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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 megértését 
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. (5 pont) ¿Qué es peor: beber o fumar? 
 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
c a c c b c 

 

II. (10 pont) Así es la configuración segura en Facebook para adolescentes 
 

(0) usuarios (8) editar X teclado 
X ambicioso (6/12) cuenta (14) código 

(10) publicaciones (15) cuidadoso (11) garantizar 
(13) contraseñas (9) formación (12/6) privacidad 
(7) selectivo  ----  ---- 

Figyelem! A feladat kiírása szerint csak 2 felesleges szó van, a többit fel kell használni! 
 

III. (7 pont) Los perros saben cuando estás contento 
 Verdadero Falso 

(0) El artículo trata del único caso en el que se ha demostrado que un ser vivo 
era capaz de reconocer emociones en otra especie.   

(16) Este descubrimiento puede contribuir al estudio de la empatía que 
se viene realizando desde hace mucho tiempo.  

☒  

(17) El experimento consistía en poner  cuatro pruebas diferentes a los 
14 perros seleccionados.  

☒  

(18) En cada una de las pruebas se les enseñaban a los perros detalles 
diferentes de las fotografías de personas que conocían.   ☒ 

(19) En cada una de las fases del experimento mostraban a los perros 
caras expresando la misma emoción, para que pudieran asociarlas con 
el sentimiento adecuado de los humanos.  

 ☒ 

(20) Se pudo demostrar que los animales sólo eran capaces de 
reconocer las emociones humanas por un simple gesto, por ejemplo 
el enfado por un ceño fruncido.  

 ☒ 

(21) Se comprobó que los perros descubrían los sentimientos de las 
caras humanas con tanta seguridad que no podía tratarse de una mera 
casualidad.  

☒  

(22) Según el texto los animales del experimento nunca aceptaban la 
comida que se les ofrecía si venía acompañada de expresiones faciales 
negativas.  

 ☒ 
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IV. (8 pont) El origen de los churros crocantes 

 

(0) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) 
C G F A I D H K E 

 
 

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.  
 

I. Material escolar 
reciclado (9 pont)  II. Turistas rusos en Barcelona  

(12 pont) 
 

(0) se avecina  (0) de 
 

(1) vayan  (10) al 

(2) se iniciara / se 
iniciase  (11) por 

(3) calara / calase / 
haya calado  (12) en /durante 

(4) reciclar  (13) por 

(5) empezando  (14) en 

(6) comenzaron  (15) de 

(7) formaba  (16) en 

(8) haya  (17) para 

(9) ensucien  (18) al /por 

   (19) entre 

   (20) a 

   (21) con 
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III. (9 pont) 

La modelo argentina y su labor solidaria 
 

(0) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) 
C B B C B C D A A C 

 
IV. (5 pont) 

 

Cambia de mentalidad para encontrar trabajo 
 

(0) llevan (33) llega / ha llegado / llegó 

(31) tienen (34) podamos 

(32) vayan (35) empezaremos / vamos a empezar 
 

 
 

Átszámítási táblázat 
 

 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 
35 30  17 17 
34 29  16 16 
33 29  15 15 
32 28  14 14 
31 28  13 13 
30 27  12 12 
29 27  11 11 
28 26  10 10 
27 26  9 9 
26 25  8 8 
25 25  7 7 
24 24  6 6 
23 23  5 5 
22 22  4 4 
21 21  3 3 
20 20  2 2 
19 19  1 1 
18 18  0 0 
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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) Entrevista a Germán Rodríguez, hippie de 48 años 
 

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

II. (8 pont) ¿Los deportes de riesgo tienen algún beneficio físico? 

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 13. és a 15. itemre járó 1-1pont 
csak a kért két információ beírása esetén adható meg. 
 

