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Általános útmutató 
 

1. Jó megoldásként csak a javítási-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. A feladatokat tartalmi szempontok alapján kell értékelni, azaz a nyelvtani és  
a helyesírási hibákat csak akkor kell figyelembe venni, ha azok a válasz 
megértését akadályozzák. 

 

2. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Több beírt megoldás esetén  
a válasz akkor sem fogadható el, ha közöttük van a jó megoldás is. (Amennyiben  
a feleletválasztós tesztben a vizsgázó egynél több megoldást karikázott be, megoldása 
értékelhetetlen.) 

 

Részletes útmutató 
 

I. (12 pont) 
 

4 ayuntamientos X dolor X importante (0) real 
3 bañistas 5 facilitar 8 objetivo 2 sufrir 
X coordinación 11 gratuita 1 permite 10 usuario 
12 disponible 9 informa 7 preocupa 6 utilidad 

 

II. (5 pont) 
 

(0) 13. 14. 15. 16. 17. 
C E G D F B 

 

III. (8 pont) 
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: 
C-E…..1 pont  I-G..…….1 pont  A-F……1 pont 
E-H…..1 pont  G-D.…….1 pont  F-B (vagy B az utolsó helyen)…1pont 
H-I.….1 pont   D-A………1 pont              
 

Teljesen helyes megoldás: 
 

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

 

IV. (5 pont) 
 

(0) 26. 27. 28. 29. 30. 
C G B F D A 
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NYELVHELYESSÉG 
 

COMPETENCIA LINGÜISTICA 
 

Általános útmutató 
 

1. A nyelvhelyességi vagy helyesírási hibával leírt megoldás nem fogadható el! 
 

2. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Több beírt megoldás esetén a vá-
lasz akkor sem fogadható el, ha közöttük van a jó megoldás is. (Amennyiben a fe-
leletválasztós tesztben a vizsgázó egynél több megoldást karikázott be, megoldása ér-
tékelhetetlen.) 

 

Részletes útmutató 
I. (8 pont)                                                                      II. (10 pont) 

(0) por  (0) como 
 

1. a  9. qué 

2. con  10. El, Este 

3. desde/en  11. los/muchos/algunos/unos/ 
varios/ciertos  

4. en  12. o sea /es decir/por ejemplo 

5. de  13. un 

6. a  14. más 

7. de  15. los 

8. a  16. Hay, Existen 

   17. como /por ejemplo 

   18. se 

         III. (7 pont)                                            
(0) nos asesoráramos     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                    IV. (12 pont) 

 

 

(0) 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 
c b d c b a d b d c a a c 

 

19. conociera/conociese 

20. utilizáramos/utilizásemos 

21. realizáramos/realizásemos 

22. alquiláramos/alquilásemos 

23. viajaran/viajasen/lleváramos/ 
llevásemos 

24. nos vistiéramos/nos vistiésemos 

25. lleváramos/llevásemos 
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Átszámítási táblázat 
 

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

 
 

HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

COMPRENSIÓN AUDITIVA 
 

Általános útmutató 
 

1. A feladatokat tartalmi szempontok alapján kell értékelni (minden tartalmilag 
megfelelő válasz elfogadható), azaz a nyelvtani és a helyesírási hibákat csak 
akkor kell figyelembe venni, ha azok a válasz megértését akadályozzák. 

 
2. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Több beírt megoldás esetén  

a válasz akkor sem fogadható el, ha közöttük van a jó megoldás is. (Amennyiben  
a feleletválasztós tesztben a vizsgázó egynél több megoldást karikázott be, megoldása 
értékelhetetlen.) 

 
Részletes útmutató 
I. (8 pont) 
 

(0) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
c d d c d a b c c 

 

(0) Ejemplo: ¿Cuántos discos publicó Bob Dylan durante los 71 años de vida y con qué casa 
 discográfica? 
c) Con Sony editó 35 discos de estudio. 
 
1. ¿Cuáles son las características principales de “Tempest”? 
d) Hay diez canciones de estilo blues y folk y su duración varía entre 14 y 3 minutos y medio. 

