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Általános útmutató 
 

1. Jó megoldásként csak a javítási és értékelési útmutatóban megadott megoldások 
fogadhatók el. 

2. Minden jó megoldás egy pontot ér, a rossz megoldás 0 pont. 
3. Fél pont és többletpont nem adható. 

 
OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 
COMPRENSIÓN LECTORA 

Részletes útmutató 
 
I.  

 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 
D E A G H B 

 
 

II. 
 

8 atrae 15 debate X industria 17 satisfaga 
12 avance 10 economía 0. mundial X sesiones 
7 celebrará 9 empresas 14 productos 13 suponer 
11 congreso X importancia 16 prueba 6 telefonía 

 
 
 
III. 

A cél az eredeti szöveg teljes rekonstruálása, mégsem a mondatoknak a szövegben 
elfoglalt helyét, hanem a mondatok közötti kapcsolatok megtalálását pontozzuk. Jó megoldás-
ként tehát csak az fogadható el, ha a jelölt az adott mondatot az előtte álló vagy az őt követő 
mondathoz, szövegrészhez helyesen rendelte hozzá. 
 
Ennek megfelelően: 
A-C…..1 pont  B-D…….1 pont  E-I……1 pont 
C-H…..1 pont  D-F…….1 pont  I-G……1 pont (ill.G az utolsó helyen) 
H-B….1 pont  F-E…….1 pont 
 
Teljesen helyes megoldás: 

 
 

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

La noche es joven 
 

 

           VERDAD FALSO 
0. La juventud sale más para divertirse en las noches del fin de 

semana que antes y se prolonga el tiempo de la diversión.  
 

 
 

26. El número de los jóvenes de menos de 18 años que pasan las 
noches del fin de semana en blanco está disminuyendo.  

 
 

 
27. Después de divertirse, los jóvenes duermen todo el día del 
domingo.  

 
 

 
28. A los padres les preocupa que los jóvenes no descansen el fin de 
semana.  

 
 

 
29. El crecimiento del número de las horas dormidas los domingos les 
quita a los jóvenes las posibilidades de dedicarse a actividades 
saludables y beneficiosas. 

 
 

 
 

30. El riesgo que corren sus hijos en la vida nocturna aumenta la 
preocupación de los padres.  

 
 

 
31. Los conflictos más frecuentes entre los adolescentes y sus padres 
se derivan de las conductas perjudiciales.   
32. El futuro de la generación joven depende exclusivamente de sus 
padres.    
33. Sería provechoso para toda la sociedad regular razonablemente 
los horarios de ocio nocturno.   
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 NYELVHELYESSÉG 
 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
 

 
Általános útmutató 
 
1. A helyesírási hibával leírt szavak nem fogadhatók el. 
2. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető: variációk megadásakor nem jár pont, 
még akkor sem, ha közöttük van a jó megoldás. 
 
Részletes útmutató 
 
  I.       II. 
 

0. b  0. Están 
     

1. a  10. estuvieran/estuviesen 
2. c  11. tendrían 
3. b  12. se descuelgan 
4. a  13. acompañadas 
5. b  14. considerada 
6. d  15. a 
7. a  16. de años 
8. d  17. sino también 
9. d  18. exista/existe 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 
COMPRENSIÓN AUDITIVA 

 
 
Általános útmutató 
 
1. Jegyzetek készítésénél az olyan nyelvi hibát, amely a megértést nem akadályozza, nem kell 
hibának tekinteni (pl. helyesírás, nyelvtani hiba). 
2. Minden tartalmilag megfelelő válasz elfogadható. (A nyelvi vagy helyesírási hibákat nem 
kell figyelembe venni, amennyiben a válasz érthető.) 
 
 
Részletes útmutató 
 
I. 
 
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
c b c a b a b a a 

 
 

0. ¿Cómo te llamas? 
c) Soy Carmela. 

 
 
      1.   ¿De qué lado duermes mejor, del derecho o del izquierdo? 

b) Lo que me gusta más, es dormir boca abajo. 
 
      2.   ¿Qué tiene que hacer la gente si está gorda? 

c) Seguir una dieta equilibrada y hacer muchos ejercicios, como por ejemplo nadar, 
correr, etc.  

      3.   ¿Está el señor López?                              
a) Sí, está en el primer piso, en la sala de profesores. 

 
      4.  ¿Quieres ver la televisión o la apago? 

b) Me da igual. 
 
      5.   ¿Qué os gusta más, la comida vegetariana o la carne? 

a) A mí me da igual, me gusta todo. 
 
      6.  ¿Cómo puedo llegar a la Plaza Mayor? 

b) Tiene que ir todo recto por esta avenida. 
 
      7.  ¿Puedo abrir la ventana? 

a)  Sí, claro, ábrela.  
 