Deporte de riesgo Peligros Beneficios 
descenso de aguas bravas (9) ser arrastrado por la 

corriente / chocar contra 
alguna roca 

(10) precisa de una gran 
preparación corporal 

montañismo de alta altura (11) caídas / falta de oxígeno (12) la preparación previa 
beneficia al cuerpo / gran 
disposición cardiovascular  

surf (13) (2 ejemplos)  
caídas / choques contra las 
rocas / tiburones 

(14) mejora la fuerza / la 
resistencia / equilibrio 

(15) (2 ejemplos) 
paracaidismo, descenso 
con esquís o bicicleta por 
cumbres montañosas, 
skateboard de rampas 
gigantes 

(0) alta posibilidad de 
accidentes 

(16) satisfacción psicológica / 
liberación de adrenalina / 
sensación de haber vencido 
un reto 
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III. (8 pont) 

Madrid cerrará su centro al tráfico 

 
(0) En las avenidas principales 
(17) en caso de que quieran aparcar en un aparcamiento de la zona 
(18) 90 euros 
(19) de siete de la mañana a diez de la noche 
(20) transporte público, bicicletas y peatones 
(21) disminuirá en (más de) un tercio 
(22) para los coches más contaminantes  
(23) elevar (un 25%) las áreas peatonales, multiplicar los carriles exclusivos para 

autobuses, y prohibir la circulación de camiones durante el día 
(24) reducir el ruido provocado por el tráfico / rebajar el nivel de contaminación 

(atmosférica)  
 

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    

 
A hangfelvételen hallott szövegek 
 

I.  
Entrevista a Germán Rodríguez, hippie de 48 años 

 
Esta es la historia de Germán Rodríguez, una persona con un interesante pasado que 
explica el porqué de su manera de ser y de vivir. 
 
- Germán, háblanos un poco de tu niñez. 
- En el colegio siempre fui muy responsable y destacaba por tener una gran capacidad crítica y 
analítica. Tuve las mejores notas, me encantaba la poesía y los profesores me querían mucho 
por ser tan participativo; sin embargo, casi no tenía amigos. Siempre fui muy tímido y casi no 
salía de mi casa. Pero un día conocí a una nueva vecina, Alicia, y comencé a relacionarme con 
ella y su grupo de amigos. A partir de ese momento, puede decirse que cambió mi vida. 
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- ¿En qué sentido cambió tu vida? 
- Pues, por ejemplo con ellos fue la primera vez que probé el alcohol. Mis padres siempre me 
decían que no debía estar con ese “grupo de borrachos vagabundos”, pero yo no iba a permitir 
que los llamaran de esa manera, así que discutí con ellos y les dije que “para poder vivir bien 
era bueno de vez en cuando andar rompiendo las reglas…” “Porque en este mundo vivimos 
para hacer lo que nos da la gana”. Después de haberles dicho eso, descubrí que ese era el 
verdadero Germán, el que siempre tuve miedo de que conocieran. 
- ¿Cómo fue tu relación con tus padres a partir de ese momento? 
- Cambió muchísimo. Vivíamos juntos, pero cada uno por su lado. Años después, nos 
reconciliamos pero estuvimos viviendo mucho tiempo sin ni siquiera hablarnos. 
- ¿En qué momento decidiste hacerte hippie? 
- Cuando tenía 16 años. Mis amigos y yo descubrimos una nueva forma de vida… Mucho mejor, 
con mayor libertad, éramos un grupo de jóvenes radicales y rebeldes. Yo encontré en el hipismo, 
una forma de vida diferente, que rompía con todos los esquemas. 
- ¿Cómo reaccionaba la gente y sus familiares ante vuestro nuevo estilo de vida? 
- Pues nos llamaban “anárquicos”, “rebeldes”, “viciosos”…  
- ¿Cómo se vestían en ese tiempo? 
- Los hombres y las mujeres nos dejábamos el pelo largo, usábamos camisetas de muchos 
colores, pantalones “campana”, sandalias, faldas largas y los hombres nos dejábamos una gran 
barba. 
- ¿Cuál era vuestro lema? 
- Siempre fue el de “Paz y amor”. Nosotros nos caracterizábamos por ser pacíficos, a diferencia 
de otros grupos de hippies que solían ser bastante violentos a la hora de hacer protestas. 
- Después del colegio, ¿a qué te dedicaste? 
- Después de mucho pensarlo, decidí entrar en la Universidad. Opté por estudiar Derecho, algo 
que me apasionaba y me llamaba mucho la atención. Además me permitía hacer una de las 
cosas que más me gustaban: ayudar a la gente. 
- ¿Cómo es tu vida ahora? 
- Vivo con mi esposa y me dedico a mi carrera y a leer cartas astrales. Vivo una vida tranquila 
y muy feliz, agradecido a todas las personas que siempre me han apoyado. 