 

2. ¿Qué importancia tiene el 11 de septiembre en el lanzamiento al mercado del disco titulado 
Tempest? 
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d) Quiere ser el primer trabajo que sale después de las vacaciones y para recordar un disco 
anterior.  

 

3. ¿Por qué afirma el informe que el equipo de Bob Dylan sabe hacer las cosas? 
c)  Porque llama la atención al disco de tres diferentes maneras. 

 

4. ¿Qué tipo de canciones contiene este disco? 
d) Son canciones intemporales, sobre ferrocarriles, triángulo amoroso, venganza. 

 

5. ¿Qué otros temas contiene el último disco de Bob Dylan? 
a) Uno sobre el desastre del Titanic y otro relacionado con John Lennon. 

 

6. ¿Quién es o qué significa Jack Frost? 
b) Es Bob Dylan mismo. 

 

7. Según el autor del artículo, ¿a qué se parece a veces la voz de Bob Dylan? 
c) Suena como si estuviera haciendo gárgaras. 

 

8. ¿Cómo colaboraron Bob Dylan y los músicos al grabar el disco? 
c) Los músicos tuvieron que seguir discretamente a Bob Dylan. 

 

 
II. (8 pont) 
A válaszoknak az információk lényegét kell tartalmazniuk, nem szükséges az eredeti szöveg 
szó szerinti visszaadása. Ahol a kulcs több lehetőséget ad meg – ha a feladat másképp nem 
rendelkezik –, elég egy lehetséges megoldás beírása, viszont a 11. és a 12. pont csak a kért két 
információ beírása esetén adható meg. 
 

Características necesarias 
del local donde se quiere 
vender objetos de valor 

Reglas del juego para el 
vendedor Precio del oro 

(0) Lo normal es que reine 
la discreción y la seguridad 

11. El vendedor debe conocer el 
objeto vendido (¿cuántos kilates?) 
y debe conocer el peso de la joya 
para: 
a) calcular el precio que puede 
recibir  
b) controlar la báscula del 
comprador 
(¡Se necesitan 2 informaciones!)  

14. Se puede conocer a través 
de Internet, pero el precio de 
un gramo de oro de 18 kilates 
últimamente es bastante 
estable:  
 
                25-28 euros 

9. (La puerta del local…) 
 
Tenga un cartel: “llame al 
timbre”/ no esté de par en 
par abierta/ no esté abierta 
/esté cerrada 

12. El vendedor tiene que fijarse 
en dos pegatinas en la báscula: 
a) “CE”/ (aparato aprobado 
por la Unión Europea) 
b) Pegatina verde con la letra 
“M”/ (certifica que la máquina 
no está manipulada) 
(¡Se necesitan 2 informaciones!) 

15. El precio del oro de 14 
kilates es: 
 
    alrededor de 20 euros / unos 
20 euros /20 euros 

10. (Ambiente de la venta…) 
 
trato personalizado/ con un 
solo dependiente 

13. (En cuanto a la báscula y la 
calculadora el vendedor debe 
también …) 
mirar con sus propios ojos el peso 
que muestra la báscula y el 
resultado del calculo hecho por el 
dependiente  

16. El precio del oro de 24 
kilates es: 
 
   alrededor de 38 euros / unos 
38 euros /38 euros 

 
III. (8 pont) 

VERDAD     FALSO 
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(0) Los refrescos encabezan las listas de productos cuyo 
      consumo las  autoridades sanitarias quieren reducir.   

17) El gobierno italiano está pensando en introducir un  
       impuesto especial contra las gaseosas.   

18) Si se aprueba la ley, el Estado hará pagar 3 céntimos más 
      por cada litro de bebidas azucaradas, endulzadas y con  

burbujas.  
  

19) En Francia este tipo de impuesto existe desde el año pasado. 
   

20) Las autoridades francesas explicaron este aumento de 
       impuesto como una medida contra el sobrepeso, ya que en 
       Francia la obesidad es la doble de lo que era hace 15 años. 

