto de salir campeón. En su 
segunda temporada, ”El Narigón” o ”Gino” – como le dicen sus compañeros de los Spurs- se 
afianzó y eso le permitió firmar un fabuloso contrato de 52 millones de dólares por seis años, 
con lo cual se convirtió en el deportista argentino mejor remunerado de la historia. Fue 
elegido el mejor deportista de su país y en su tercera temporada con los Spurs se convirtió en 
una de las estrellas de la NBA. A pesar de sus éxitos, Manu siempre mantuvo la gran 
humildad  que lo caracteriza, aunque sus compatriotas ya lo ubican junto a los grandes ídolos 
de Argentina: el futbolista Diego Maradona, el automovilista Juan Manuel Fangio o el tenista 
Guillermo Vilas. 
 
 
Fin del cuarto ejercicio de la comprensión auditiva. Fin del examen de comprensión auditiva. 
 
Vége az emelt szintű hallott szöveg értése vizsgának. 
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EXPRESIÓN ESCRITA 
ÍRÁSKÉSZSÉG 

 
 
Az írás feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével 

történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes 
szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden írásbeli munkát ezen szempontok 
segítségével kell értékelni oly módon, hogy a dolgozatot minden egyes értékelési szempontnál 
újra kell olvasni.  

Ezen értékelési eljárás további sajátossága, hogy a szintleírások a nyelvi teljesítményt 
értékelő szempontoknál nem tartalmaznak hibaszámokra vonatkozó utalásokat, valamint nem 
osztályozzák előre az egyes hibatípusokat a hibák súlyossága alapján. Ennek oka az, hogy az 
egyes nyelvi hibák súlyosságát (értelemzavaró vagy nem értelemzavaró hiba) csak az adott 
szövegkörnyezet figyelembevételével lehet megállapítani. 

 
Első feladat 

A javítás alapelvei 
 
      1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

Értékelési szempontok Maximális pontszám 
Tartalom, szövegalkotás 5 pont 
Formai jegyek és hangnem  3 pont 
Nyelvhelyesség 5 pont 
Összesen 13 pont 

 

2. Amennyiben a dolgozat valamelyik szempont alapján 0 pontos, akkor az összpontszám 
 is 0 pont. 

 3. A dolgozatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól.  
 4. Félpontok és jutalompontok nem adhatók. 
 
Az értékelési szempontok részletes kifejtése 
 
Tartalom, szövegalkotás 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 
• hány irányító szempontra tért ki és megfelelően tárgyalta-e azokat, 
• hogyan valósította meg a kommunikációs célt/célokat, 
• logikus-e a szöveg gondolatmenete, azaz az irányító szempontok, valamint az ezekhez 

kapcsolódó gondolatok elrendezése, 
• megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés, tárgyalás és befejezés, 
• hogyan használja a vizsgázó a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit, 
• megfelelő-e a formai tagolás. 
 

Egy adott irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető megfelelőnek, ha a vizsgázó 
kitér a megadott szempontra, mondatai minden lényeges információt tartalmaznak, illetve 
minden lényeges információra rákérdeznek és ismétlésektől mentesek. Amennyiben egy irá-
nyító szemponthoz több alpont tartozik, a szempont kifejtése akkor tekinthető megfelelőnek, 
ha a vizsgázó az összes alpontot tárgyalja. Ha a vizsgázó egy irányító szempontra kitér, de 
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mondatai nem tartalmaznak minden lényeges információt, illetve nem kérdeznek rá minden 
lényeges információra, az adott irányító szempont tárgyalása csak részben megfelelő. Az adott 
irányító szempont tárgyalása abban az esetben is csak részben megfelelő, ha a vizsgázó 
anyanyelvi olvasó számára értelmezhetetlen információt ad meg (pl. az életkor helyett a vizs-
gázó azt adja meg, hogy negyedikes). 

Érdeklődő típusú levél esetén előfordul, hogy a vizsgázónak bizonyos információkra 
kell rákérdeznie. Ebben az esetben megfelelő lehet az adott szempont kifejtése akkor is, ha a 
vizsgázó csak egy mondatban fogalmazza meg a kérdést. 