(www.hippiesantropo.blogspot.com) 
 

II.  
¿Los deportes de riesgo tienen algún beneficio físico? 

Como su propio nombre indica, un deporte de riesgo entraña un peligro que puede tener 
consecuencias negativas para la salud. Pero todas las actividades físicas conllevan ese riesgo. 
Es algo que hay que tener en cuenta: la relación entre el beneficio que aporta el ejercicio y el 
riesgo que supone. En este caso, depende de cada deporte. 

En los deportes de riesgo, suele haber muchos peligros, pero estos se pueden minimizar. Por 
ejemplo, el descenso de aguas bravas, que es un deporte olímpico, también es una disciplina de 
riesgo porque existe la posibilidad de ser arrastrado por la corriente o chocar contra alguna roca. 
Por eso, ahora se hace en una piscina que simula ser un río peligroso, con lo que el peligro 



Spanyol nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

1711 írásbeli vizsga 8 / 16 2019. október 25. 

queda controlado. Este deporte en concreto, sí tiene más beneficios físicos que otras actividades 
homólogas, porque precisa de una gran preparación corporal. 

Hay otros deportes de riesgo que también proporcionan un beneficio físico muy claro. El 
montañismo de alta altura es un ejemplo; es muy peligroso, tanto por el riesgo de caídas como 
por la falta de oxígeno, tal y como muestran los datos. Sin embargo, la preparación previa a la 
que se someten los montañeros sí beneficia al cuerpo, pues tienen que entrenar para resistir en 
zonas con poca concentración de oxígeno. Prepararse para escalar el Everest implica, por tanto, 
una gran disposición cardiovascular. 

Otro ejemplo es el surf. Aunque quizá no se considere un deporte de riesgo en sí, existen muchos 
peligros, como las caídas, los choques contra las rocas, los tiburones… Pero, desde luego, tiene 
beneficios, ya que mejora considerablemente la fuerza, la resistencia y el equilibrio del 
deportista. 

Por otro lado, están los deportes de riesgo con alta posibilidad de accidentes que no aportan 
beneficios físicos; paracaidismo, descenso con esquís o bicicleta por cumbres montañosas, 
skateboard de rampas gigantes…. Aquí la satisfacción para el deportista es psicológica. Los 
que practican estos deportes buscan la liberación de adrenalina y la sensación de haber vencido 
un reto.          (www.elpais.com) 

 
III.  

Madrid cerrará su centro al tráfico 
El Ayuntamiento de Madrid cerrará al tráfico una superficie de 190 hectáreas en el corazón de 
la capital, por donde sólo podrán circular los coches de los residentes. Los vehículos que no 
pertenezcan a vecinos de esa zona tendrán limitado el paso a las grandes avenidas. Además de 
los residentes, solo podrán entrar en el área los conductores que quieran aparcar en uno de los 
13 aparcamientos de la zona. La policía vigilará con 22 cámaras de seguridad y podrá poner 
multas de hasta 90 euros. 
Las motocicletas tendrán acceso libre de siete de la mañana a diez de la noche, y las furgonetas 
que lleven mercancías a los comercios del área podrán entrar los días laborables de diez de la 
mañana a una del mediodía. 
Con esta medida se pretende crear zonas peatonales en el centro de Madrid y reducir en más de 
un tercio el tránsito de vehículos por las zonas restringidas. Esta estrategia forma parte de un 
Plan de Movilidad que quiere potenciar el uso del transporte público y de la bicicleta en las 
ciudades a favor de los peatones y el medio ambiente. 
Entre otras medidas, se ha elevado el precio de los parquímetros para los coches más 
contaminantes y se han reducido los límites de velocidad en las vías de entrada al centro. 
Además, se potenciará el uso de la grúa y se aumentará el número de radares de velocidad. 
La alcaldesa ha prometido también elevar un 25% las áreas peatonales, multiplicar los carriles 
exclusivos para autobuses y prohibir la circulación de camiones durante el día. 
El Ayuntamiento busca también reducir el número de víctimas de accidentes de circulación y 
el ruido provocado por el tráfico. Se pretende así mismo rebajar el nivel de contaminación 
atmosférica, que sigue muy por encima del máximo legal impuesto en 2010 por la Unión 
Europea.  
Cuando el 1 de enero se ponga en marcha el programa del Área de Prioridad Residencial serán 
ya más de 86.000 personas las que vivan en una zona de tráfico restringido en la capital. 

