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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. Una vida de fábula (8 pont)   
 

0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
C E B H L F K D G 

 
II. Nestlé actúa para frenar el ___0___ climático (11 pont) 
  
17. ambiental 15. avances 13. bombillas 12. cabo 0 cambio 

X emisión 10. energía  11. fuentes 9. gases 16. lucha 

X máquinas X reciclaje 19. recursos 14. reducción 18. sostenibilidad 
 
III. “Hay otra manera mucho más satisfactoria de ser un hombre” (8 pont) 
 

0 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 
C K E B I F H G D 

 
Átszámítási táblázat 

 
Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 

27 30  13 14 
26 29  12 13 
25 28  11 12 
24 27  10 11 
23 25  9 10 
22 24  8 9 
21 23  7 8 
20 22  6 7 
19 21  5 6 
18 20  4 5 
17 19  3 3 
16 18  2 2 
15 17  1 1 
14 15  0 0 
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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.  
 

I. Facebook sufre un ataque informático que afecta a 50 millones de cuentas (8 pont) 
 

0 explotaron 
1.  accedieron 
2.  hay/habrá 
3.  resuelto 
4.  fueran /fuesen / hubieran / hubiesen sido 
5.  cambien 
6.  entren / hayan entrado 
7.  proteger 
8.  fue descubierto / se descubrió 

 

II. Manifestación multitudinaria en Londres para pedir un segundo referéndum del 
Brexit (9 pont) 

 

  0 de 
9.  − / en / durante 
10.  a 
11.  del 
12.  a / en 
13.  sin 
14.  en 
15.  con /sin 
16.  a 
17.  por 

 
III. ¿Cuál es el origen del fútbol? (13 pont) 
 

 A B C D  
0 Antes De Hace Desde C 

18.  ocupa está ocupado se ocupa ocupado A 
19.  jugaron jugar a jugar jugado C 
20.  lo cual el que la D 
21.  para los que para los a quienes para ellos A 
22.  este esta con la A 
23.  que único más que más de C 
24.  estaría estaba fuera era D 
25.  Antes Más adelante A pesar de que Paralelamente B 
26.  Trata Se trata Se llama Llamado B 
27.  igual intenta pueda viene a D 
28.  sobre de a desde C 
29.  en el que donde en que con que A 
30.  En fin Al finalizar Por terminar Últimamente B 
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IV. Qué modernos somos 
 

32. en vez de 34. cada 
− a pesar de 0 Desde que 
31. mismo − ninguno  
35. aunque 33. nadie 

 
Átszámítási táblázat 

 
Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 

35 30  17 14 
34 29  16 13 
33 28  15 13 
32 27  14 12 
31 26  13 11 
30 25  12 10 
29 24  11 9 
28 23  10 8 
27 23  9 8 
26 22  8 7 
25 21  7 6 
24 20  6 5 
23 19  5 4 
22 18  4 3 
21 18  3 3 
20 17  2 2 
19 16  1 1 
18 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. ¿Es realmente el desayuno la comida más importante del día? (8 pont)  
 

0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
b b c a c c a a b 
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II.  ¡Sé selectivo y cumple con tu papel! (7 pont) 
 
0. 176 kilos 
9. se recupera (a través de la recogida selectiva) 
10. San Sebastián y Pamplona 
11. se evita la tala de unos 11 árboles 
12. fabricando papel a partir de papel reciclado 
13. la contaminación del agua y de la atmósfera 
14. humedad y calor  
15. de la longitud de las fibras del papel 
 
III. ¿Cómo ser un buen invitado? (10 pont)  
 
Cuando nos invitan a una comida formal es recomendable: 

 V F 

   0 llamar la atención con la ropa  X 
16. llevar algún regalo a los anfitriones si nos invitan a su casa. X  
17. dar la mano al presentarse en vez de dar un beso. X  
18. usar primero los cubiertos que están más cerca al plato.  X 
19. hablar de fútbol durante la comida.  X 
20. prestar atención a la cantidad de comida que se sirven los otros 

invitados. X  

21. rechazar sin más las comidas que no nos gusten.  X 
22. empezar a comer cuando se te sirva la comida.  X 
23. fumar entre dos platos.  X 
24. intentar conversar con todos que están sentados a la mesa.  X 
25. hablar de temas laborales a principios de la comida.  X 

 
Átszámítási táblázat 

 

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

I. ¿Es realmente el desayuno la comida más importante del día? 
 

Que el desayuno es la comida más importante del día es una frase que hemos escuchado desde 
niños. Es bueno para ti, para tu metabolismo, hace que no comas a deshoras y te mantiene en 
forma. Lo sabemos de memoria. Nos lo han enseñado nuestros padres. Pero algunos científicos 
creen que eso es un mito. Y que no se convertirá en verdad por mucho que lo repitamos. 
Entonces, ¿por qué debiera importarnos el desayuno? 
 

