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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. La lucha de Ousman (7 pont)   
 

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

 
 
II. Charo Ruiz: "No hay 'influencer' como la Reina Letizia" (9 pont) 
  

0 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 
C L H K D M A I B G 

 
 

III. La sencilla vida doméstica de Leo Messi en una Barcelona a la que dice adiós  
(7 pont) 
 

 V F 

0 Messi lleva 33 años jugando al fútbol.   X 

17. Los hijos de Messi nacieron en Argentina.  X 

18. Messi se casó en Barcelona, España, su segunda patria.   X 

19. Messi conoció a su futura esposa antes de cumplir 10 años. X  

20. Según el texto no hay deportista que gane más dinero. X  

21. Messi ha invertido todo su dinero en fincas, inmuebles y 
hoteles. 

 X 

22. La fundación que lleva su nombre acaba de inaugurar un centro 
oncológico infantil. 

 X 

23. La fundación de Messi realiza proyectos fuera de España y 
Argentina también. 

X  
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IV. ¿Qué es el teletrabajo? (7 pont) 
 
26 digitalizarse 29 atasco 27 beneficios X horario 
30 laboral X cumplir 25 equipos 24 tareas 
0 oficina 28 ventajas     

 
 
A feladatlap bázisszövegei az eredeti forrásszövegek módosításával – rövidítésével, nyelvtani egyszerűsítésével –, de az eredeti szöveg 
integritásának megtartása mellett jöttek létre. Az eredeti szövegek forrása: 
 
 

1. feladat: Más noticias, N 139 (del 27 de mayo al 2 de junio de 2019 
2. feladat: mujerhoy.com 
3. feladat: https://elpais.com/gente/2020-08-26/la-sencilla-vida-domestica-de-leo-messi-en-barcelona-a-la-que-dice-
adios.html 
4. feladat: https://www.xataka.com/basics/que-teletrabajo-24-consejos-profesionales-que-llevan-anos-haciendolo 

 
 

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. Los 8 beneficios que aporta la lectura de cómics y novelas gráficas en jóvenes y 
adultos (7 pont) 

 

0 a 
1. a/ hacia 
2. de 
3. desde 
4. entre 
5. a 
6. sobre / de / acerca de 
7. con / por / a través de 

 
II. Feliz cumpleaños, Pelé: ¡una leyenda que sigue viva! (9 pont) 

 
0 sigue 
8. retiró 
9. ha visto / vio 

10. tomó 
11. hizo 
12. era 
13. se puso 
14. cumpliera 
15. fallezca 
16. reciba 
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III. Cacao – El alimento de los dioses (9 pont) 
 

 A B C D  
0 probó probaba ha probado había probado A 

17. por esta con esta a esta para esta C 
18.  que  a la que a que  al que  B 
19. se volvió en se hizo se puso  se convirtió en D 
20. estuvo probada se ha probado fue probada probaron C 
21. reservado reservándose reservada reservando A 
22. realizaron  convirtieron a  crearon hicieron D 
23. se puso a  llegó a  volvió a  se quedó a  B 
24. revolucionada revolucionó revolucionaria revolución C 
25. deshaciéndose deshecho deshaciendo deshacerse D 

 
IV. Las mejores ciudades para vivir (5 pont) 
 

27. tras - siempre y cuando 30. gratuito 
- contra  0  tal y como  - después 

29. gracias a 28. por 26. de máximo 
 
A feladatlap bázisszövegei az eredeti forrásszövegek módosításával – rövidítésével, nyelvtani egyszerűsítésével –, de az eredeti szöveg 
integritásának megtartása mellett jöttek létre. Az eredeti szövegek forrása: 
 
 

1. feladat: https://www.comunidadbaratz.com/blog/los-8-beneficios-que-aporta-la-lectura-de-comics-y-novelas-graficas-sobre-los-jovenes-
y-adultos/ 
2. feladat: https://www.eltiempo.com/deportes/futbol-internacional/cumpleanos-80-de-pele-perfil-historia-de-la-leyenda-brasilena-544703 
3. feladat: https://www.lindt.es/el-mundo-de-lindt/about-lindt/cacao-el-alimento-de-los-dioses/ 
4. feladat: https://www.larazon.es/actualidad/20200304/l2m4hmr4abamjms66hyyz3sbsa.html 
 
