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Általános útmutató 
 
 Kedves Javító Tanárok! 

Javasoljuk, hogy az Olvasott szöveg értése, a Nyelvhelyesség és a Hallott szöveg 
értése vizsgarészek feladatai után található számozott szürke mezőkben a helyes megoldást  
jellel jelöljék. 

A feladatpontokat és a vizsgapontokat a feladatlapok utolsó oldalán található táblá-
zatba értelemszerűen írják be. 

Az Íráskészség vizsgarész feladatlapján a jobb oldalon található margón jelöljék a 
vizsgázók hibáit. 

I. Olvasott szöveg értése 
 

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

A szöveges beírást igénylő feladatoknál a javító tanár dönti el, hogy a megoldás 
tartalmazza-e a javítási útmutatóban megadott tartalmi elemeket. 

2. Minden jó megoldás 1 pontot ér. Félpont és többletpont nem adható. 
3. Helyesírási és nyelvhelyességi hibáért nem vonunk le pontot. 
4. A feladatpontok száma megegyezik a vizsgapontok számával. 
 
Részletes útmutató 
 

1. feladat 
 

  Правда Неправда 

1. Супруги Пушкины оба родились в Бельгии.  Х 

2. В первый раз они приезжали в Россию в 1996 году. Х  

3. Их собака понимает и французский, и русский язык.  Х 

4. В их квартире ничего не напоминает о великом поэте.  Х 

5. В память 100-летия смерти великого поэта во Франции 
организовали выставку. Х  

6. Родители А.А.Пушкина уехали из России из-за революции. Х  

7. Супруги Пушкины помогают больным российским детям. Х  

8. Пушкины говорят по-русски с большим трудом.  Х 

9. В Брюсселе одна из площадей носит имя Пушкина. Х  

10. Пушкины не рады получению российского гражданства.  Х 
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2. feladat 
 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 

Д. Б. Ж. И. А. З. К. Г. Е. 
 
3. feladat 
 
 
20. Потому что он думает, что он просто любит заниматься. 
21. В Шотландии. 
22. Он хочет там учиться (и получить сертификат о среднем образовании). 
23. С помощью центра международных образовательных программ / «Интершкола». 
24. Два месяца и ещё год. / Год и два месяца. 
25. Ему надо пройти программу шотландской школы (для одарённых детей). 
26. Хорошо. / Он может читать книги / общаться на английском языке. 
27. Французский. 
28. У него будет больше свободы в выборе вуза. 
29. Потому что грамматика французского языка похожа на русскую грамматику. 
30. Физика, математика, химия, биология и компьютер. 
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II. Nyelvhelyesség 
 

Általános útmutató 
 
1. A helyesírási hibával leírt szavak nem fogadhatók el. 
2. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Variációk megadásakor nem adható 

pont, még akkor sem, ha közöttük van jó megoldás. 
3. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 30. 

 
A feladatpontok átszámítása vizsgapontokra: 

 
feladatpont vizsgapont  feladatpont vizsgapont 

40 30  20 15 
39 30  19 15 
38 29  18 14 
37 28  17 13 
36 27  16 12 
35 27  15 12 
34 26  14 11 
33 25  13 10 
32 24  12 9 
31 24  11 9 
30 23  10 8 
29 22  9 7 
28 21  8 6 
27 21  7 6 
26 20  6 5 
25 19  5 4 
24 18  4 3 
23 18  3 3 
22 17  2 2 
21 16  1 1 
   0 0 

 
Részletes útmutató 

 
1. feladat 

 
1. Для  6. с 
2. к  7. с 
3. из  8. На 
4. на  9. по 
5. До  10. в 
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2. feladat 
 

11. входят  16. станет 
12. работа  17. важным 
13. (Кроме) того  18. (По) словам 
14. страны  19. волнуют 
15. надеются    

 
3. feladat 

 
20. торговых палаток  25. во много раз 
21. целую неделю  26. со всей Европы 
22. разные  27. до шестидесяти лет 
23. хорошей европейской  28. лежи 
24. на одной половине  29. в двух словах 

 
4. feladat 

 
30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
А А Б Г В В А Б Г А Б 

 
 

III. Hallott szöveg értése 
Általános útmutató 
 
1. Jó megoldásként a javítási és értékelési útmutatóban megadott megoldások fogadhatók el. 

A szöveges beírást igénylő feladatoknál a javító tanár dönti el, hogy a megoldás 
tartalmazza-e a javítási útmutatóban megadott tartalmi elemeket. 

