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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 

 
 

Részletes útmutató 
 
I.  

 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 
F D G B I C 

 
 

II. 
 

9 alimentan 0. ejemplares 13 incorporación 10 reptiles 
12 amenazada 14 emprendió 7 infectar 8 superan 
X aspectos 6 escupen X morir X supone 
17 balance 11 extinción 15 refugio 16 vulnerables 

 
 
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, szövegrészhez helyesen rendelte hozzá. 
 
Ennek megfelelően: 
D-I…..1 pont  C-E…….1 pont  A-B……1 pont 
I-H…..1 pont  E-F…….1 pont  B-G……1 pont (ill. G az utolsó helyen) 
H-C….1 pont  F-A…….1 pont 
 
Teljesen helyes megoldás: 
  

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

 
 

           VERDAD FALSO 
0. La mitad de los españoles se jubila anticipadamente.  

 
 

 
26. Los españoles quieren retirarse más temprano como lo hacen los 
italianos. 

 
 

 
 

27. El Ministerio de Trabajo quiere retrasar la jubilación de los 
trabajadores conforme al deseo de los españoles. 

 
 

 
 

28. Los que siguen trabajando desde hace muchos años quisieran 
jubilarse a los 57 años. 

 
 

 
 

29. Los españoles generalmente acumulan dinero para el período de 
su jubilación. 

 
 

 
 

30. Las pensiones crecen paralelamente con el crecimiento de la 
esperanza de vida. 
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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. c  0. año/Ø 
     

1. b  16. aves 
2. d  17. países/estados 
3. b  18. del sur/del norte 
4. a  19. de 
5. c  20. murieron 
6. a  21. sacrificadas 
7. d  22. Continente 
8. b  23. se registró 
9. a  24. muriendo/murieron 
10. c  25. entre 
11. a  26. Se ha sugerido/Se sugiere 
12. b  27. al 
13. a  28. conocida 
14. d  29. con/por 
15. c  30. sea 
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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 b b b a a b a a 

 
 

0. ¿Cómo te llamas? 
c) Soy Carmela. 

 
1. ¿Te envío la tarjeta de invitación o te acordarás de la dirección? 

b) Mi memoria es bastante floja, así que sería mejor que me la enviaras. 
2. ¿Os gustaría si hubiera más instalaciones deportivas en vuestro barrio? 

b) ¡Cómo no! porque actualmente tenemos que viajar bastante para llegar a una. 
3. ¿Ponemos la mesa antes de que lleguen los invitados? 

b) No, todavía no, es que ni estoy lista con la comida y además tengo que arreglarme 
 aún. 

4. ¿Le preguntáis las cosas que no entendéis? 
a) No sé, es bastante incómodo, porque nuestro profesor suele estar bastante 
 nervioso. 

5. ¿Cómo reaccionaría si en el aeropuerto se diera cuenta de que su pasaporte estaba 
caducado? 
a) Indudablemente estaría muy furiosa, por no poder viajar por mi culpa. 

6. ¿Te indignó que tu amigo no haya tomado en serio tu problema? 
b) Indignar no me indignó, pero me sentó muy mal. 

7. ¿Por qué tu primo se acostó la semana pasada tan temprano? 
a) Porque tuvo que ir a trabajar muy temprano. 

8. ¿Piensas que alguna de estas blusas estaría bien para ir a una fiesta? 
a) La escotada, sí. 
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II. 
Caracteristicas del 

túnel 
Sistemas de seguridad 

antiincendios 
Otras medidas de 

seguridad 
0. Une: la Avenida del 
Mediterráneo con la 
Casa de Campo 

10. 750 cámaras 14. No podrán circular 
vehículos pesados 

9. Fue hecho por la 
tuneladora más grande 
del mundo cuya rueda 
excavadora es de: 15 
metros de diámetro 

11. Sistema lineal de 
detección de humos 

15. Asistencia a menos de 2 
kilómetros 

 12. Sistema de 
evaluación de cantidad 
y calidad de humos / 
gases 

16. Cada 100 metros habrá 
salida de emergencia para 
peatones y cada 200 para 
vehículos 

 13. Sistema de cierre 
de las bocas 

 

 
 
 
III. 

La regata de yates Buenos Aires- Punta del Este 
         

 

           VERDAD FALSO 
0. Durante casi las 24 horas de la competición llueve sin parar.  