 
 

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. Madrid en Navidad (7 pont)  
 

0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
C H E B A I G D 

 
II. Un hermano también puede ser un mejor amigo (7 pont) 
 

0 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 
C B B C A C B A 
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III. ¿Por qué los vídeos de gatitos triunfan en internet? (8 pont)  
 
  Verdadero Falso 
0 En YouTube millones de personas ven los vídeos con 

gatitos. 
X  

15. Muy recientemente se han puesto muy de moda estos 
animalitos tiernos jugando o haciendo caricias. 

 X 

16. Especialistas investigaron seriamente las razones de la 
popularidad de los gatitos en internet. 

X  

17. Esta actividad nos da una sensación falsa de bienestar 
mental. 

 X 

18. Viendo animalitos dulces producimos oxitocina. X  

19. Preguntaron a más de 5600 personas para saber porqué lo 
hacían.  

 X 

20. El verdadero motivo para ver vídeos así es que queremos 
aplazar nuestras tareas haciendo algo divertido, sin 
ninguna importancia. 

X  

21. El problema es que el sentimiento positivo que produce el 
visionado de estos vídeos es pasajero. 

X  

22. El resultado de ver muchos vídeos de gatitos en vez de 
cumplir con las tareas puede ser un sentimiento de culpa. 

X  

 
 

Átszámítási táblázat 
 
 

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

I. Madrid en Navidad 
 

0. Ejemplo 

La organización que otorga este premio prueba de manera anónima miles de pizzerías de toda 
Europa para después valorar y elegir las 50 mejores teniendo en cuenta aspectos como  
los ingredientes, la originalidad, la masa, el ambiente y el servicio, entre otros. 

1.  

La que fue la gran novedad de la Navidad de Madrid del año pasado, vuelve este año junto con 
iluminación en 213 vías de la capital. 

A pesar de la crisis, Madrid no renunciará a hacer brillar sus calles y decorarlas para estas 
fiestas. Incorporarán nuevos diseños y ampliarán la ornamentación a una treintena de calles 
más. Toda la iluminación está compuesta por bombillas led, para reducir el consumo y  
el impacto visual. 

2.  

Ahora las Meninas ya no se van a encontrar solas por las calles de Madrid porque acaban  
de dar la bienvenida a esta exhibición de cítricos itinerantes de la que podremos disfrutar hasta 
el 25 de noviembre.  

3.  

A pesar de la llegada del ebook, éste nunca podrá sustituir el tacto de las hojas, ni su olor … 
Nos declaramos firmes defensores del libro clásico. Por eso repasamos los auténticos museos 
del libro de Madrid que rebosan encanto en cada rincón, verdaderos templos de la cultura  
y la sabiduría. 

La de Bardón es considerada una de las más bellas del mundo. Es un negocio familiar fundado 
en 1947 por Luis Bardón y cuenta en la actualidad con unos cincuenta mil ejemplares.  

4.  

Hoy viernes, se celebra este día en Madrid con encuentros, talleres y festivales gratuitos para 
recordar el amor por la lectura.  

Empezando a las 17 horas con las escritoras Vanessa Montfort y Marta Rivera de la Cruz, que 
discutirán online sobre la relación de Madrid con los libros; a continuación, Arturo Pérez-
Reverte y Elvira Lindo dialogarán sobre cine y literatura. 

5.  

Viaja hasta la Edad Media visitando los edificios más espectaculares que se encuentran  
en la Comunidad de Madrid. 

Si eres de los que les gusta organizar planes al aire libre combinados con cultura, aquí va nuestra 
sugerencia, te va a entusiasmar. 

La Comunidad de Madrid posee numerosos ejemplos de fortalezas, que han sido testigos  
de grandes hechos históricos. Si bien es cierto que no todos están igual de bien conservados, 
existen muchas muestras que dan buena cuenta de la vida en el medievo. 
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6.  

Este fin de semana te proponemos teletransportarte al Teatro Fernán Gómez, el Conde Duque 
o el Matadero para disfrutar gratuitamente de las piezas Fuenteovejuna, Tristana y Continuidad 
de los parques desde tu hogar. 

