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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.  
 

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: La obesidad infantil afecta más a los niños en riesgo de exclusión (20minutos.es) 
2. feladat: Cambio16 – Número 1.198 
3. feladat: (www.okdiario.com) 

 
 
I. La obesidad infantil, nueva epidemia (8 pont) 
 
  Verdadero Falso 
0 Últimamente la obesidad infantil se ha convertido en una 

epidemia. 
X  

1. La obesidad infantil amenaza igualmente a todos los países.  X 
2. En Estados Unidos hay más niños gordos que en Rusia.  X  
3. En China los niños pesaban más en tiempos anteriores.  X 
4. En Estados Unidos y en China, hay más niños obesos en familias 

más adineradas.  
 X 

5. En Rusia hay menos niños obesos en familias que pertenecen a 
la clase media.  

X  

6. En España hay más adultos obesos que niños y jóvenes obesos. X  
7. Según los psiquiatras los gordos son más felices.  X 
8. Los niños gordos juegan más en la escuela que sus compañeros 

delgados.  
 X 

 
II. Entrevista con Emma Suárez, actriz española (10 pont) 
 

0 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 
C M H D A L K / L G B I E 

 
Egy megoldás csak egy helyen fogadható el. 
 
 
III. Dulce de nieve (10 pont) 
 

0 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 
C I E M B H G L N A K 
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Átszámítási táblázat 

 
Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 

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

 
 

 
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. Deberíamos cambiar los exámenes y la forma de evaluar a los estudiantes (9 pont) 

 

0  quería
1.  consiguió / ha conseguido
2.  se encuentra
3.  tengamos
4.  he visto / vi
5.  aprendieran / aprendiesen
6.  pasáramos / pasásemos
7.  alejaran / alejasen
8.  Saquemos 
9.  descubran 
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II. El estrés, la fuente de muchos males ___0___ el organismo (9 pont) 
 

0 para 
10. al 
11. -/ de 
12. sin 
13. con 
14. a 
15. en 
16. durante / en/ por 
17. a 
18. - 

 
 

III. Los jóvenes dedican un tercio de su tiempo libre a " ___0___ dispositivos electrónicos" 
y, además, están cada vez más solos (8 pont) 

 

 A B C D  
0 usado usar el uso usando B 

19. con relación relacionado en relación relacionada  D 
20. pueden puedan pudieran podrían C 
21. al que a que a qué a cómo B 
22. aún ya también hasta A 
23. Por un lado Ante todo Es decir Sin 

embargo 
D 

24. en qué como en que en el que A 
25. puede que a lo mejor igual lo mismo A 
26. de dejarnos dejando dejándonos dejándole C 

 
 
IV. Una de las celebraciones ___0___ curiosas de México (4 pont) 
 

0 más 
27. Cualquier/ Todo 
28. cada  
29. Algunas / Muchas / Varias / 

Unas / La mayoría 
30. hay /está /existe 

 
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: Alex Beard: "Deberíamos cambiar los exámenes y la forma de evaluar" (elperiodico.com) 
2. feladat: Los mejores deportes para liberarte del estrés: deja la ansiedad en el trabajo (vitonica.com) 
3. feladat: Los jóvenes dedican un tercio de su tiempo libre a "usar dispositivos electrónicos" y, además, están cada vez más solos 
(xataka.com) 
4. feladat: Las festividades más extrañas en México - VIX 
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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. Donde comen dos... comen muchos más que tres (11 pont)  
 

0 ¿Qué concepto de comida nos han inculcado desde la infancia? 
Que hay que comer mucho/mucha cantidad de comida. 
 
1. ¿Qué motivó a Cristina para empezar su campaña? 
Ver el desperdicio de comida en el colegio de sus hijos. 
 
2. ¿Cuándo empezó Cristina su campaña y cuántos seguidores consiguió? 
En 2016 consiguió más de 225.000 firmas. 
 
3. ¿Qué pasaba con la comida que quedaba después del almuerzo en los comedores? 
Iba (directamente) a la basura. 
 