Ha egy irányító szempont tárgyalása nyelvi okokból nem érthető, azt a Tartalom szem-
pontnál úgy kell értékelni, mintha a vizsgázó nem tért volna ki rá, azaz az adott irányító 
szempont kifejtése nem megfelelő. Ezt a hibát figyelembe kell venni a nyelvi teljesítmény 
értékelésekor is, azaz a Nyelvhelyesség szempontnál. 

Új, azaz nem megadott szempontok értékelésére nincs lehetőség.  
 

A szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemei 

A szöveget a mondatok halmazától a kohézió különbözteti meg, amit a szöveget alkotó 
elemek jelentésének szerves összefüggése és a szerkezeti összekapcsoltság biztosít. A szöveg 
egységét biztosító jelentés szintű kapcsolatteremtés leggyakoribb eszközei a következők: 
• teljesen vagy részben ismétlődő szavak, szószerkezetek, 
• szinonimák, 
• a szavak és szószerkezetek jelentése között lehetséges néhány viszony (ellentét, ok-

okozati viszony stb.), 
• a mondatok logikai-tartalmi elrendezése (ok-okozat, általános-konkrét stb.). 

A mondatok kapcsolódását biztosító nyelvtani, szerkezeti kapcsolóelemek: 
• az önálló mondatok közötti kötőszók, 
• rámutató szók (különféle névmások, határozószók), 
• egyéb nyelvtani viszonyító elemek (igeragozás, középfok stb.). 
 
Formai jegyek és hangnem 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg  
• megfelel-e a levéllel mint szövegfajtával szemben állított formai követelményeknek, azaz 

helyesen tartalmazza-e a dátumot, a megszólítást, az elköszönést és aláírást,  
• hangneme megfelel-e a címzetthez való viszonynak és a közlési szándéknak.  
 

E szempont értékelésénél csak a nyelvtani és helyesírási hibát sem tartalmazó variációk 
számítanak helyesnek. Amennyiben a megszólítás és az elköszönés külön-külön helyes 
ugyan, de nem illenek egymáshoz, akkor a formai jegyek nem megfelelőek (0 pont). 
 
Nyelvhelyesség 

E szempont összefoglalja a szókincs, kifejezésmód, nyelvtan és a helyesírás követelményeit. 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
• megfelel-e a vizsgázó által használt szókincs a témának, a szituációnak, a szerepnek és a 

közlési szándéknak,  
• megfelel-e a szóhasználat az emelt szintű érettségi vizsga követelményeinek (mennyire 

változatos), 
• megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a mondattan, az alaktan és a helyesírás 

normáinak,  
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• megfelel-e a nyelvhasználat az emelt szintű érettségi vizsga követelményeinek (mennyire 
változatosak a nyelvtani struktúrák és a mondatszerkesztés). 

 
Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a 

megértést. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak újra-
olvasás után érthető, azaz anyanyelvi olvasó csak nehezen vagy egyáltalán nem értené meg a 
mondanivalót. 

Az ismétlődő nyelvi hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a 
szövegben jelölni kell előfordulásukat. 

E szempont értékelésénél a megszólítás és az elköszönés hibáit is figyelembe kell venni. 
 

Javítási jelrendszer 
 
Tartalom, szövegalkotás 

E szempontok teljesítését a lap jobb oldalán található sávban jelöljük a szempont sorszámának 
megadásával: 

4 (bekarikázott szám) = teljesített tartalmi szempont, 
√3 (hiányjel és szám) = nem tárgyalt tartalmi szempont, 
2– (szám és mínuszjel) = nem megfelelően kifejtett, de érintett tartalmi szempont. 

Amennyiben a vizsgázó egy irányító szempontot a szövegben több helyen tárgyal, a szempont 
teljesítését az utolsó említés helyénél kell jelölni. 
 
Formai jegyek és hangnem 

A formai jegyeket a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 
Dátum = D, 
Megszólítás = M, 
Köszönés = K, 
Aláírás = A. 