Las propuestas culturales no paran, las puedes seguir por el canal de Youtube o Instagram. 

7.  

Te proponemos varios programas para niños, en los que aprenderán jugando y conocerán mejor 
sus aficiones favoritas, como la aeronáutica, el fútbol, la magia y la historia. 

II. Un hermano también puede ser un mejor amigo 
 
La relación entre hermanos suele estar teñida de algún tipo de rivalidad, celos o competencia 
por sobresalir en la familia. Sin embargo, si los padres fomentan un vínculo fuerte y los hijos 
trabajan en este, la relación puede convertirse también en una buena amistad. 
Casos en que los hermanos viven en constante rivalidad o se convierten en aliados malignos  
se ven cada día, sin embargo, si se desmitifica desde la niñez que debe existir un favorito o que 
el primogénito debe responder por casa, que el segundo será el más mimado o que el varón 
debe cuidar a la niña, entonces se podrá promover desde la infancia un vínculo sano, donde  
se conviertan en mejores amigos: una clase de amistad más sincera y permanente. 
Expertos de la Academia Americana de Pediatría señalan que las relaciones entre hermanos son 
muy especiales ya que son los primeros lazos que se forman y nadie más comparte la misma 
historia familiar. 
La academia recomienda a los padres ayudar a los hijos a apreciar, amar y respetar a sus 
hermanos para así permitirles tener un amigo para siempre. 
Con respecto a la posición en la familia de cada uno de los hermanos, la sicóloga Sonia Arias 
señala que “conforme los hermanos crecen, cada uno alcanza su propio lugar en la familia de 
acuerdo con el camino que escogen seguir. Depende de su profesión, situación financiera, de 
su afecto y apoyo hacia sus padres y al resto de sus hermanos”, así que este tema no debe ser 
motivo de preocupación para los padres, lo que sí pueden hacer es respetar la responsabilidad 
de cada uno y no presionarlos con roles impuestos. 
Los expertos señalan que existen varias razones por las cuales vale la pena cuidar la relación 
con los hermanos y aprender a construir un vínculo fuerte. 
– Es la persona que más años pasará a tu lado, ya que desde el momento de nacimiento (tuyo o 
de tu hermano o hermana) estaréis juntos, y este es un vínculo que no tenemos con otras 
personas. 
– Tendrás el más alto nivel de protección. Si cuidas la relación con tus hermanos y hermanas 
serán los primeros que estarán pendientes de ti para ayudarte ante cualquier persona que tenga 
malas intenciones contigo.  
– Guardará secretos al igual que tú lo harías. 
– Una hermana o hermano que se convierte en un mejor amigo no dudará en manifestarte  
lo que piensa, cosa que no siempre ocurre con los amigos con quienes no tenemos un vínculo 
de sangre.  
– Conoce tus verdaderas alegrías y tristezas: a otras personas podrás ocultarle tus estados  
de ánimo, pero no a un hermano o hermana que has convertido en tu mejor amiga o amigo.  
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III. ¿Por qué los vídeos de gatitos triunfan en internet? 
 
Acumulan millones de visitas en YouTube y son todo un fenómeno de la cultura popular.  
Un estudio científico ahonda en las motivaciones que nos impulsan a ver y reenviar vídeos  
de gatitos haciendo cosas. 
Desde hace ya algunos años, los vídeos de gatitos haciendo monerías triunfan en la red. Cada 
día se reenvían miles de ellos: gatos con grandes ojos tiernos dándose un baño, jugando con 
una pelota, haciéndole caricias a un bebé… ¿Por qué se hacen tan virales este tipo de vídeos? 
Algunos equipos de investigadores han decidido abordar con seriedad este fenómeno tan 
llamativo de la cultura popular y descubrir sus misterios.  
De manera intuitiva, se puede pensar que la visión de estos animalitos tan tiernos nos ayuda  
a relajarnos, desconectar e incluso segregar oxitocina y otras hormonas relacionadas con  
el bienestar. En el año 2015, una investigadora de la Universidad de Indiana (EE. UU.), publicó 
los resultados de una encuesta sobre este tema. La investigadora entrevistó a más de 6500 
personas para explorar sus motivaciones a la hora de consumir este tipo de vídeos y ver  
sus efectos potenciales en los usuarios. También puso a prueba un modelo conceptual  
que predice el disfrute en función de las relaciones entre la procrastinación, la culpa y  
la felicidad. 
 