2. Minden jó megoldás 1 pontot ér. Félpont és többletpont nem adható. 
4. Helyesírási és nyelvhelyességi hibáért nem vonunk le pontot. 
5. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 30 
 

A feladatpontok átszámítása vizsgapontokra: 
 

feladatpont vizsgapont  feladatpont vizsgapont 
22 30  10 14 
21 29  9 13 
20 28  8 11 
19 26  7 10 
18 25  6 9 
17 24  5 7 
16 22  4 6 
15 21  3 5 
14 20  2 3 
13 18  1 2 
12 17  0 0 
11 15    
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Részletes útmutató 
 
1. feladat 
 

1. Автор книги – известный писатель. 
 

– 
2. Это книга о здоровом образе жизни. 

 
– 

3. Автору книги 70 лет. 
 

– 
4. Владимир Зельдин и сегодня продолжает активно работать. 

 
+ 

5. Он исполнитель главной роли в мюзикле. 
 

+ 
6. Владимир Зельдин в свои годы прекрасно поёт и танцует. 

 
+ 

 
 

2. feladat 
 

7. Фотографии на киностудию она отнесла одна / вместе с подругой. 
8. В своём первом фильме она сыграла главную / маленькую роль. 
9. Её первая роль имела успех / не имела успеха. 

10. Сейчас она живёт и работает в Петербурге / в Москве. 
11. В Москве она сразу начала сниматься в кино / сначала работала в театре. 
12. Отношения с родителями у неё сложные / прекрасные. 
13. Перед отъездом она жила с родителями / отдельно от родителей. 
14. Она уже собирается / не спешит выйти замуж. 
15. Она хочет иметь детей / предпочитает играть с детьми подруг. 
16. Алиса считает, что мужчин надо / не надо воспитывать. 
 
3. feladat 

 
17. Танцы/ танцевать. 
18. Приятная атмосфера и хорошая компания. 
19. Около двух лет. 
20. Разного. 
21. Профессиональные педагоги / мастера своего дела. 
22. Шампанским. 

 
A kazettán elhangzó szövegek: 
 
1. 
В эфире передача «Книжные новинки». Продолжаем знакомить вас с новинками 
книжного рынка. Следующую книгу мы предлагаем любителям театра и особенно 
поклонникам замечательного артиста Владимира Зельдина. В этом месяце вышла в свет 
его автобиографическая книга «Моя профессия – Дон Кихот», в которой он 



 

írásbeli vizsga 0611 7 / 15 2006. november 3. 

Orosz nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

рассказывает о своей 70-летней работе на сцене и делится с читателями секретами 
своей невероятной жизненной и творческой энергии. Владимир Зельдин – один из 
наиболее популярных современных артистов. Он сыграл огромное количество ролей в 
театре и кино, которые любит уже несколько поколений зрителей. Недавно он 
отпраздновал свой 90-летний юбилей, но по-прежнему сохраняет прекрасную форму и 
продолжает радовать зрителей новыми ролями. И не только радовать, но и удивлять. 
Его последняя работа – главная роль в мюзикле «Дон Кихот», где на протяжении всего 
спектакля он поёт и танцует, не останавливаясь буквально ни на минуту. Конечно, мы 
всегда знали, что Владимир Зельдин прекрасно поёт и великолепно танцует. Но 
танцевать и петь в девяносто лет!? Как ему это удаётся? В чём секрет его вечной 
молодости? Об этом и о многом другом вы узнаете из его книги. Вас ждёт несколько 
приятных вечеров в обществе любимого артиста. Спрашивайте книгу в книжных 
киосках города! 
 
2. 
Сериал «Ундина» порадовал телезрителей не только увлекательным содержанием, но и 
актёрскими работами. Очень запоминающийся образ журналистки создала Алиса 
Гребенщикова. Журналист редакции женского журнала «Лиза» взяла у неё интервью. 
Вот отрывок из него. 
 
