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Általános útmutató 
 

1. A feladatokat a javítási-értékelési útmutatóban leírtak szerint kell javítani. 
2. A javító tanár egyértelmű jelekkel, piros tollal javít: a jó megoldásokat kipipálja;  

a nem elfogadható megoldásokat aláhúzza; a hiányzó megoldásokat hiányjellel 
jelöli.  

 

Olvasott szöveg értése 
 

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

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.  

 
 

I. (12 pont) 
 

3 apreciar 6 ilustra X reflexionar (0) trata 
2 conciba 10 implica 7 restar 12 único 
8 distinguir 9 Padece X saludables X vinculadas 
4 existe 1 patológicas 5 tolerada 11 visuales 

 

II. (5 pont) 
 

(0) 13. 14. 15. 16. 17. 
C G A H B D 

 

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

Teljesen helyes megoldás: 
 

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

 

IV. (5 pont) 
   

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

 

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 
értékelhetetlen.) 

 

I. (8 pont)                                                    II. (10 pont) 
(0) entre  (0) lo 

 

1. de  9. se 

2. en  10. no 

3. a  11.  al 

4. en  12.  es 

5. para  13.  Ø / las 

6. a /con   14.  algún, un, cualquier 

7. por / en  15.  este/el mismo/semejante/igual/ 
idéntico/algún/también 

8. a  16.  la 

   17.  pueden 

   18.  mucha/poca/gran/demasiada/
mayor/ Ø /cierta/más 

                              
         III. (7 pont)                             

(0) exigid    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    IV. (12 pont) 
 

 

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

19. compréis  

20. comprobad  

21. aceptéis  

22. aseguraos  

23. prestad  

24. reflexionad  

25. reclamad  
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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 
 

 
 

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.) 

 

I. ( 8 pont) 
  

(0) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
c c a d d c d c c 
 
(0) Ejemplo: ¿Por qué llegó Concha Buika a Buenos Aires? 

      c)   Para presentar su nuevo disco “En mi piel”. 
 

1. ¿Qué piensa ella del arte? 
c)  Que es la única religión legítima que une y no separa a las personas. 

 

2. ¿Qué significa para ella la música? 
a) Para ella la música es una locura sana. 
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3. ¿Cómo sería su autodefinición? 
d)   Se considera una persona mutante y de muchas formas. 
 

4. Según su propia definición.¿En qué estilo canta Concha Buika?  
d) Según las notas que están en su cabeza. 

 

5. ¿Qué sabemos de la procedencia de Concha Buika?  
c) Nació en España, sus padres son de África, creció entre España, Inglaterra, Estados 

Unidos. 
 

6. ¿Por qué canta Concha Buika siempre sobre los sentimientos más primitivos? 
d) Porque todos guardamos los mismos secretos sin contar la verdad. 

 

7. ¿Cómo ve la cantante la diferencia entre hombres y animales. 
c) Los animales no se plantean la dificultad como un problema. 

 

8. ¿Qué planes tiene Concha Buika para el futuro? 
c) Quiere hacer una película, varios discos y un libro. 

 

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. Azokban a mondatokban, ahol több 
választ kér a feladat (10., 12., 13., 14., 15.), a pont csak akkor adható meg, ha hiánytalan a 
megoldás . 
 

(0) En agosto de 2012 el número de turistas subió en un 5 por ciento y así el número de 
 los visitantes alcanzó 7,9 millones de personas durante los meses de verano. 

 

9. Según la encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera, durante los primeros ocho 
meses del año llegaron en total  40 / 40,7 millones de turistas extranjeros. 

 

10. Los franceses llegaron en agosto en mayor número, con un aumento del 17, 5 /17 %  y 
su principal destino fue Cataluña. 

 

11. El único país mencionado donde no hubo aumento, sino disminución, fue Alemania. 
 

12. El mayor aumento de las llegadas lo presentó Rusia, donde el crecimiento fue de un 
47,5 / 47 %. 

 

13. 255.000 turistas más que hace un año visitaron Cataluña. Ellos llegaron de Francia y 
de  Reino Unido / Inglaterra. 

 

14. En Andalucía se experimentó un crecimiento (de 9 / 9,6 %) y así dejó atrás el 
descenso / la disminución del número de turistas percibidos desde principios del año. 

 

15. En la Comunidad de Madrid en el mes de agosto se registró descenso / disminución, 
pues en agosto de 2011 se celebró allí la Jornada Mundial de Juventud. 
 

16. En cuanto al alojamiento, en agosto en los hoteles hubo un crecimiento de 
       8,9 / 8 / 9 %. 

 



 

írásbeli vizsga 1312                                            6 / 16       2015. október 21. 

Spanyol nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
III. (8 pont) 

      

VERDAD     FALSO 
(0)  En 2050, según las previsiones, 8 de cada 20 personas 
      vivirán en grandes ciudades.   

17) China es el lugar donde se decide el futuro de las ciudades 
      sostenibles.   

18) En 2020 la mayor ciudad ecológica del mundo será Tianjin, 
con sus 350.000 vecinos.     