      8.  ¿Me podrías ir a recoger al aeropuerto? 

a) Depende de cuando llegues. 
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II.  
El rascacielos Windsor 

 
0. Los trabajos de desescombro costaron: 15 millones de euros. 
 
9. El siguiente paso será: (la convocatoria d)el concurso de arquitectura. 

 
10. El precio del metro cuadrado será: 4.500 euros. 

 
11. El motivo de la construcción del nuevo Windsor es: el incendio (del edificio anterior). 

 
12. Las obras de la construcción del Windsor I duraron: cuatro años. 

 
13. La descripción de Windsor I: (mencione dos cosas) 28 plantas/pisos, locales 

 comerciales/tiendas, salas de espectáculos, garaje, el primer espejo de la modernidad 
 madrileña; una torre de oficinas 
 

14. El elemento más característico del edificio era: su torre de 106 metros. 
 

15. La fachada del edificio era de: cristal/vidrio. 
 

16. La estructura del edificio era de: hormigón y hierro. 
 
III. 

 Buscan sacar de la marginación y el olvido a la cuna de Gabo 
 

           VERDAD FALSO 
0. Buscan sacar de la marginación y el olvido a la cuna de Gabriel 

García Márquez.  
 

 
 

17. El alcalde del lugar quiere aprovechar la popularidad de las obras 
del escritor.  

 
 

 
18. El alcalde quiere llamar la localidad  sólo “Macondo”.  

 
 

 
19. El pueblo, hoy en día, es una localidad en pleno desarrollo.  

 
 

 
20. Muchos turistas, y muchos extranjeros entre ellos, visitan ya el 
pueblo natal de Gabriel García Márquez.   
21. El ayuntamiento conserva muy bien la casa natal del escritor.   
22. El alcalde quiere llamar al hospital de la localidad con el nombre 
de la madre del escritor.   
23. El escritor escuchó la palabra “Macondo” primera vez de su 
abuelo.     
24. Macondo es el nombre de un árbol tropical parecido a la ceiba.   
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IV. 

 Entrevista a Robinho 
 

0. ¿ Cuál es el balance de Robinho para esta temporada de fútbol? 
El comienzo no fue muy bueno, pero ahora las cosas están saliendo muy bien. 
 

25. ¿Cómo se llama el equipo contra el cual jugó primero Robinho? 
Cádiz 
 

26. ¿Cuáles son las normas de Robinho para jugar al fútbol? 
Trabajar con humildad / escuchar los consejos / fijar objetivos. 
 

27. ¿Cuáles son las exigencias de los aficionados a los jugadores del Real Madrid? 
Todo se mide con una vara más grande / los aficionados son muy exigentes / critican a 
los jugadores con mucha fuerza. 

 
28. ¿Por qué no estaba nervioso Robinho al llegar al Real Madrid? 

Porque sabía que tenía cualidades de buen jugador / confiaba en sus cualidades / se 
sentía rodeado de excelentes jugadores. 
 

29. ¿Cómo es el estilo de juego de Robinho? 
Pedir balón, arriesgar, intentar regatear al rival, marcar goles. 

 
30. ¿Cuándo y por qué no sonríe Robinho? 

Cuando su equipo no juega bien / cuando su equipo no tiene el balón/ cuando hay que 
correr detrás de él. 

 
31. ¿En Brasil le pitaron alguna vez a Robinho? 

Sí. /  Cuando empezó, alguna vez. 
 
32. ¿Cuál es la opinión de Robinho sobre los entrenadores? 

Cada entrenador es diferente. / Cada entrenador tiene su estilo propio. 
 
33. ¿Cuál es su opinión sobre los demás jugadores del Real Madrid? 

Son muy buenos / excelentes. 
 
 

 
 
A kazettán hallott szövegek  
 
Zene 
 

Buenos días. A continuación va a escuchar los ejercicios de comprensión auditiva. 
El examen se compone de cuatro partes. Los ejercicios que pertenecen a los textos se 
encuentran en el cuaderno de ejercicios. Va a escuchar dos veces cada texto. 

Cada tarea empieza y termina con música. Después de la música tiene 30 segundos 
para leer su tarea y después escuchará el texto. Cuando el texto termine tiene 30 segundos  
más para revisar sus respuestas y luego podrá escucharlo por segunda vez. Después  tiene un 
minuto más para trabajar. 
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I. ejercicio: Lea con atención el ejercicio. Escuche las siguientes frases y elija la respuesta 
más adecuada entre las que le ofrece el ejercicio. Va a escuchar dos veces cada frase. Debe 
marcar con un círculo la respuesta más adecuada. El ejemplo está marcado con el número 0. 
(8 puntos) 
 

0. Ejemplo: ¿Cómo te llamas? 
a) Tengo diez años. 
b) Mi hermano no está. 
c) Soy Carmela. 
d) Soy alumno.  La solución correcta es la c) 

 
1.  ¿De qué lado duermes mejor, del derecho o del izquierdo? 

 
2.  ¿Qué tiene que hacer la gente si está gorda? 