Лиза: Скажите честно, о кино и славе мечтали? 
Алиса: Вы знаете, в театральный я пошла не ради результата, а ради процесса. Мне 
очень нравилось учиться, что будет потом, я не думала. В какой-то степени это был мой 
лозунг: здесь и сейчас! Например, в институте я обожала такие занятия: сначала 
наблюдать за животными, а потом изображать их. Класс! Это настолько увлекало меня 
и занимало столько времени, что на остальные мысли просто не хватало сил. 
Лиза: А как вы попали в кино? 
Алиса: Свои фотографии я отнесла на студию только за компанию с подругой. Одной 
ей идти не хотелось. Было это на втором курсе. И мне сразу повезло. Я попала в 
картину «Американка». Фильм этот на неделе Русского кино в Каннах был признан 
лучшим. Роль у меня не очень большая, но запоминающаяся. Конечно, это удача! Эта 
роль предопределила всю мою дальнейшую судьбу. 
Лиза: Алиса, а не сложно жить, разрываясь постоянно между Питером и Москвой? 
Алиса: А я уже окончательно перебралась в столицу. Поэтому больше не разрываюсь. 
Лиза: Москва не напугала? 
Алиса: А почему она должна была напугать? 
Лиза: Ну, говорят, Москва жестокий город для приезжих, … 
Алиса: Не знаю, может быть, но ведь я переехала сюда по приглашению. Меня взяли в 
Московский Художественный театр. Два года я проработала у Татьяны Дорониной. 
Потом ушла. 
Лиза: Почему? 
Алиса: Мне опять повезло, меня позвали в хорошие проекты. Это были мюзиклы, 
сначала «Ромео и Джульетта», потом «Сильвия». 
Лиза: Родители спокойно отпустили вас в Москву? 
Алиса: Переживания, конечно, были – всё-таки любимая дочка уезжает. Но я 
достаточно рано стала жить самостоятельно. На момент отъезда с родителями уже не 
жила. 
Лиза: Они не боялись за вас? 
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Алиса: Они привыкли мне доверять, отношения у нас замечательные. Может быть, 
именно потому, что вместе не жили. Зато встречи наши превращались в праздники. И 
мама, и я что-то заранее готовили, убирались в квартирах, покупали подарки. 
Лиза: В жизни у вас всё так же хорошо складывается, как у вашей героини Верочки? 
Вы, как и она, стремитесь выйти замуж? 
Алиса: Стремлением это назвать нельзя. Но замуж я, конечно, хочу выйти. Хочу детей. 
Хочу со своими малышами общаться, а не с детьми подруг. Но это не должно 
произойти именно сейчас. Пока мне и так хорошо. 
Лиза: Вы так же, как Верочка, будете воспитывать своего молодого человека? 
Алиса: Никогда! Мне кажется, что это очень большое заблуждение. На концерты в 
филармонию и в театр таскать не буду. Пусть лучше мужчина меня воспитывает. Я 
люблю учиться. 
 
3. 
Приглашаем на танец! Танцевальный клуб «Лужники» ждёт вас! 
Многие говорят, что лучшее лекарство от стресса и просто плохого настроения – это 
тренажёрный зал. Но тренажёрный зал – это, как известно, физическая нагрузка и труд. 
Очень тяжёлый и скучный труд. Мы хотим предложить вам другое - намного более 
приятное – средство избавиться от плохого настроения. И средство это не новое. 
Танцуйте! Так делали люди во все времена. Танец – это эмоции и шоу, развлечение и 
отдых. Но чтобы танец доставил вам удовольствие, необходимы два условия. 
Танцевать нужно в приятной атмосфере и в хорошей компании. Всё это вы найдёте в 
танцевальном клубе «Лужники». Клуб открылся совсем недавно, около двух лет тому 
назад. И сразу стал популярным. В программе обучения самые модные и самые разные 
стили и направления: латиноамериканские танцы, танец живота, клубные танцы. Люди 
разных профессий, разного возраста и достатка приходят сюда, чтобы получить ни с 
чем не сравнимое удовольствие от танца. Кстати, желающие могут заниматься по 
индивидуальной программе в любое удобное время. Но в «Лужниках», как правило, 
чувство неловкости пропадает даже у самых робких, потому что занятия ведут 
профессиональные преподаватели, настоящие мастера своего дела. Кроме того, это не 
просто школа танцев, а настоящий клуб. И как любой настоящий клуб, он уже обладает 
своей историей и традициями. В этом сезоне, например, как и в прошлые годы, 
проводятся вечера-балы. На них приглашаются все желающие, а гостей, пришедших в 
вечерних туалетах, угощают шампанским. Вам кажется, что в жизни мало 
удовольствий? Она скучна и монотонна? Давайте танцевать! Не сомневайтесь! Ритмы 
Латинской Америки заставят вас проснуться! Звоните нам и приходите! Ждём вас! 
Наши двери открыты для вас каждый вечер! 
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IV. Íráskészség - Emelt szint 

 
Az írásfeladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével tör-

ténik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon alapul. Mindegyik 
írásbeli munkát ezen szempontok segítségével kell értékelni oly módon, hogy a dolgozatot 
minden egyes értékelési szempontnál újra kell olvasni.  