4. ¿Cómo es la situación económica de España según el texto? 
No estamos en una situación de escasez alimentaria (en términos generales)/ seguimos 
sufriendo las consecuencias de una crisis económica/ hay muchas personas en situación de 
vulnerabilidad. 
 
5. ¿Cómo se ve la cuestión de cantidad de comida en los eventos? 
En un evento, cuanta más comida hay en la mesa, mejor; (en cambio, si se pone poca se ve 
como algo pobre). 
 
6. ¿Cuál es la situación ecológica del planeta según el artículo? 
(en términos ecológicos) estamos llevando al planeta al agotamiento de recursos naturales. 
 
7-8. ¿Por qué tira la gente la comida que está en buen estado? ¡Enumere por lo menos 2 
motivos! 
por la falta de información / porque le resulta más barato que reutilizarla/ porque no sabe 
qué hacer con ella  
 

  



Spanyol nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

2012 írásbeli vizsga 6 / 17 2022. május 19. 

 
9. Aparte de la cuestión de la alimentación ¿por qué es fundamental en los colegios seguir 
la práctica de aprovechar la comida sobrante? 
Los colegios tienen que educar también desde la práctica. / A un niño se le tiene que 
enseñar con ejemplos y valores / No puede ser que en un colegio donde hablan del 
reciclaje tiren la comida.  
 
10. ¿Dónde reunió Cristina las firmas? 
En una (de las nuevas) plataformas de recogida de firmas, (Change.org)/en internet. 
 
11. ¿Cuál es la filosofía de Cristina sobre la necesidad de cambiar las cosas? 
Si no actúas, las cosas no van a solucionarse (y van a ir a peor).  

 
II. Tarjeta bancaria para los hijos: ¿a qué edad dársela? (7 pont) 
 

0 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 
C A B B C A C A 

 
III. Yunguilla, el negocio del ecoturismo en una aldea de Ecuador (7 pont)  
 
 V F 

0 Si no se tiene una granja, puede llegarse a creer que la comida viene 
de la tienda.  

X  

19. Yunguilla es un pueblo de 56 familias que viven en los Andes a 
43 kilómetros de Quito. 

X  

20. A este pueblo llegan turistas y se alojan en pensiones dirigidos por 
los habitantes del pueblo. 

 X 

21. Los visitantes ayudan a las familias en las labores agrícolas. X  

22. La actividad principal de este pueblo es por tradición la actividad 
agrícola. 

 X 

23. Según un blog de viajes para los habitantes locales el ecoturismo es 
más beneficioso que el turismo normal. 

X  

24. La llegada de los primeros turistas al pueblo afectó incluso la rutina de 
los escolares. 

X  

25. Un tipo de oso y el tigre son los habitantes típicos de la mencionada 
reserva natural. 

 X 
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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 

 
 
A hangfelvételen elhangzó szövegek: 
 