Los estudios muestran que saltarse el desayuno es algo más común entre gente con sobrepeso 
y obesidad. Pero esta afirmación puede ser una trampa peligrosa. Cuando aumenta la venta de 
helados, también aumenta el número de gente con quemaduras solares. ¿Esto significa que 
tomar helados provoca las insolaciones? 
 

Más allá de defender que el desayuno es parte de un estilo de vida saludable, un informe del 
Observatorio Nacional de Obesidad de Reino Unido concluyó diciendo que no está claro que 
haya una relación causal entre el Índice de Masa Corporal (o peso) de una persona y el 
desayuno. 
 

Un estudio de la Universidad de Alabama, pidió a 300 personas con sobrepeso u obesas saltarse 
el desayuno durante cuatro meses. Dicho estudio subraya que no hubo ningún impacto con 
respecto al peso de las personas que hicieron el experimento. Al menos en los adultos, parece 
que el tema del desayuno es un mito. 
 

Según dicho estudio, la gente que se salta el desayuno probablemente sólo trata de controlar su 
propio peso. Y uno de los peligros para quienes están acostumbrados a no tomarlo y comienzan 
a hacerlo es que pueden subir de peso, si no comen menos el resto del día. Entonces, ¿están los 
gobiernos equivocados al incentivar la ingesta de desayuno? "Si están recomendándolo para 
controlar el peso, entonces en este punto no es una recomendación justificada", asegura el 
estudio. 
 

Alison Tedstone, nutricionista, pertenece a una de las muchas instituciones a nivel mundial que 
dice que el desayuno es algo bueno. Y apunta a un estudio que muestra que la gente que se salta 
el desayuno tiende a tener más peso, pero está de acuerdo en que la evidencia no es para nada 
concluyente respecto a tomar desayuno. Sin embargo, dice que es la comida más fácil de 
consumir de manera correcta durante el día y que saltársela inevitablemente conlleva el riesgo 
de estar comiendo entre comidas algo poco saludable. El desayuno es una comida fácil para 
mantener una alimentación saludable.   

No existe el desayuno perfecto, pero Tedstone recomienda tomar fibra todas las mañanas. 
Un desayuno rico en fibras incluye fruta, tostadas integrales y cereales. Pero algunos de los 
cereales altos en fibra pueden contener sal o azúcar para volverlos más sabrosos. Es necesario 
revisar las etiquetas ya que algunos tienen menos azúcar. La fruta fresca o seca los puede hacer 
más agradables al paladar. Tedstone insta a las personas a comer un pedazo de fruta con el 
desayuno. Es mucho mejor la fruta que el zumo, ya que contiene fibra. 
 

David Rogers, profesor de la Universidad de Bristol asegura: Otro de los grandes argumentos 
a favor del desayuno es que mejora el rendimiento de los niños en el colegio. Que un niño vaya 
sin desayunar a la escuela suele ser muestra de que hay un pobre ambiente familiar en la casa. 
  

Entonces, ¿qué podemos hacer? 
“Si estás acostumbrado a tomar desayuno, creo que deberías transformarlo en tu comida más 
saludable del día. Pero si eres de quienes se lo han saltado toda la vida, no te voy a decir que 
debieras tomarlo, pero te voy a alentar a pensar sobre el tema”, dice el profesor.  
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Allison sugiere, en cambio, que la gente preocupada por su peso debería hacer ambas cosas: 
tomar y saltarse el desayuno para ver qué es lo mejor para ellos. Lo que sí es seguro es que, en 
cualquiera de los dos casos, no deben devorar un bocadillo de salchichas a las 11 de la mañana. 

(www.bbc.com/mundo/noticias) 
II.  

¡Sé selectivo y cumple con tu papel! 
El papel y el cartón son los materiales que más se reciclan en España. Según la Asociación 
Española de Fabricantes de papel, de los 176 kilos que cada español utiliza al año, el 65% se 
recupera a través de la recogida selectiva. Durante el año pasado, el Centro Medioambiental de 
Málaga, recuperó una media de 21,3 toneladas de papel y cartón. A pesar de esta buena 
tendencia, Málaga se sitúa todavía en las últimas posiciones a nivel nacional entre las ciudades 
de más de 500.000 habitantes, muy lejos de los 67,5 kilos por persona que se registran en San 
Sebastián o Pamplona.  
 

Se puede depositar en el contenedor azul: papel de impresión y escritura, libros, catálogos, 
folletos, envases y embalajes de papel y cartón. 
 