A teljesítés minőségét mutató jelek: 
K (nagybetű)  =  az adott formai jegy teljesítése helyes, 
√A (hiányjel és nagybetű)  = hiányzik vagy nem elfogadható az adott formai jegy, 
 A (aláhúzott nagybetű)  =  elfogadható, bár hibás az adott formai jegy. 
 

Nyelvhelyesség 

A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 
L = lexikai hiba, 
É = értelemzavaró hiba, amely következtében egy-egy mondatrész vagy mondat mon-

danivalója válik érthetetlenné, és amelynél a hiba komplexitása miatt nem lehet 
eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, 

ÉL = megértést zavaró lexikai hiba, 
G = nyelvtani (grammatikai) hiba, 
ÉG = megértést zavaró nyelvtani hiba, 
H = helyesírási hiba. 
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A szövegben használt jelek: 
___________(aláhúzás)  =  lexikai, nyelvtani vagy helyesírási hiba, 
√ (hiányjel)  =  hiányzik egy szó, 
            (nyíl) =  szórendi hiba, 
__________i   (aláhúzás és i) = ismétlődő lexikai hiba. 
                       

Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 
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Értékelési skála (1. feladat) 

Tartalom, szövegalkotás  
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A vizsgázó négy irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően.  

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat megfelelően valósí-
totta meg. 
A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok elrendezése 
logikus.  
A gondolati tagolás megfele-
lő: van bevezetés, tárgyalás és 
befejezés.  
A vizsgázó megfelelően hasz-
nálja a szövegösszefüggés 
tartalmi és nyelvi elemeit: lét-
rejön a szövegkohézió. 

A formai tagolás megfelelő. 

A vizsgázó három irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően, a többit pedig csak 
részben vagy egyáltalán nem. 

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat nagyrészt megfelelően 
valósította meg. 
A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok elrendezése 
nagyrészt logikus.  
A vizsgázó törekszik a gondo-
lati tagolásra: van bevezetés 
vagy befejezés. 
A vizsgázó nagyrészt megfe-
lelően használja a szöveg-
összefüggés tartalmi és nyelvi 
elemeit. A mondatok nagy-
részt szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. 

 

A vizsgázó két irányító szem-
pontot dolgozott ki megfelelő-
en, a többit pedig csak részben 
vagy egyáltalán nem.  
vagy: 
A vizsgázó egy irányító szem-
pontot dolgozott ki megfelelő-
en, és még legalább egy irá-
nyító szempontot tárgyalt 
részben.  

A kommunikációs célokat 
részben valósította meg. 
A mondanivaló nem min-
denütt logikus elrendezésű.  
A vizsgázó nem törekszik a 
gondolati tagolásra: hiányzik 
a bevezetés és a befejezés. 
Az írásmű még szövegnek 
tekinthető, bár a mondatok 
több helyen nem kapcsolód-
nak egymáshoz. 

 

A vizsgázó csak egy irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően, és nem tárgyalta a 
többi szempontot. 

Alapvető kommunikációs cél-
ját nem éri el. 
Nem jött létre szöveg. 
A mondanivaló nem logikus 
elrendezésű, a gondolatok 
esetlegesen követik egymást.  
Az írásmű tagolatlan és átte-
kinthetetlen, túlnyomórészt 
izolált mondatok halmazából 
áll. 
 

 

Formai jegyek és hangnem  
3 pont 2–1 pont 0 pont 

A szöveg formai jegyei telje-
sen megfelelnek a szövegfaj-
tának, hangneme a közlési 
szándéknak és a címzetthez 
való viszonynak. 
Van helyes megszólítás, dá-
tum, elköszönés és aláírás. 

A szöveg formai jegyei nagy-
jából megfelelnek a szöveg-
fajtának, hangneme a közlési 
szándéknak és a címzetthez 
való viszonynak. 
Van helyes megszólítás és 
aláírás. A dátum és az elkö-
szönés hibás vagy hiányzik. 