      19) Los ciudadanos tendrán que seleccionar y reciclar la basura 
       y utilizar la lluvia como agua potable.   

20) La cantidad de agua, de la cual dispondrá cada habitante 
      será de 120 litros a diario.    

      21) Eco Tianjin pretende ser un modelo copiable.  
  

22) China, además de proyectar eco-ciudades no hace mucho 
      en el terreno energético, por ejemplo no instala muchos 
      acumuladores de energía renovable. 

  

23) En China el 70 % de los ríos están contaminados. 
  

24) Sólo grandes empresas internacionales financiarán el  
      proyecto en Tianjin, como General Motors, responsable del  
      transporte ecológico y la holandesa Philips, a cargo de la  

iluminación nocturna. 

  

 
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 hangfelvétel szövege 
 

I. (8 puntos) 

Hablar con Concha Buika es una experiencia interesante. Buika está en Buenos Aires para 
actuar en el Gran Rex, donde presenta su nuevo disco “En mi piel”.  

O sea, que el arte es, de alguna manera, una forma de salvación. 

No sé, siento que el arte es la única religión legítima que existe para los seres humanos, 
porque une, y las demás nos separan. El arte sirve para reconciliarnos con lo que somos, 
fuimos y seremos siempre. 

Imagino que, para vos, la música más que un trabajo es una forma de vida. ¿Es así? 

La música, en mi caso, es un potenciador de locura sana. Hay muchas personas que deciden 
vivir detrás de las locuras de otros. Yo elijo vivir detrás de la mía. Quieren que te definas, que 
te expliques, que te describas y eso no es bonito. Así es como te vas poniendo barreras. Yo 
soy así, así y así. Pero tú no eres, estás siendo. Por eso si yo tengo que definirme diría que soy 
un ser multiforme y mutante.  

¿Qué le aportaste al flamenco con tus raíces africanas? 

Ni idea. Siento que soy una gran mentirosa: he permitido que mientan por mí y me he 
dedicado a sonreír. Yo no canto flamenco. Ni jazz ni blues. Yo quiero estar en la música que 
es inconmensurable. Y yo quiero cantar las notas que están en mi cabeza. Escucho una nota y 
la voy siguiendo. Mis raíces no son tan definidas. Nací en España, mis padres son de África, 
crecí entre España, Inglaterra, Estados Unidos, hablo muchos idiomas, he amado en muchos 
idiomas, he besado muchas bocas de distintos sitios, así que no sabría decirte...  

¿Por qué crees que tenemos siempre la necesidad de escribir o de cantar sobre nuestros 
sentimientos más primitivos? 

Porque no aprendemos y seguimos tropezando con lo mismo. Hay que contar y contarse la 
verdad y relajarse pensando que somos víctimas de víctimas y verdugos de verdugos. Si haces 
una lista de tus miedos te das cuenta de que el 80 % no son tuyos, no sé de dónde salen. Y te 
vas dando cuenta de que no estás solo. Somos tan estúpidos que nos dedicamos a guardar los 
mismos secretos todos. Escondemos algo que los demás ya hicieron siete veces, pero que te lo 
contaron. Es que nos enrollamos de más. Los animales no ven conflictos, los solucionan. Si se 
encuentran con una dificultad la sortean o no. No se plantean que eso es un problema ni se 
enroscan con eso.  

Con un pie en Miami y el otro en España, recorriendo medio mundo de gira con su música, 
Concha Buika tiene tiempo, además, para su hijo Joel, de 13 años, y para muchos proyectos: 
una película, varios discos y un libro que se editará a fin de año y se llama Los que amaron a 
mujeres difíciles y acabaron por soltarse. 

 (Sandra Commisso - 19/08/2012) 
 

II. (8 puntos) 
 

El turista extranjero sigue dando oxígeno al sector turístico en España durante este año. La 
afluencia de viajeros subió un 5 % en agosto con respecto al mismo mes de 2011, con lo que 
confirmó la línea ascendente durante los meses de verano con la visita de 7,9 millones, 
máximo histórico mensual. Durante los primeros ocho meses del año llegaron un total de 40,7 
millones de turistas internacionales, según los datos publicados esta mañana por la Encuesta 
de Movimientos Turísticos en Frontera, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

Reino Unido, Francia y Alemania fueron los principales mercados emisores en agosto. Los 
franceses han sido los que más han impulsado el crecimiento este mes, con un significativo 
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aumento del 17,5 % que beneficia a todas las comunidades principales, especialmente 
Cataluña. El Reino Unido protagonizó un incremento del 4,7 %, volviendo así a la senda del 
crecimiento, tras la estabilidad mostrada en el mes de julio, con Cataluña y Baleares como 
principales comunidades receptoras de este mayor flujo. El número de alemanes disminuyó 
un 4,3 %. Entre el resto de mercados, destaca por su crecimiento Rusia, con un significativo 
aumento del 47,5 %. 