I. Donde comen dos... comen muchos más que tres 
Desde pequeños, nuestras abuelas nos han llenado el plato de comida, aunque no tuviéramos 
más hambre. Al menos, eso recuerdo yo en casa de mi abuela Lala que, con sus 97 años, sigue 
cocinando y diciéndome: “Pero si no has comido nada, ponte más macarrones.”  
Cristina es una madre que vio cómo se desperdiciaba la comida en el colegio de su hijo y decidió 
ponerse manos a la obra para que el aprovechamiento de las sobras en los comedores escolares 
fuera una realidad. En 2016 recogió más de 225.000 firmas en Change.org y fue con ellas al 
Congreso para pedir que se cambiase la ley. 
Ella, que aprendió de su abuela la “cultura del aprovechamiento”, descubrió que el comedor 
escolar de su hijo no aplicaba esta filosofía a las sobras de la comida: “En 2015, cuando se nos 
informó a todos los padres de que lo que sobraba iba directamente a la basura siguiendo 
directrices higiénico-sanitarias, decidí actuar y cambiar esto por humanidad y por solidaridad”. 
Aunque en España no estamos en una situación de escasez alimentaria en términos generales, 
seguimos sufriendo las consecuencias de una crisis económica que ha dejado a muchas personas 
en situación de vulnerabilidad. Así que preguntó en el colegio por alternativas para esos 
alimentos no consumidos. Sin embargo, la respuesta fue negativa. 
Al igual que ocurre en las empresas de catering que sirven a los comedores escolares, en 
nuestras casas, en establecimientos de hostelería y en supermercados se despilfarra muchísima 
comida. “En un evento, cuanta más comida hay en la mesa, mejor; en cambio, si se pone poca 
se ve como algo pobre”. 
¿Cómo podemos asumir este despilfarro sabiendo, además, que en términos ecológicos estamos 
llevando al planeta al agotamiento de recursos naturales? La falta de información provoca que 
mucha gente tire comida que está en buen estado porque resulta más barato que reutilizarla o 
no sabe qué hacer con ella".  
Cristina, por su parte, en lugar de quedarse paralizada ante estos hechos tan alarmantes comenzó 
con una recogida de firmas con la que pretendía que las empresas de catering se involucraran 
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en este proceso, sumando al argumento del aprovechamiento de estos alimentos la necesidad 
de que los colegios eduquen también desde la práctica. A un niño se le tiene que enseñar con 
ejemplos y valores. Y no puede suceder que esto no se haga en un centro escolar, donde se les 
habla, por ejemplo, de reciclar. 
Cuando decidió sumar a más gente a su batalla para cambiar la Ley, optó por utilizar una de 
las nuevas plataformas de recogida de firmas, Change.org. Y así lanzó en 2016 la campaña: 
“¡NO al despilfarro de alimentos en comedores escolares! La comida no es basura.” 
Es fundamental una reflexión que Cristina hace en relación con la lucha por cambiar lo que no 
nos encaja: “Si no actúas, las cosas no van a solucionarse y van a ir a peor. 
 
II. Tarjeta bancaria para los hijos: ¿a qué edad dársela? 
 
Es posible que pasaran sus ahorros de la hucha a la primera cuenta bancaria hace algunos años, 
pero una vez llegados a la adolescencia, los hijos empiezan a manejar y controlar un poco más 
su dinero. En un momento en el que los jóvenes cada vez compran más por Internet, llega esta 
pregunta para los padres: ¿está mi hijo preparado para tener su propia tarjeta bancaria? 
Un adolescente de 16 años quiere comprar unas entradas para un concierto. Se venden, por 
supuesto, a través de Internet. Las encuentra, rellena el formulario de compra y cuando llega 
el momento del pago es necesario el número de una tarjeta bancaria: “papá, ¿me dejas la tuya?”. 
La situación, seguramente, no es desconocida para los padres de jóvenes que ya empiezan a 
utilizar habitualmente el dinero para sus propios gastos, controlan su presupuesto…etc. En este 
punto, muchos se plantean si proporcionarles una tarjeta de débito. 
Hay que tener claro que darles acceso al dinero plástico les va a otorgar un mayor poder de uso 
y control sobre el dinero, por tanto es fundamental que tengan una buena educación financiera 
previa.  
Deben saber ahorrar, consumir con inteligencia, saber cómo funciona una cuenta bancaria y 
haber demostrado que son responsables con sus ingresos y gastos, dicen los expertos. 
Como ventajas, es más seguro para ellos llevar una tarjeta que dinero en metálico, tenerla 
supone un aprendizaje de cara al futuro y les aportará comodidad para sus compras en Internet.  
Los contras también son conocidos: el descontrol financiero puede ser mayor que con 
el efectivo, especialmente en el caso de los adolescentes, quienes suelen ser también más 
propensos a perderla. 
Teniendo en cuenta estos puntos, la decisión queda en manos de los padres y la edad adecuada 
para darles una tarjeta bancaria será, ni más ni menos, aquella en la que sepan que la utilizarán 
de manera responsable y puedan confiar en ellos, sea a los 15 o a los 18. 
 