  
      21) Las medidas fiscales en caso de los refrescos o el tabaco  
             son sostenibles, porque estos no son productos fundamen-  

 tales para las familias.  
  

22) Felipe Casanueva dijo que al aumentar el impuesto, muchos 
      consumidores ya no podrán seguir consumiendo refrescos.   

23) Según el experto, otro factor a favor de la lucha contra la 
      obesidad es la educación, ya que un 19% de los niños 
      españoles padece obesidad y el 26 % sobrepeso. 

  
      24) El consumo excesivo de refrescos puede causar 

      enfermedades como diabetes, hipertensión, etc..   
 

 
Átszámítási táblázat 

 
Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 

24 30  11 14 
23 29  10 13 
22 28  9 11 
21 26  8 10 
20 25  7 9 
19 24  6 8 
18 23  5 6 
17 21  4 5 
16 20  3 4 
15 19  2 3 
14 18  1 1 
13 16  0 0 
12 15    
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A hangfelvételen hallott szövegek 
 

I.  
Sony edita en todo el mundo Tempest, el álbum que es el número 35 en la discografía en 
estudio de Bob Dylan. El disco ofrece diez piezas de blues y folk, con duraciones que oscilan 
entre los 14 minutos del tema principal y los tres minutos y medio de Soon after midnight.  

Si la música tiene un aroma old school, el lanzamiento obedece a las reglas del moderno 
marketing: elegir el 11 de septiembre significa ser el primer trabajo tras las vacaciones de 
verano. Además se usó ya la misma fecha en 2001 para Love and theft, con el resultado de 
que el disco quedó inicialmente enterrado por la conmoción de los atentados de Al Qaeda. 

El equipo de Bob Dylan sabe hacer las cosas. Alienta la polémica sobre la escultura de la 
portada o la posible referencia a Shakespeare en cuanto al título. Aprovecha la publicidad 
cruzada: ha negociado el uso de canciones de Tempest en una serie televisiva, Strike back: 
vengeance. 

El disco puede satisfacer las esperanzas de cualquier fan de Bob Dylan tardío. Se trata de 
canciones intemporales: una historia de ferrocarriles, una crónica de venganza, el retrato de un 
pueblo maldito, el desenlace fatal de un triángulo amoroso. En el disco encontramos hasta un 
clásico del cancionero popular anglosajón que es el desastre del Titanic, Tempest, actualizado 
con algún guiño a Leonardo DiCaprio, Roll on John, que es una elegía para John Lennon, y 
que encaja en el patrón de baladas consagradas a héroes caídos. 

Tras someterse a las exigencias de productores incordiantes, Dylan prefiere ocuparse ahora de 
esas delicadas labores, bajo el seudónimo de Jack Frost. A principios de año, se convirtió en 
productor en un estudio discreto y confortable: Groove Masters, en Santa Mónica. Como 
productor, da tratamiento preferente a su voz áspera, que ocasionalmente suena como si el 
artista hiciera gárgaras con lejía. Cantando con autoridad y deleite, Bob clava unas letras 
torrenciales. Sus músicos tienen que seguirle discretamente y no hay muchos márgenes para 
filigranas.  

(El País - DIEGO A. MANRIQUE, MADRID – 01/09/2012) 
II.  
Siempre se ha sabido que invertir en oro es un valor seguro, sobre todo en tiempos de crisis. 
Sin embargo, el hecho de deshacerse de las joyas o artículos de valor se ha convertido para 
muchos en una obligación para llegar a fin de mes o afrontar alguna deuda contraída en 
tiempos de bonanza. 

¿Cómo asegurarse de que a uno no le den gato por liebre? Ahí van algunas recomendaciones: 

Al acudir al lugar donde se realizan empeños de artículos valiosos lo normal es que reine la 
discreción y la seguridad, pero no es lo que se encuentra siempre. Puertas abiertas en locales 
de todo tipo.  