 
 

 
17. El Fortuna III es un yate a vela, propiedad de la Armada y sólo 
tiene un año.  

 
 

 
18. El yate maniobra entre 17 barcos, todos de mayor tamaño.  

 
 

 
19. Al hacer maniobras con la botavara hay que inclinar y correr al 
otro lado para hacer contrapeso.  

 
 

 
20. Se pueden refugiar de la lluvia debajo de la cubierta, donde  
incluso pueden sentarse.   
21. Durante los 300 kilómetros de la competición la ventaja del  
Fortuna III es cada vez mayor.   
22. El viento está muy equilibrado.   
23. Al salir el sol aparecen en el horizonte dos arcoiris.    
24. El Fortuna III gana la competición, la cinta azul y rompe un 
récord.    
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IV. 
“La ley intenta ser generosa con los centros públicos y privados” 

 
0. ¿Es tan catastrófica la situación de la enseñanza en España? 

Los indicadores son negativos, las cosas que necesitamos hacer requieren más 
recursos. 
  

25. ¿Qué porcentaje del producto interior bruto se gastó en España  para la educación 
entre 2002 y 2004? 
El 4,4 por ciento del producto bruto 

 
26. ¿Qué se puede hacer con los alumnos de 15 años que no quieren estar en la escuela y 

preferirían aprender un oficio? 
Ofrecer programas de cualificación, cursos y módulos de formación básica. 

 
27. ¿Cuál sería el momento adecuado para detectar estos problemas? 

La Primaria. 
 

28. ¿En la Educación para la Ciudadanía se incluye la formación religiosa?  
Se piensa hablar del significado social de la religión y de su significado de compartir 
valores. / La cultura religiosa es una enseñanza que debe recibir todos los estudiantes. 

 
29. Según el proyecto de ley ¿en la enseñanza básica gratuita se puede o no cobrar cuotas 

voluntarias? 
La ley permitirá cobrar por actividades extraescolares y complementarias que son 
voluntarias. 

 
30. ¿Sólo en los centros concertados, a veces con alumnos con necesidades especiales, 

falta dinero? 
No, se necesitan más recursos en todo tipo de centros del sistema educativo. 

 
 
 
 
A kazettán hallott szövegek  
 
 

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) 
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1. Ejemplo: ¿Cómo te llamas? 

a) Tengo diez años. 
b) Mi hermano no está. 
c) Soy Carmela. 
d) Soy alumno.  La solución correcta es la c) 

 
 

1. ¿Te envío la tarjeta de invitación o te acordarás de la dirección? 
 
2. ¿Os gustaría si hubiera más instalaciones deportivas en vuestro barrio? 
 
3. ¿Ponemos la mesa antes de que lleguen los invitados? 
 
4. ¿Le preguntáis las cosas que no entendéis? 
 
5. ¿Cómo reaccionaría si en el aeropuerto se diera cuenta de que su pasaporte estaba 

caducado? 
 
6. ¿Te indignó que tu amigo no haya tomado en serio tu problema? 
 
7. ¿Por qué tu primo se acostó la semana pasada tan temprano? 
 
8. ¿Piensas que alguna de estas blusas estaría bien para ir a una fiesta? 

 
 
II. ejercicio: Escuche con atención el informe sobre el túnel más seguro del mundo y según lo 
escuchado rellene el cuadro. Va a escuchar dos veces el texto. El ejemplo está marcado con 
el número 0. (8 puntos) 

El túnel del By-Pass Sur 
 

El túnel del By-Pass Sur de la M-30, que discurrirá desde la Avenida del Mediterráneo 
hasta la Casa de Campo y la A-3, ya ostenta dos récords Guinness. Primero fue la instalación 
de «Dulcinea», la tuneladora más grande del planeta. Una máquina mastodóntica que horada 
este trayecto de norte a sur desde mediados del pasado mes de noviembre, y que se 
enorgullece de ser «propietaria» de la rueda excavadora de mayor diámetro -15 metros-. 
Ahora los encargados de la obra desvelan otra exclusiva de la misma: el túnel del By-Pass Sur 
tendrá los mejores sistemas de seguridad del mundo. 

 
Antiincendios. Toda la estructura estará protegida por un sistema antiincendios, 

cualquier tipo de llama será detectada de inmediato por las alrededor de 750 cámaras que, 
según lo previsto, estarán distribuidas a lo largo del túnel. Pero éste no es el único sistema 
contra el fuego con el que contará el By-Pass Sur. En él también se instalará un sistema de 
detección lineal de humos con la última tecnología de cables fibroláser. Además de los dos 
sistemas anteriores, este túnel de la M-30 también tendrá integrado un sistema que evaluará la 
cantidad y calidad de los gases (humos) que discurran por él. 