(www.politica.elpais.com/politica) 
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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 szö-
vegkörnyezet 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 irányító 
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 vizsgázó azt adja 
meg, hogy negyedikes). 
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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). 
 

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. 
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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 három 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 megfelelő: 
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 kettő irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően, a harmadikat 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 megfele-
lően használja a szövegalkotás 
tartalmi és nyelvi elemeit. A 
mondatok nagyrészt szervesen 
kapcsolódnak egymáshoz. 

 

A vizsgázó egy irányító szem-
pontot dolgozott ki megfelelő-
en, a többit pedig csak részben 
vagy egyáltalán nem.  
 
A kommunikációs célokat 
részben valósította meg. 
A mondanivaló nem mindenütt 
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 kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A vizsgázó csak egy irányító 
szempontot sem dolgozott ki 
megfelelően. 

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 szövegfaj-
tának, 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 szán-
déknak 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, helyes-
írás) hiba és/vagy több, 
a szöveg megértését nehezítő 
hiba található. 

A szövegben felhasznált szó-
kincs szegényes. 
A nem megfelelő szóhasználat 
több helyen jelentősen nehezíti 
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, he-
lyesírás) 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  
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 szem-
pont kapcsán). A vizsgázónak mind a négy irányító szempontra ki kell térnie dolgozatában, s 
megfelelő mélységben kell tárgyalnia azokat. Amennyiben a vizsgázó egy irányító szempontot 
csak személyes vonatkozásban tárgyal, az irányító szempont kifejtése csak részben megfelelő. 
Amennyiben a vizsgázó szó szerint átvesz egy vagy több mondatot a gondolati segítséget nyújtó 
segédanyagból, a lemásolt rész nem vehető figyelembe az adott irányító szempont 
értékelésekor. Egy szinten belül (4–3 vagy 2–1) az irányító szempontok kifejtésének 
részletessége értékelhető. 

Ha egy irányító szempont tárgyalása nyelvi okokból nem érthető, azt a Tartalom 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-okozati 

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

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

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

A formailag nem megfelelően tagolt szövegeket alacsonyabb pontszámmal kell értékelni. 
Ez nem jelenti azonban azt, hogy a formailag tagolt, de kevésbé logikus felépítésű szövegek 
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 szövegben 
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. Amennyi-
ben 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 szövegben 
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 mélységben 
dolgozta ki a témát.  

Minden irányító szemponthoz 
fogalmazott meg gondolatot. 

Részletesen kifejtette, és ér-
vekkel megfelelően alátámasz-
totta 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 megfelelő. 
 
A vizsgázó megfelelően hasz-
nálja a szövegösszefüggés 
tartalmi és nyelvi elemeit: lét-
rejön a szövegkohézió. 
 
A szöveg formai tagolása meg-
felelő. 

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 megfele-
lően használja a szövegössze-
függés tartalmi és nyelvi 
elemeit. A mondatok nagy-
részt szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. 
 

A mondanivaló nem mindenütt 
logikus elrendezésű.  
 
Sok a gondolati ismétlés. 
 

A vizsgázó nem törekszik 
a gondolati tagolásra. 

Az írásmű még szövegnek 
tekinthető, bár a mondatok 
több helyen nem kapcsolódnak 
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 köz-
lési 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 nehezíti 
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, helyes-
írás) 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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