Algunos datos interesantes sobre este tema son que:  
- Una tonelada de papel reciclado evita la tala de unos 11 árboles. 
- Se ahorra un 63% de energía y un 86% de agua si se fabrica papel nuevo a partir de papel 
reciclado. 
- El papel ecológico es aquel que en su producción se han tomado medidas para reducir la 
contaminación del agua y la atmósfera. 
- De los residuos que generamos, el 21% es papel y cartón.  
- El papel en condiciones óptimas de humedad y calor tarda en descomponerse entre 2 y 4 
semanas. 
- Hasta siete veces se puede reciclar el mismo papel, según la longitud de sus fibras.  
- Otros beneficios medioambientales de la recogida selectiva de papel son que se salvan los 
árboles y se reduce el espacio de los vertederos.  

(Periódico de verano de Málaga) 
 

III. ¿Cómo ser un buen invitado? 
 

En la actualidad, las relaciones sociales y laborales ponen en situaciones comprometidas a 
cualquier hijo de vecino con comidas de trabajo, cócteles, cenas, fiestas en las que el éxito social 
y personal depende del saber estar.  
 

Ser un buen invitado consiste en aprenderse una serie de reglas de comportamiento. Hay que 
conocer las normas, pero lo más importante radica en hacerlas propias; es decir, en conseguir 
ser naturales.  
 

Antes de ir a la cita, revise su ropa; es preferible ser discreto a la hora de vestir que llamar la 
atención. Ser elegante y cuidar la imagen hará que se destaque con total naturalidad. 
 

Si la invitación es en un domicilio particular, no olvide llevar un regalo para los anfitriones. No 
es obligatorio, pero se ha convertido, de un tiempo a esta parte, en algo muy común. Se puede 
quedar bien con unas sencillas flores, unos bombones o una botella de buen vino.  
 

Llegado el momento de las presentaciones, es preferible dar la mano que saludar con besos, y 
tampoco debe olvidarse que el apretón debe ser rápido y breve, diciendo el nombre y el primer 
apellido al mismo tiempo. 
 

A la hora de sentarse a la mesa, toda una serie de normas de comportamiento entran en juego. 
Hay que saber que los cubiertos que se utilizan los últimos son los que se sitúan más cerca del 
plato, que los brazos deben mantenerse pegados al cuerpo para no molestar al comensal de al 
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lado, que debe evitarse hablar de política, sexo, fútbol, religión, enfermedades y, sobre todo,  
nunca jamás sacar el tema de la edad.  
 

Cuando llega la comida observe disimuladamente la cantidad que se han servido los demás y 
haga usted lo mismo. Debe evitarse rebuscar los mejores trozos o coger sólo las gambas y los 
canapés de caviar, y nunca servirse más de lo necesario. En el caso de que le ofrezcan algo que 
no le guste, se puede mencionar una enfermedad de estómago o una fatal alergia, aunque lo 
mejor es pedir una pequeña ración y olvidarse por unos momentos del sentido del gusto.  
 

Un buen invitado nunca debe estorbar a otro alargando el brazo para coger algo de la mesa; 
debe pedirlo con educación para que se lo acerquen. Empezar a comer antes de que se hayan 
servido todos los asistentes, fumar entre plato y plato o comprobar la madurez de la fruta 
tocándola son prohibiciones absolutas para culminar con éxito una comida. 
 

Las comidas son actos sociales y, por tanto, debe entablarse conversación con los comensales 
más cercanos. Cuando las comidas son de negocios, los temas laborales deben abordarse hacia 
la mitad, nunca al principio o a los postres. 

  (El País Semanal No 33) 

 
 

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. 
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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). 
 
 

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.). 
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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. 

 
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. 
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Javítási jelrendszer 

 

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

 (bekarikázott szám)  teljesített tartalmi szempont, 
√2 (hiányjel és szám)  nem tárgyalt tartalmi szempont, 
3– (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: 

Megszólítás   M 
Köszönés    K 
Aláírás    A 

A teljesítés minőségét mutató jelek: 
A (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 mondanivalója 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 a három irányító 
szempontot megfelelően dol-
gozta ki. 

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 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, 
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. 
 
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. 
 
 

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 a 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 mind a négyet részben.  
(2 pont) 
A vizsgázó csak egy irányító 
szempontot dolgozott ki rész-
letesen, vagy legalább három 
irányító szempontot tárgyalt 
részben. (1 pont) 
A vizsgázó nem fejtette ki 
részletesen véleményét, alig 
érvelt. 

 

A vizsgázó egy irányító 
szempontot sem dolgozott ki 
megfelelően vagy csak egy-
két irányító szempontot 
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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