 
Esto no es todo, en caso de producirse un incendio se activaría también un sistema de 

cierre de las bocas de ambos túneles para evitar que entren al subterráneo más vehículos y que 
se produzca un colapso en la circulación. 
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Otra de las medidas que garantizarán la seguridad en el interior del By-Pass será la 

prohibición de circular a través del túnel a vehículos pesados. También habrá asistencia como 
máximo a 2 kilómetros. «Estos centros garantizarán que los servicios de emergencia siempre 
estén a menos de dos kilómetros del punto donde se produzca el accidente», señaló el director 
general de Gestión y Urbanismo. Además, cada 100 metros habrá salidas de emergencia para 
peatones y cada 200, para vehículos. 

 
Pueden circular seguros. Los técnicos del Ayuntamiento aseguran que en este túnel se 

instalará «mucho más de lo que exige la legislación en materia de seguridad».  
 
 
 
III. ejercicio: Escuche la información sobre la regata de yates Buenos Aires- Punta del Este 
y marque con una cruz si lo escrito es verdadero o falso. Va a oír dos veces la información. 
El ejemplo está marcado con el número 0. (8 puntos) 
 

La regata de yates Buenos Aires- Punta del Este 
 

Llueve como si no fuera a parar nunca. Los 17 tripulantes del Fortuna III, el yate a 
vela más avanzado de la Argentina, perteneciente a la Armada y botado en 2005, esperan la 
señal de partida. El Río de la Plata está gris y nervioso. La gente del Fortuna III, también. El 
yate maniobra entre otros 70 barcos -todos de menor tamaño- para largar. “Vamos a virar, a la 
1, a las 2, ¡a las 3!”, grita el capitán   timón en mano. La botavara -el palo horizontal que 
sostiene la vela mayor- gira de derecha a izquierda, como la hoja de un libro. Hay que agachar 
la cabeza para no recibir un golpe y correr a la otra banda para hacer contrapeso. El barco 
toma velocidad. Las gotas se ponen pesadas y el impermeable no protege del todo. No hay 
donde refugiarse en la cubierta del yate de 18 metros de largo. Debajo hay un espacio donde 
es difícil ponerse de pie, sólo ocupado por literas que garantizan mareo. 

 
En pocos minutos, el Fortuna III convierte a los otros botes en figuritas y se lanza 

contra el tiempo. Es que, por su tamaño, a lo que demore en los 300 kilómetros se le sumarán 
horas de hándicap para equipararlo con las naves menores. 

 
La lluvia insiste con meterse entre la campera y el cuerpo, y la cara no se siente. Cada 

vez que se mueve la vela mayor, se escucha un quejido que asusta. El barco se inclina tanto 
que parece andar en dos ruedas. Hay que hacer más fuerza para sostenerse. El mar llama al 
cuerpo desde abajo. El viento cambia a cada rato. A las 4 de la tarde para de caer agua, pero el 
viento cambia. Las crestas del río se ponen doradas, el fondo se oscurece y aparecen dos 
arcoiris. “Quizá podamos romper un récord”, se entusiasma el capitán. Pero lo que se rompe 
es el clima y una vela, que cae al río con ruido de trueno. Hay un relámpago y vuelve la 
lluvia, al tiempo que cada hombre disponible lucha por sacar el trapo del agua. 

 
Llega la mañana y una tremenda calma. No hay rivales a la vista, pero el barco queda 

casi sin moverse por horas. El Fortuna III por fin entra al puerto a las 12.28 del mediodía, 
cinco horas después de lo planeado. El yate logra la “cinta azul” por llegar primero, pero no 
consigue la diferencia suficiente para superar el hándicap y ganar la prueba.  
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IV. ejercicio :  Escuche con atención la entrevista hecha el 15 de noviembre de 2005 a la 
ministra de educación española sobre  la nueva ley de educación y responda a las preguntas. 
Va a escuchar dos veces el texto. El ejemplo está marcado con el número 0. (6 puntos) 
 

“La ley intenta ser generosa con los centros públicos y privados” 
 
-¿Es tan catastrófica como se denunció en la protesta la situación de la enseñanza en España?  
-Los indicadores sobre nuestro país reflejados en el último informe europeo 2002-2004 son 
negativos. Pero también el gasto. Mientras en España se mantuvo en el 4,4% del PIB durante 
este periodo, en Europa se pasó del 4,9% al 5,3%. 
 