Y ahí está la esencia de la cuestión: la posposición constante. Lo que la investigadora descubrió 
fue que, efectivamente, el visionado de vídeos de gatitos mejoraba el estado de ánimo  
de los entrevistados y les aportaba bienestar mental. Pero, en general, el motivo oculto detrás 
de esta actividad es la procrastrinación. Es decir, no es que organicemos nuestro tiempo diario 
y reservemos parte del mismo para la actividad: ‘ver vídeos de gatitos monos’, sino que,  
de forma habitual, lo hacemos para escapar de tareas obligadas y que nos parecen más aburridas 
o abrumadoras. Seguramente, si no existiera esa tendencia tan humana a la postergación  
de obligaciones, los vídeos de gatos no acumularían tantos millones de visitas en YouTube. 
En relación con la satisfacción transitoria, muchos psicólogos advierten del riesgo emocional 
de retrasar demasiado las obligaciones y sustituirlas por actividades irrelevantes y agradables. 
Aunque nos distraigamos de nuestros objetivos con placeres inmediatos como ver un vídeo  
de gatos monos o consultar nuestras notificaciones en redes sociales, a largo plazo la pérdida 
de productividad y la sensación de pérdida de tiempo nos producen malestar y remordimientos. 
 
 
 
 
A feladatlap bázisszövegei az eredeti forrásszövegek módosításával – rövidítésével, nyelvtani egyszerűsítésével –, de az eredeti szöveg 
integritásának megtartása mellett jöttek létre. Az eredeti szövegek forrása: 
 
 

1. feladat: https://www.madridlowcost.es/la-mejor-pizza-de-espana-se-encuentra-en-madrid/ 
https://www.madridlowcost.es/la-bola-gigante-luminosa-regresa-a-madrid-estas-navidades/ 
https://www.madridlowcost.es/se-instala-en-madrid-exposicion-de-limones-gigantes/ 
https://www.madridlowcost.es/descubre-las-seis-librerias-de-madrid-con-mas-encanto/ 
https://www.madridlowcost.es/la-comunidad-de-madrid-celebra-la-noche-de-los-libros-2020/ 
https://www.madridlowcost.es/recorre-los-castillos-mas-fascinantes-de-la-comunidad-de-madrid/ 
https://www.madridlowcost.es/tres-obras-de-teatro-para-ver-gratis-desde-la-butaca-de-tu-casa/ 
https://www.madridlowcost.es/los-mejores-planes-con-ninos-en-museos-de-madrid/ 
2. feladat: https://www.vanguardia.com/entretenimiento/galeria/un-hermano-tambien-puede-ser-un-mejor-amigo-JCVL321967 
3. feladat: https://www.muyinteresante.es/mascotas/articulo/por-que-los-videos-de-gatitos-triunfan-en-internet-771610625800 
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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 
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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.). 
 

Formai jegyek és hangnem 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg  
• megfelel-e a levéllel, mint szövegfajtával szemben állított formai követelményeknek, azaz 

helyesen tartalmazza-e a dátumot, a megszólítást, az elköszönést és aláírást,  
• hangneme megfelel-e a címzetthez való viszonynak és a közlési szándéknak.  
 

E szempont értékelésénél csak a nyelvtani és helyesírási hibát sem tartalmazó variációk 
számítanak helyesnek. Amennyiben a megszólítás és az elköszönés külön-külön helyes ugyan, 
de nem illenek egymáshoz, akkor a formai jegyek nem megfelelőek (0 pont). 
 
Nyelvhelyesség 
E szempont összefoglalja a szókincs, kifejezésmód, nyelvtan és a helyesírás követelményeit. 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
• megfelel-e a vizsgázó által használt szókincs a témának, a szituációnak, a szerepnek és  

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

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

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

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

 
Az ismétlődő nyelvi hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de  

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

 
Javítási jelrendszer 

 

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

 (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. 



Spanyol nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

2112 írásbeli vizsga 14 / 16 2021. október 28. 

 
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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