Eso sí, en el caso de ser aún menores de edad, son los padres (como representantes legales) 
quienes pueden abrirles una cuenta corriente y solicitar la tarjeta de débito para jóvenes. Otra 
alternativa es solicitar una tarjeta prepago asociada a la cuenta de los padres. 
Las tarjetas prepago son aquellas que se pueden recargar con cantidades de dinero para después 
realizar pequeños pagos con ella. Dicho de otra manera, solo permiten utilizar el dinero 
previamente ingresado y no todo el de la cuenta a la que están asociadas, ayudando a controlar 
el gasto. 
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Su uso es sencillo, el usuario decide la cantidad de dinero que va a recargar en la tarjeta y puede 
hacerlo en la oficina del banco, en un cajero automático o en la propia web de la entidad 
bancaria. Las tarjetas prepago no tienen cuota anual, se pueden recargar todas las veces que 
se quiera y permiten recibir información cada vez que se realiza un pago con ella. 
 
III. Yunguilla, el negocio del ecoturismo en una aldea de Ecuador 
 
El ambientalista estadounidense Aldo Leopold opinaba: “Hay dos peligros espirituales 
en no ser dueño de una granja. Uno es el peligro de suponer que el desayuno viene de 
la tienda de comestibles, y el otro, que el calor viene del horno”. Este pensador 
conservacionista, que reclamaba una relación ética con la tierra, se sentiría bien 
observando a los pumas o al oso de anteojos que pueblan el bosque situado en los Andes 
de Ecuador. A 3.000 metros y a 43 kilómetros de Quito, 220 personas integrantes de 56 
familias viven en comunidad en la reserva natural de Yunguilla. 
En sus casas, bien equipadas, reciben a visitantes que vienen a comprobar que los desayunos 
se hacen a mano, el calor viene del sol y la claridad del cielo. Los turistas colaboran en 
los huertos orgánicos o en la fabricación de quesos. 
En mi visita me recibe Raúl Torres, un joven originario de estas montañas, y me invita a 
disfrutar de unas maravillosas vistas de las cordilleras. Mi guía me cuenta: “Aquí, antes de 
1995, la gente producía carbón y madera, un trabajo muy duro; las familias tenían 11 o 12 hijos. 
Vendían lo que podían y volvían a talar, vaciando el bosque de recursos. Entonces apareció 
Bernardo Castro, de la Fundación Maquipucuna, con un proyecto de reforestación. Al principio 
nadie le escuchaba. Hoy el 92% de los habitantes de Yunguilla trabajan en la reserva y viven 
de llevar a la práctica su idea.” 
El blog de viajes WorldTrips sitúa a Ecuador como ejemplo de ecoturismo. El turismo regular 
solo suele devolver a las comunidades locales alrededor del 20% de los ingresos, mientras que 
el ecoturismo puede devolver hasta el 95%.  
“En 1998 el vecino Germán fue el primero en el pueblo en contactar con 12 turistas holandeses. 
El día en que llegaron los holandeses no fuimos a la escuela. La visita lo cambió todo en 
el pueblo. El primer año tuvimos 60 turistas y el año pasado, 6.000.” 
Un naturalista dijo: “ir a las montañas es ir a casa”. Veo un oso de anteojos, me maravillo ante 
una orquídea tigre, la flor más representativa de la reserva, colaboro en la fabricación de 
mermelada de la fruta chihualcán y recojo verduras en el huerto. Como si estuviera en casa. 
 
 
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: Donde comen dos... comen muchas más que tres | Pienso, Luego Actúo | EL PAÍS (elpais.com) 
2. feladat: Tarjeta bancaria para los hijos: ¿a qué edad dársela? | BBVA 
3. feladat: Yunguilla, el filón del ecoturismo en una aldea de Ecuador | EL PAÍS Semanal (elpais.com) 
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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. 
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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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