Az egyes nyelvi hibák súlyosságát (értelemzavaró vagy nem értelemzavaró hiba) az 
adott szövegkörnyezet figyelembevételével lehet megállapítani. 

Első feladat 

A javítás alapelvei 
 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

 
 
2. Amennyiben a feladat a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás értékelési 

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. Fél pontok és jutalompontok nem adhatók. 
 
Az értékelési szempontok részletes kifejtése 

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 újra-
olvasás 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. Az 
ismétlődő 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. 
Amennyiben a dolgozat a Szókincs és kifejezésmód szempont alapján 0 pontos, akkor 

nem értékelhető a többi szempont alapján, azaz az összpontszám is 0 pont. 

Értékelési szempontok Maximális pontszám 
Szókincs, kifejezésmód 5 pont 
Nyelvtan, helyesírás 5 pont 
Összesen 10 pont 
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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 

normáinak,  
• 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.  

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

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

Amennyiben a feladat a Nyelvtan, helyesírás szempont alapján 0 pontos, akkor nem 
értékelhető a többi szempont alapján, azaz az összpontszám is 0 pont. 
 
 
Javítási jelrendszer 

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. 

A szövegben használt jelek: 
aláhúzás = lexikai hiba, 
aláhúzás + i = ismétlődő lexikai hiba, 
           i 

 
Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 

 
 
Nyelvtan, helyesírás 

A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 
G = nyelvtani (grammatikai) 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, 

H = helyesírási hiba. 
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A szövegben használt jelek: 
aláhúzás = nyelvtani vagy helyesírási hiba, 
√ (hiányjel) = hiányzik egy szó, 
nyíl = szórendi hiba, 
 
aláhúzás + i = ismétlődő hiba. 
           i 
 

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

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 
szókincs szegényes. 
A nem megfelelő szóhasználat 
több helyen jelentősen 
nehezíti és/vagy akadályozza 
a megértést. 
 

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

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

A vizsgázó törekszik a 
változatos nyelvtani 
struktúrák használatára és a 
változatos 
mondatszerkesztésre. 
A szövegben több, a szöveg 
megértését nem nehezítő 
nyelvi (mondattan, alaktan, 
helyesírás) hiba és/vagy 
néhány, a szöveg megértését 
nehezítő hiba található. 

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

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

 
Második feladat 

A javítás alapelvei 
 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

Értékelési szempontok Maximális pontszám 
Tartalom 5 pont 
Szövegalkotás 5 pont 
Szókincs, kifejezésmód 5 pont 
Nyelvtan, helyesírás 5 pont 
Összesen 20 pont 

 
2. Amennyiben a feladat bármelyik értékelési szempont alapján 0 pontos, akkor az összpont-

szám is 0 pont. 
3.  A dolgozatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól.  
4. Fél pontok és jutalompontok nem adhatók. 
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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 az öt irányító szempontra ki kell térnie dolgozatá-
ban. Amennyiben a vizsgázó egy irányító szempontot csak személyes vonatkozásban tárgyal, 
az irányító szempont kifejtése csak részben 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 kifejtésének részletessége értékelhető. 

Ha egy irányító szempont tárgyalása nyelvi okokból nem érthető, azt a Tartalom 
szempontnál 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 szempontoknál. 

Amennyiben a feladat a Tartalom szempont alapján 0 pontos, akkor nem értékelhető a 
többi szempont alapján, azaz az összpontszám is 0 pont. 

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. 
 
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.). 

 
A Szövegalkotás szempontnál a Tartalom szemponttól függetlenül kell eljárni, és csak a 

tárgyalt szempontok alapján lehet megítélni a dolgozat felépítését és gondolatmenetét. 
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A 4–3 és a 2–1 pontos sávoknál a formailag nem megfelelően tagolt szövegeket az ala-
csonyabb pontszámmal kell értékelni. Ez nem jelenti azonban azt, hogy a formailag tagolt, de 
kevésbé logikus felépítésű szövegek nem értékelhetők az alacsonyabb pontszámmal. 

Amennyiben a feladat a Szövegalkotás szempont alapján 0 pontos, akkor nem értékel-
hető a többi szempont alapján, azaz az összpontszám is 0 pont. 

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 újra-
olvasás 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 vagy a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szempontnál. 

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

Amennyiben a feladat a Szókincs és kifejezésmód szempont alapján 0 pontos, akkor 
nem értékelhető a többi szempont alapján, azaz az összpontszám is 0 pont. 