Cataluña fue, un mes más, el destino turístico nacional que más creció, al recibir 255.000 
turistas más que hace un año, siendo el Reino Unido y Francia los mercados que más 
contribuyeron a ello. Baleares, en plena temporada alta, se incrementa por cuarto mes 
consecutivo un 2,8 %, dada la mayor afluencia de turistas británicos y franceses, 
principalmente. 

Andalucía protagoniza este mes un crecimiento del 9,6 %, abandonando así el descenso que le 
ha acompañado desde principios de año.  

La Comunidad de Madrid rompe en agosto con las subidas registradas a lo largo de 2012, con 
una importante caída cercana al 30 %, un dato que debe matizarse con el efecto extraordinario 
que tuvo en 2011 la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud. 

El alojamiento hotelero recibe en agosto un 8,9 % más de turistas que hace un año, mientras 
el alojamiento no hotelero crece un 0,2 %. Los turistas que contratan paquete turístico, caen 
por segundo mes consecutivo con una bajada del 2,7 %, mientras que los que no optan por 
esta modalidad crecen un 8,2 %. 

 (EL PAÍS Madrid - Cristina Delgado  - 21/09/2012) 

III. (8 puntos) 
 

Si el siglo XX vio cómo los países competían por la hegemonía mundial, parece que el siglo 
XXI colocará a las ciudades a la cabeza de esa lucha. Que el futuro del planeta se ganará, o se 
perderá, en las urbes es algo que los urbanistas llevan años advirtiendo. Se espera que, para 
2050, 8 de cada 20 personas vivan en una metrópolis, pero antes, ya en la próxima década, en 
China —el país de mayor peso demográfico— la población aumentará en más de 300 
millones, el equivalente a todos los habitantes de Estados Unidos hoy. Así, es lógico que sea 
precisamente en China donde se decida, en buena parte, el futuro de las ciudades y, por eso, 
resulta lógico que sea ese país el lugar donde mayor cantidad de ciudades construidas con 
criterios sostenibles se estén planificando e incluso construyendo.  

En Tianjin, a 150 kilómetros de Pekín, los 60 primeros habitantes llegaron ya esta primavera. 
Y cuando alcance los 350.000 vecinos en 2020, será la mayor ciudad ecológica del mundo. En 
Tianjin Eco-city habrá mezcla de personas y pisos de varios tipos, tamaños y precios, pero en 
una cosa será igualitaria: todos sus habitantes tendrán que aprender a administrarse. El 60 % 
de los desechos deberá ser reciclable y la recogida de basura será siempre selectiva. Habrá 
disponibles 120 litros de agua al día por habitante. Ni uno más. La lluvia se recogerá y se 
reciclará para riego o aguas grises —para lavado y aseo—, se fomentará la vida de barrio —
con colegios y hospitales en todos los vecindarios— y el transporte urbano quedará reducido a 
un 90 % respecto a una ciudad de ese tamaño. 

El principal valor de Eco Tianjin es ese: la normalidad de la propuesta no la hace parecer 
ciencia ficción. ¿Su mayor contribución? Quiere ser una ciudad modelo y, por tanto, 
exportable y repetible. Se ofrece como conejillo de indias en un país, China, que es líder 
mundial en instalación de acumuladores de energías renovables, pero en el que, con el 70 % 
de los ríos contaminados, los cambios en las políticas medioambientales pasan por 
transformaciones urbanísticas. 
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El Gobierno chino y el de Singapur están detrás de las finanzas para levantar esta ciudad. Pero 
también figuran empresas como General Motors —ensayando medios de transporte no 
contaminantes y a partir de energías limpias— y la holandesa Philips —a cargo de la 
iluminación nocturna—, conscientes de que para salvar sus negocios deben hacerlos 
necesarios, esto es: contribuir con ellos a la sostenibilidad del planeta. 

 (El País - Anatxu Zabalbeasco – 30/08/2012) 
 

Íráskészség 
 

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 a Tartalom, szövegalkotás vagy a Nyelvhelyesség 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. 
 

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

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

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

 

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

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

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

Javítási jelrendszer 
 

Tartalom, szövegalkotás 

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

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

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

Formai jegyek és hangnem 
A formai jegyeket a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 

Dátum = D 
Megszólítás = M 
Köszönés = K 
Aláírás = A 

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

 

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

L = lexikai hiba, 
É = értelemzavaró hiba, amely következtében egy-egy mondatrész vagy mondat mon-

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

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

 

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 szövegalko-
tás tartalmi és nyelvi elemeit.
A mondatok nagyrészt szerve-
sen 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: hiány-
zik 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. 
 
 

 

 

Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 225 szót, a Tartalom, szövegalkotás pontszámából 1 
pontot le kell vonni. 
 

A Tartalom, szövegalkotás szempont alapján adott pontszám 0 pont, ha a szöveg 60 szónál rövidebb. 
 
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 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 
 

(ld. első feladat)
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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 negye-
dik szempontot csak részben 
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. 

. 

 

Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 375 szót, a Tartalom pontszámából 1 pontot le kell 
vonni. 
 

A Tartalom szempont alapján adott pontszám 0 pont, ha a szöveg 100 szónál rövidebb. 
 

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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