En otros locales, es el cartel de “llame al timbre” lo que recibe a quien acude a vender sus 
joyas. Ya sea por seguridad propia o ajena, estas empresas son más herméticas y suelen estar 
ocupadas por tan solo un dependiente. El trato personalizado siempre otorga una mayor 
seriedad, por lo que es preferible evitar los locales que tengan las puertas abiertas de par en 
par o con más de dos comerciantes observando lo que haces. 

Por muy de fiar que parezca el establecimiento al que se acuda, es imprescindible conocer 
bien las piezas antes de venderlas. La mayoría de las joyas de oro que se adquieren en las 
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joyerías son de 18 kilates, es decir, de un 75% de oro puro, pero otros objetos pueden ser de 
un kilataje mayor o menor. 

Además del precio que se oferta, la gran diferencia entre establecimientos de compraventa 
reside en las básculas con las que se pesan los artículos. Lo más recomendable es conocer 
primero el peso de la joya por varios motivos: primero, para hacerse una idea de lo que se 
podría llegar a recibir, y segundo, para comprobar que en la tienda no se están cometiendo 
fraudes de ese tipo. 

Fundamental es comprobar que el aparato esté marcado con la “CE”, que significa que ha sido 
aprobado por la Unión Europea, y por una pegatina similar, pero en color verde y con una 
“M” que muestra que la báscula no está trucada. 

Otro truco del comerciante es no mostrar el resultado de la báscula o la calculadora. No se fíe 
de lo que dicen o hacen: es mejor que el cliente lo mire con sus propios ojos, y sobre todo, 
pregunte ante cualquier duda. 

El precio del oro lo marca el mercado y puede ser conocido por cualquiera a través de 
Internet. Puede variar cada día, pero últimamente está bastante estable, rondando los 25 o 28 
euros por cada gramo de oro de 18 kilates, mientras que por cada gramo de 14 kilates ofrecen 
alrededor de 20 euros y 38 euros por cada gramo de oro de 24 kilates, que suele ser el de los 
lingotes y monedas y se utiliza a modo de inversión, casi nunca para realizar joyas. 

(El Mundo - Irene Yustres Madrid - 02/09/2012) 
 

III.  
Por su alto contenido en azúcar, los refrescos empiezan a engrosar las listas negras de 
productos que las autoridades sanitarias quieren desincentivar. El Gobierno italiano de Mario 
Monti pretende seguir la estela de Francia e imponer un impuesto especial a las bebidas 
azucaradas “para fomentar los buenos hábitos alimentarios”.  

El Parlamento de Roma votará el viernes un decreto preparado por el ministro de Sanidad, 
Renato Balduzzi, que prevé, entre otras medidas, un impuesto sobre las bebidas con azúcar, 
edulcorantes y burbujas. De aprobarse, el Estado cobrará siete céntimos por cada litro de 
líquido producido. Una lata de Pepsi, por ejemplo, costará tres céntimos más.  

El impuesto sobre las bebidas azucaradas existe en Francia desde el año pasado, cuando el 
Gobierno conservador, presidido por Nicolas Sarkozy aprobó una tasa de entre tres y seis 
céntimos de euro por litro. La tasa fue justificada por las autoridades como una forma de 
combatir el sobrepeso, que según diversos estudios afecta a cerca de un tercio de la población, 
el doble que hace 15 años, aunque otras estadísticas aseguran que los franceses son, de media, 
el segundo pueblo más delgado de Europa. 

El presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, Felipe Casanueva, 
explica que estas bebidas forman parte de una serie de hábitos que producen sobrepeso, por lo 
que ve con buenos ojos que se apliquen medidas impositivas. “Gravar las bebidas azucaradas 
sí reduce el consumo. Lo hemos visto con el tabaco”. El endocrino defiende que las medidas 
fiscales para prevenir el consumo de refrescos y tabaco son equiparables porque no son 
productos fundamentales para las familias y no privan de la libertad de elección a los 
consumidores. “Por gravar unos céntimos no se priva la gente del producto, pero sí se reduce 
bastante el consumo”. 

Casanueva asegura que las bebidas azucaradas inducen a la obesidad, sobre todo entre 
adolescentes, porque se consumen en ambientes de socialización. “La subida moderada de 
impuestos debe sumarse a otras pequeñas medidas que, junto a la educación, nos ayudará a 
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combatir la obesidad”, concluye. En España, el 19% de los niños padece obesidad y el 26% 
sobrepeso. 