A szöveg formai jegyei nem 
felelnek meg a szövegfajtá-
nak, hangneme a közlési 
szándéknak és a címzetthez 
való viszonynak. 
Hiányzik vagy nem helyes a 
megszólítás és/vagy az 
aláírás. 
vagy: 
A vizsgázó nem törekedett a 
levélforma betartására. 

Nyelvhelyesség 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak megfelelő 
változatos szókincs jellemzi.  
Az előforduló kisebb lexikai 
pontatlanságok nem nehezítik 
a megértést. 
A vizsgázó változatos nyelv-
tani struktúrákat használ, vala-
mint mondatszerkesztése is 
változatos.  
A szöveg hibátlan vagy csak 
kevés, a szöveg megértését 
nem nehezítő nyelvi (mondat-
tan, alaktan, helyesírás) hiba 
található benne. 

A szöveget nagyrészt a témá-
nak és a közlési szándéknak 
megfelelő szókincs jellemzi.  
A vizsgázó törekszik a válto-
zatos szóhasználatra. 
A szóhasználat néhány helyen 
nem megfelelő, ez azonban 
alig nehezíti a megértést. 
A vizsgázó törekszik a válto-
zatos nyelvtani struktúrák 
használatára és a változatos 
mondatszerkesztésre. 
A szövegben több, a szöveg 
megértését nem nehezítő nyel-
vi (mondattan, alaktan, he-
lyesírás) hiba és/vagy néhány, 
a szöveg megértését nehezítő 
hiba található. 

A szöveg szókincse egyszerű. 
Sok a szóismétlés. 
A szóhasználat többször nem 
megfelelő. A hibák néhány 
helyen nehezítik a megértést. 
A vizsgázó törekszik a válto-
zatos nyelvtani struktúrák 
használatára és a változatos 
mondatszerkesztésre. 
A szövegben több, a szöveg 
megértését nem nehezítő nyel-
vi (mondattan, alaktan, he-
lyesírás) hiba és/vagy néhány, 
a szöveg megértését nehezítő 
hiba található. 

A szövegben felhasznált szó-
kincs szegényes. 
A nem megfelelő szóhasználat 
több helyen jelentősen nehe-
zíti és/vagy akadályozza a 
megértést. 
A vizsgázó nem törekszik a 
változatos nyelvtani 
struktúrák használatára és a 
változatos 
mondatszerkesztésre. 
A szövegben több, a szöveg 
megértését nem nehezítő nyel-
vi (mondattan, alaktan, he-
lyesírás) hiba és/vagy több, a 
szöveg megértését jelentősen 
nehezítő és/vagy akadályozó 
hiba található. 
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Második feladat 
 
A javítás alapelvei 
 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

Értékelési szempontok Maximális pontszám 
Tartalom 4 pont 
Szövegalkotás 3 pont 
Szókincs, kifejezésmód 5 pont 
Nyelvtan, helyesírás 5 pont 
Összesen 17 pont 

 
2. Amennyiben a dolgozat bármelyik értékelési szempont alapján 0 pontos, akkor az össz-

pontszám is 0 pont. 
3. A dolgozatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól.  
4. Félpontok és jutalompontok nem adhatók. 
 
 
Az értékelési szempontok részletes kifejtése 
 
Tartalom 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 
• hány irányító szempontra tért ki, és milyen mélységben tárgyalta azokat,  
• megfelelően kifejtette és indokolta-e véleményét. 
 

A témakifejtés során a vizsgázónak a megadott témát tágabb kontextusba kell helyeznie, 
továbbá ki kell fejtenie, és érvekkel alá kell támasztania véleményét (valamelyik irányító 
szempont kapcsán). A vizsgázónak mind a négy irányító szempontra ki kell térnie dolgozatá-
ban, s megfelelő mélységben kell tárgyalnia azokat. Amennyiben a vizsgázó egy irányító 
szempontot csak személyes vonatkozásban tárgyal, az irányító szempont kifejtése csak rész-
ben megfelelő. Amennyiben a vizsgázó szó szerint átvesz egy vagy több mondatot a gondolati 
segítséget nyújtó segédanyagból, a lemásolt rész nem vehető figyelembe az adott irányító 
szempont értékelésekor. Egy szinten belül (4–3 vagy 2–1) az irányító szempontok kifejtésé-
nek részletessége értékelhető. 