-¿El escaso gasto explica la mala situación?  
-No podemos simplificar, pero es difícil pensar que no tiene nada que ver. Las cosas que 
necesitamos hacer requieren más recursos. 
 
-Quienes discrepan con la LOE dicen que no se aborda con decisión el problema de los 
objetores escolares, los alumnos de 15 años que no quieren estar en la escuela y preferirían 
aprender un oficio.  
-Rendirnos no es la solución. Hacer más esfuerzos no es fácil, pero los objetivos de la ley son 
ambiciosos. Por eso tenemos que darle más medios a la escuela. Tenemos que ofrecer 
programas de cualificación, cursos y módulos de formación básica que permitan a estos 
alumnos recuperar el camino educativo si quieren obtener otro tipo de titulación. Hay que 
hacer algo más parecido a la atención individualizada y detectar los problemas en Primaria. 
 
-¿Se van a incluir contenidos de formación religiosa en la materia de Educación para la 
Ciudadanía?  
-No está diseñado el currículo, pero es previsible que se hable de las religiones, de su 
significado social y de su función como fórmula de compartir valores. La cultura religiosa es 
una enseñanza que deben recibir todos los estudiantes, cursen o no Religión confesional. 
  
-Hay quien dice que la ley es poco realista cuando prohibe a los centros cobrar cuotas 
voluntarias a través de fundaciones, porque ello obligará a inyectar en el sector mucho dinero 
público para garantizar la gratuidad.  
-Los centros públicos y los concertados están dando, por ley, educación básica gratuita. El 
principio de gratuidad es fundamental para que las familias tengan derecho de elección. Y 
hemos de cumplir con ello. La ley sí permitirá cobrar por actividades extraescolares y 
complementarias que son voluntarias. 
 
-Los centros concertados insisten en que, aunque no tengan alumnos con necesidades 
especiales, andan escasos de dinero para poder garantizar la gratuidad.  
-Son necesarios más recursos para mejorar la calidad en todo tipo de centros del sistema 
educativo, públicos y privados.  
   

 
Fin del cuarto ejercicio de la comprensión auditiva. Fin del examen de la comprensión 
auditiva. 
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ÍRÁSKÉSZSÉG 
EXPRESIÓN ESCRITA 

 
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. Ha 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 
mondatai nem tartalmaznak minden lényeges információt, illetve nem kérdeznek rá minden 
lényeges információra, az adott irányító szempont tárgyalása csak részben megfelelő. Az adott 
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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,  
• megfelel-e a nyelvhasználat az emelt szintű érettségi vizsga követelményeinek (mennyire 

változatosak a nyelvtani struktúrák és a mondatszerkesztés). 
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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 szövegalkotás tartalmi 
és nyelvi elemeit: létrejön a 
szövegkohézió. 

A formai tagolás megfelelő. 

A vizsgázó három irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően, a negyediket 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-
alkotás 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 alig törekszik a 
változatos nyelvtani struktú-
rák használatára és a vál-
tozatos mondatszerkesztésre. 

A szövegben több, a szöveg 
megértését nem nehezítő nyel-
vi (mondattan, alaktan, he-
lyesírás) hiba és/vagy több, 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 struktú-
rák használatára és a változa-
tos mondatszerkesztésre. 

A szövegben számos, a szö-
veg megértését nem nehezítő 
nyelvi (mondattan, alaktan, 
helyesírás) hiba és/vagy sok, 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. Ha a dolgozat bármelyik 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. 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.  

 
Nyelvtan, helyesírás 

A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 
 



 

írásbeli vizsga 0621 19 / 20 2006. november 2. 

Spanyol nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

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 
fogalmazott meg gondolatot. 

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

A vizsgázó három irányító 
szempontot megfelelő mély-
ségben dolgozott ki. 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 
vagy négy, illetve három 
irányító szempontot tárgyalt 
részben. 

A vizsgázó nem fejtette ki 
részletesen véleményét, alig 
érvelt. 

A vizsgázó csak egy irányító 
szempontot dolgozott ki rész-
letesen, vagy csak két irányító 
szempontot tárgyalt részben . 

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. 

 

 