Nyelvtan, helyesírás 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
• megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a mondattan, az alaktan és a helyesírás 

normáinak,  
• 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.  

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

Amennyiben a feladat a Nyelvtan, helyesírás szempont alapján 0 pontos, akkor nem 
értékelhető a többi szempont alapján, azaz az összpontszám is 0 pont. 
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Javítási jelrendszer 

Tartalom 

A tartalmi szempontok teljesítését a lap jobb oldalán található sávban jelöljük a szem-
pont sorszámának megadásával: 

4(bekarikázott szám) = teljesített tartalmi szempont, 
√3 (hiányjel + szám) = nem tárgyalt tartalmi szempont, 
2– (szám + 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. 

A szövegben használt jelek: 
aláhúzás = lexikai hiba, 
aláhúzás + i = ismétlődő lexikai hiba. 
           i 
 
Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 

Nyelvtan, helyesírás 

A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 
G = nyelvtani (grammatikai) 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, 

H = helyesírási hiba. 
 

A szövegben használt jelek: 
aláhúzás = nyelvtani vagy helyesírási hiba, 
√ (hiányjel) = hiányzik egy szó, 
nyíl = szórendi hiba, 
 
aláhúzás + i = ismétlődő hiba. 
           i 
 
Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 
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Értékelési skála (emelt szint 2. feladat) 

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

A vizsgázó öt irányító szem-
pont kifejtésével részletesen 
és megfelelő mélységben  
dolgozta ki a témát. 
Részletesen kifejtette, és ér-
vekkel megfelelően alátá-
masztotta véleményét. 

A vizsgázó négy - három 
irányító szempontot meg-
felelő mélységben dolgozott 
ki. Az ötödik szempontot 
csak részben, vagy egyáltalán 
nem tárgyalta. 

A vizsgázó törekedett arra, 
hogy részletesen kifejtse, és 
érvekkel alátámassza véle-
ményét. 

A vizsgázó nem fejtette ki 
részletesen véleményét, alig 
érvelt. 

A vizsgázó csak egy irányító 
szempontot dolgozott ki, de 
nem részletesen.  

A vizsgázó nem fejtette ki 
megfelelően véleményét. 

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

A szöveg felépítése, az irá-
nyító szempontok és az ezek-
hez kapcsolódó gondolatok 
elrendezése logikus.  
A gondolati tagolás megfele-
lő.  
A vizsgázó megfelelően 
használja a szövegösszefüg-
gés tartalmi és nyelvi ele-
meit: létrejön a szövegkohé-
zió. 
A szöveg formai tagolása 
megfelelő. 

A szöveg felépítése, az irá-
nyító szempontok és az ezek-
hez kapcsolódó gondolatok 
elrendezése nagyrészt 
logikus.  
A vizsgázó törekszik a gon-
dolati tagolásra. 
A vizsgázó nagyrészt megfe-
lelően használja a szöveg-
összefüggés tartalmi és 
nyelvi elemeit. A mondatok 
nagyrészt szervesen kapcso-
lódnak egymáshoz. 
Amennyiben a szöveg for-
mailag nem megfelelően ta-
golt, az alacsonyabb pont-
számot kell adni. 

A mondanivaló nem min-
denütt logikus elrendezésű. 
Sok a gondolati ismétlés. 
A vizsgázó nem törekszik a 
gondolati tagolásra. 
Az írásmű még szövegnek te-
kinthető, bár a mondatok 
több helyen nem kapcsolód-
nak egymáshoz. 
Amennyiben a szöveg for-
mailag nem megfelelően ta-
golt, az alacsonyabb pontszá-
mot kell adni. 
 

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 nehezíti 
és/vagy akadályozza a 
megértést. 
 

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

A vizsgázó változatos nyelv-
tani struktúrákat használ, 
valamint mondatszerkesztése 
is változatos.  
A szöveg hibátlan vagy csak 
kevés, a szöveg megértését 
nem nehezítő nyelvi (mon-
dattan, 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 
nyelvi (mondattan, alaktan, 
helyesírás) hiba és/vagy né-
hány, a szöveg megértését 
nehezítő hiba található. 

A vizsgázó egyszerű nyelv-
tani struktúrákat használ 
és/vagy mondatszerkesztése 
nem kellően 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 mondatszerkesz-
tés jellemzi.  
A szövegben sok, a szöveg 
megértését jelentősen nehe-
zítő és/vagy akadályozó hiba 
található. 

 

 