Ha egy irányító szempont tárgyalása nyelvi okokból nem érthető, azt a Tartalom szem-
pontnál úgy kell értékelni, mintha a vizsgázó nem tért volna ki rá, azaz az irányító szempont 
kifejtése nem megfelelő. Ezt a hibát figyelembe kell venni a nyelvi teljesítmény értékelésekor 
is, azaz a hiba jellegétől függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szem-
pontoknál. 

 
Szövegalkotás 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
• logikus-e a szöveg gondolatmenete, azaz az irányító szempontok valamint az ezekhez 

kapcsolódó gondolatok és a vizsgázó véleményét alátámasztó érvek elrendezése, 
• megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés, tárgyalás és befejezés, 
• hogyan használja a vizsgázó a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit, 
• megfelelő-e a formai tagolás. 
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A szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemei 

A szöveget a mondatok halmazától a kohézió különbözteti meg, amit a szöveget alkotó 
elemek jelentésének szerves összefüggése és a szerkezeti összekapcsoltság biztosít. A szöveg 
egységét biztosító jelentésszintű kapcsolatteremtés leggyakoribb eszközei a következők: 
• teljesen vagy részben ismétlődő szavak, szószerkezetek, 
• szinonimák, 
• a szavak és szószerkezetek jelentése között lehetséges néhány viszony (ellentét, ok-oko-

zati viszony stb.), 
• a mondatok logikai-tartalmi elrendezése (ok-okozat, általános-konkrét stb.). 

A mondatok kapcsolódását biztosító nyelvtani, szerkezeti kapcsolóelemek: 
• az önálló mondatok közötti kötőszók, 
• rámutató szók (különféle névmások, határozószók), 
• egyéb nyelvtani viszonyító elemek (igeragozás, középfok stb.). 
 

A Szövegalkotás szempontnál a Tartalom szemponttól függetlenül kell eljárni, és csak a 
tárgyalt szempontok alapján lehet megítélni a dolgozat felépítését és gondolatmenetét. 

A formailag nem megfelelően tagolt szövegeket alacsonyabb pontszámmal kell érté-
kelni. Ez nem jelenti azonban azt, hogy a formailag tagolt, de kevésbé logikus felépítésű szö-
vegek nem értékelhetők az alacsonyabb pontszámmal. 
 
Szókincs és kifejezésmód 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
• megfelel-e a vizsgázó által használt szókincs a témának, a szituációnak, a szerepnek és a 

közlési szándéknak,  
• megfelel-e a szóhasználat az emelt szintű érettségi vizsga követelményeinek (mennyire 

változatos). 
 

Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a 
megértést. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak újraolva-
sás után érthető, azaz anyanyelvi olvasó csak nehezen vagy egyáltalán nem értené meg a mon-
danivalót. 

A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni, azaz a hiba 
jellegétől függően vagy a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szempontnál. 
Amennyiben például a vizsgázó egy szót nem megfelelően használ (pl. a „traer“ ige helyett a 
„llevar“ igét), ezt a hibát csak a Szókincs, kifejezésmód szempontnál lehet értékelni. 

Azoknál az értelemzavaró hibáknál, amelyek következtében egy-egy mondatrész vagy 
mondat mondanivalója válik érthetetlenné, és amelyeknél a hiba komplexitása miatt nem lehet 
eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, az egyszeri értékelés elve nem 
érvényes. Az ilyen típusú hibákat tehát mindkét szempontnál értékelni kell.  

Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a szö-
vegben jelölni kell előfordulásukat. 
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Nyelvtan, helyesírás 
 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
• megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a mondattan, az alaktan és a helyesírás nor-

máinak,  
• megfelel-e a nyelvhasználat az emelt szintű érettségi vizsga követelményeinek (mennyire 

változatosak a nyelvtani struktúrák és a mondatszerkesztés). 
Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a 

megértést. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak újraolva-
sás után érthető, azaz anyanyelvi olvasó csak nehezen vagy egyáltalán nem értené meg a 
mondanivalót.  

A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni, azaz a hiba 
jellegétől függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szempontnál. 
Amennyiben például a vizsgázó egy igét helytelen vonzattal használ (pl. ir en), ezt a hibát 
csak a Nyelvtan, helyesírás szempontnál lehet értékelni. 

Azoknál az értelemzavaró hibáknál, amelyek következtében egy-egy mondatrész vagy 
mondat mondanivalója válik érthetetlenné, és amelyeknél a hiba komplexitása miatt nem lehet 
eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, az egyszeri értékelés elve nem 
érvényesül. Az ilyen típusú hibákat tehát mindkét szempontnál értékelni kell. 

Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a szöveg-
ben jelölni kell előfordulásukat. 

 
Javítási jelrendszer 
 
Tartalom 

A tartalmi szempontok teljesítését a lap jobb oldalán található sávban jelöljük a szempont 
sorszámának megadásával: 

4 (bekarikázott szám) = teljesített tartalmi szempont, 
√3 (hiányjel és szám) = nem tárgyalt tartalmi szempont, 
2– (szám és mínuszjel) = nem megfelelően kifejtett, de érintett tartalmi szempont. 

Amennyiben a vizsgázó egy irányító szempontot a szövegben több helyen tárgyal, a szempont 
teljesítését az utolsó említés helyénél kell jelölni. 
 
Szövegalkotás 

A Tartalom szempontnál használt számozás segít e szempont megítélésénél is.  
 
Szókincs, kifejezésmód 

A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 
L = lexikai hiba,  
É = értelemzavaró hiba, amely következtében egy-egy mondatrész vagy mondat mon-

danivalója válik érthetetlenné, és amelynél a hiba komplexitása miatt nem lehet 
eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, 

ÉL = megértést zavaró lexikai hiba.  
A szövegben használt jelek: 

__________ (aláhúzás)  = lexikai hiba, 

_________i (aláhúzás és i) = ismétlődő lexikai hiba. 

Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 
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Nyelvtan, helyesírás 

A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 
 
É = értelemzavaró hiba, amely következtében egy-egy mondatrész vagy mondat mon-

danivalója válik érthetetlenné, és amelynél a hiba komplexitása miatt nem lehet 
eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, 

G = nyelvtani (grammatikai) hiba,  
ÉG = megértést zavaró nyelvtani hiba,  
H = helyesírási hiba. 

 
A szövegben használt jelek: 

___________(aláhúzás)  =  lexikai, nyelvtani vagy helyesírási hiba, 
√ (hiányjel)  =  hiányzik egy szó, 
            (nyíl) =  szórendi hiba, 
__________i   (aláhúzás és i) = ismétlődő lexikai hiba. 
 

Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 
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Értékelési skála (2. feladat) 

Tartalom  
4 pont 3 pont 2–1 pont 0 pont 

A vizsgázó négy irányító 
szempont kifejtésével részle-
tesen és megfelelő mélység-
ben dolgozta ki a témát. 
Minden irányító szemponthoz 
két gondolatot fogalmazott 
meg. 

Részletesen kifejtette, és ér-
vekkel megfelelően alátá-
masztotta véleményét. 

A vizsgázó három irányító 
szempontot megfelelő mély-
ségben dolgozott ki, azaz két 
gondolatot írt hozzájuk. A ne-
gyedik szempontot csak rész-
ben vagy egyáltalán nem 
tárgyalta. 

A vizsgázó törekedett arra, 
hogy részletesen kifejtse, és 
érvekkel alátámassza vélemé-
nyét. 

A vizsgázó két irányító szem-
pontot dolgozott ki részletesen 
(két-két gondolatot fogalma-
zott meg) vagy négy, illetve 
három irányító szempontot 
tárgyalt részben (egy gondo-
latot írt hozzájuk). 