En Italia, como en todos los países occidentales, las personas pesan cada vez más. “En nuestra 
dieta los azúcares no tienen que superar el 60% de las calorías que ingerimos en el día. Por 
eso, entre los muchos factores que provocan obesidad, uno es el abuso de refrescos”, 
considera Pietro Antonio Migliaccio, presidente de la Sociedad italiana de Ciencias de la 
Alimentación. “Me parece importantísimo preocuparse por el azúcar, cuyo exceso puede 
provocar hipertensión, diabetes, ataques de corazón, enfermedades en los huesos. Patologías 
que acaban disparando el gasto de la sanidad pública”, asegura Migliaccio. 

 (El País  - LUCIA MAGI/JAVIER G. PEDRAZ Bolonia / Madrid -30/08/2012) 
 

ÍRÁSKÉSZSÉG 
 

EXPRESIÓN ESCRITA 
 

Az írás feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével törté-
nik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szem-
pontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden írásbeli munkát ezen szempontok segítségé-
vel 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  
Formai jegyek és hangnem  3  
Nyelvhelyesség 5  
Összesen 13  

 

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. Fél pontok 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. 
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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 
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,  
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• 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). 

 
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. 

 

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

Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 
 

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. 

Elérte a megadott szöveg-
mennyiséget (120–150 szó). 

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 szövegalko-
tás tartalmi és nyelvi elemeit. 
A mondatok nagyrészt szerve-
sen kapcsolódnak egymáshoz.

Legalább 90 szó a szöveg 
hossza. 

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: hiány-
zik a bevezetés és a befejezés.
 
Az írásmű még szövegnek 
tekinthető, bár a mondatok 
több helyen nem kapcsolód-
nak egymáshoz. 
A szöveg hossza: 51–89 szó. 

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. 
 
Az alkotott szöveg hossza 
nem haladja meg az 50 szót. 
 

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 vagy elfogadható 
megszólítás és aláírás. 
 
A dátum és az elköszönés 
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 alá-
írás. 
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 megfele-
lő változatos szókincs jellem-
zi.  
 
Az előforduló kisebb lexikai 
pontatlanságok nem nehezítik 
a szöveg megértését. 
 
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 mondanivaló 
megértését. 
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 mon-
danivaló megértését. 
 
A vizsgázó alig törekszik 
a változatos nyelvtani struktú-
rák használatára és a változa-
tos 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 mondanivaló megértését. 
 
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 jelentő-
sen nehezítő és/vagy akadá-
lyozó hiba található. 
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Második feladat 

A javítás alapelvei 
 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

Értékelési szempontok Maximális  
pontszám 

Tartalom 4  
Szövegalkotás 3  
Szókincs, kifejezésmód 5  
Nyelvtan, helyesírás 5  
Összesen 17  

 
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. Fél pontok 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 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-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 
 
(ld. első feladat)
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Spanyol nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
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. 

Elérte a megadott szöveg-
mennyiséget (200–250 szó). 

A vizsgázó három irányító 
szempontot megfelelő mély-
ségben dolgozott ki. A negye-
dik szempontot csak részben 
vagy egyáltalán nem tárgyalta.

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

Az alkotott szöveg hossza 
legalább 170 szó. 

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 szöveg hossza 101–169 szó.

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

A vizsgázó nem fejtette ki 
megfelelően véleményét. 

Az alkotott szöveg hossza 
nem haladja meg a 100 szót. 

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 mondanivaló megértését. 
 

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 mondanivaló 
megértését. 

A szöveg szókincse egyszerű. 
 
Sok a szóismétlés. 
 
A szóhasználat többször nem 
megfelelő. A hibák néhány 
helyen nehezítik a mon-
danivaló megértését. 
 

A szövegben felhasznált szó-
kincs szegényes. 

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

 

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 mondanivaló megértését. 

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 talál-
ható. 
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