A vizsgázó nem fejtette ki 
részletesen véleményét, alig 
érvelt. 

A vizsgázó csak egy irányító 
szempontot dolgozott ki rész-
letesen (két gondolatot fogal-
mazott meg hozzá), vagy csak 
két irányító szempontot tár-
gyalt részben (egy-egy gon-
dolatot fogalmazott meg). 

A vizsgázó nem fejtette ki 
megfelelően véleményét. 

Szövegalkotás 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok és az ezekhez 
kapcsolódó gondolatok elren-
dezése logikus.  
A gondolati tagolás megfele-
lő.  
A vizsgázó megfelelően hasz-
nálja a szövegösszefüggés 
tartalmi és nyelvi elemeit: lét-
rejön a szövegkohézió. 
A szöveg formai tagolása 
megfelelő. 

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok és az ezekhez 
kapcsolódó gondolatok elren-
dezése nagyrészt logikus.  
A vizsgázó törekszik a gondo-
lati tagolásra. 
A vizsgázó nagyrészt megfe-
lelően használja a szöveg-
összefüggés tartalmi és nyelvi 
elemeit. A mondatok nagy-
részt szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. 
 

A mondanivaló nem min-
denütt logikus elrendezésű. 
Sok a gondolati ismétlés. 
A vizsgázó nem törekszik a 
gondolati tagolásra. 
Az írásmű még szövegnek 
tekinthető, bár a mondatok 
több helyen nem kapcsolód-
nak egymáshoz. 
 

Nem jött létre szöveg. 
A mondanivaló nem logikus 
elrendezésű, a gondolatok 
esetlegesen követik egymást.  
Az írásmű tagolatlan és átte-
kinthetetlen, túlnyomórészt 
izolált mondatok halmazából 
áll. 
 
 

Szókincs, kifejezésmód 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak megfelelő 
változatos szókincs jellemzi.  
Az előforduló kisebb lexikai 
pontatlanságok nem nehezítik 
a megértést. 

A szöveget nagyrészt a témá-
nak és a közlési szándéknak 
megfelelő szókincs jellemzi.  
A vizsgázó törekszik a válto-
zatos szóhasználatra. 
A szóhasználat néhány helyen 
nem megfelelő, ez azonban 
alig nehezíti a megértést. 

A szöveg szókincse egyszerű. 
Sok a szóismétlés. 
A szóhasználat többször nem 
megfelelő. A hibák néhány 
helyen nehezítik a megértést. 

A szövegben felhasznált szó-
kincs szegényes. 

A nem megfelelő szóhasználat 
több helyen jelentősen nehe-
zíti és/vagy akadályozza a 
megértést. 

 

Nyelvtan, helyesírás 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A vizsgázó változatos nyelv-
tani struktúrákat használ, vala-
mint mondatszerkesztése is 
változatos.  
A szöveg hibátlan vagy csak 
kevés, a szöveg megértését 
nem nehezítő nyelvi (mondat-
tan, alaktan, helyesírás) hiba 
található benne. 

A vizsgázó törekszik a válto-
zatos nyelvtani struktúrák 
használatára és a változatos 
mondatszerkesztésre. 
A szövegben több, a szöveg 
megértését nem nehezítő nyel-
vi (mondattan, alaktan, he-
lyesírás) hiba és/vagy néhány, 
a szöveg megértését nehezítő 
hiba található. 

A vizsgázó egyszerű nyelvtani 
struktúrákat használ és/vagy 
mondatszerkesztése nem kel-
lően változatos. 
Rendszerszerű hibákat ejt. 
A szövegben sok hiba van, a 
hibák többször nehezítik a 
megértést. 

A szöveget a szintnek nem 
megfelelő, túlságosan egy-
szerű nyelvtani struktúrák és 
igénytelen mondatszerkesztés 
jellemzi.  
A szövegben sok, a szöveg 
megértését jelentősen nehezítő 
és/vagy akadályozó hiba 
található. 

 
 
  
 