 
3.  ¿Está el señor López? 

 
4.  ¿Quieres ver la televisión o la apago? 

 
5.  ¿Qué os gusta más, la comida vegetariana o la carne? 

 
6.  ¿Cómo puedo llegar a la Plaza Mayor? 

 
7.  ¿Puedo abrir la ventana? 

 
8. ¿Me podrías ir a recoger al aeropuerto? 
 

 
II. ejercicio: Escuche con atención la información siguiente sobre el rascacielos Windsor de 
Madrid y tome notas sobre lo oído. Donde escuche varios datos es suficiente con dos.  Va a 
escuchar dos veces el texto. El ejemplo está marcado con el número 0. (8 puntos) 
 

El rascacielos Windsor 
 

Los propietarios del Windsor podrían comenzar hoy mismo la construcción del nuevo 
rascacielos. Una vez finalizados en tiempo récord los trabajos de desescombro, que el 
Ayuntamiento tasó en 15 millones de euros, el siguiente paso para que comience la 
construcción del Windsor II será la convocatoria del concurso de arquitectura. 

  
Los expertos estiman que la situación y magnitud del inmueble disparará el coste final 

de la construcción, hasta situar el precio del metro cuadrado en unos 4.500 euros. 
 
El Windsor se incendió hace ahora casi un año, en febrero de 2005. Las obras de la 

construcción del edificio original se prolongaron por espacio de cuatro años. Seis arquitectos 
entregaron en 1974 el proyecto del edificio Windsor. Un año después comenzaron los trabajos 
de construcción, que se prolongaron hasta 1979. 

 
En su momento estuvo considerado como el primer espejo de la modernidad 

madrileña. Se trataba de un edificio de 28 plantas compuesto por una torre de oficinas y una 
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base que contaba con locales comerciales, salas de espectáculos y sótanos para aparcamientos 
e instalaciones. La torre, de 106 metros de altura, era el elemento más característico del 
conjunto. El edificio era muy sencillo con fachadas acristaladas planas de modulación 
uniforme. La estructura era mixta de hormigón y hierro.  
  
 

 
III. ejercicio: Escuche el texto sobre los proyectos para el lugar de nacimiento de Gabriel 
García Márquez y marque con una cruz (X) si lo escrito es verdadero o falso según el 
contenido del texto. Va a escuchar dos veces el texto. El ejemplo está marcado con el número 
0. (8 puntos)  
 

 
Buscan sacar de la marginación y el olvido a la cuna de Gabo 

 
El alcalde del lugar, Pedro Sánchez, tiene un proyecto para sacarle provecho a la 

fascinación que genera la obra de García Márquez y ha propuesto agregarle al nombre de la 
localidad el de “Macondo”, la conocida ciudad ficticia de la novela Cien años de soledad. La 
misión es convertir el lugar en un punto de atracción turística y sacarlo de la marginación y el 
olvido en que se encuentra desde hace años: con las finanzas de quiebro, sin agua potable y 
con la actividad agraria en decadencia.  

 
Aracataca, la “cuna del realismo mágico”, de hecho ya es visitada por cientos de 

turistas, muchos de ellos extranjeros, que acuden a la casa donde nació García Márquez, pese 
a que ésta se encuentra en ruinas y no figura en ninguna guía. 

 
El plan del alcalde también incluye llamar “Luisa Santiaga Márquez Inguarán”, 

nombre de la madre de Gabo, al hospital de la comunidad de donde es originario otro 
reconocido artista, el fotógrafo Leo Mátiz.  
 

Macondo fue una palabra que llamó la atención del Nobel colombiano desde que la 
escuchó de labios de su abuelo y comenzó a utilizarla en sus escritos sin saber qué significaba. 
Tiempo después descubrió que era el nombre de un árbol tropical parecido a la ceiba. Un 
árbol, por cierto, que nunca ha crecido en Aracataca, tierra de almendros e higueras de látex.  
 

 
IV. ejercicio: Escuche con atención la entrevista hecha al jugador de fútbol del Real Madrid, 
Robinho y responda a las siguientes preguntas con sus propias palabras, según el contenido 
del texto. En caso de varios datos es suficiente mencionar sólo uno. Va a escuchar dos veces 
el texto. El ejemplo está marcado con el número 0. (9 puntos) 
 

Entrevista a Robinho 
 

-¿Su balance de esta etapa? 
-El inicio no fue bueno. Todo resultó muy complicado. No llegaban los resultados y teníamos 
muchos jugadores lesionados. Pero ahora las cosas están saliendo muy bien y creo que será un 
año importante para el Real Madrid. 
 
-¿Cómo recuerda su debut? 
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-Fue un partido con un final excelente para mí y para el equipo. Jugué muy bien ante el Cádiz 
y se creó en los aficionados una ilusión muy grande. Entendieron que habían visto a un 
jugador que hace un buen fútbol de ataque y trabajaré para que sigan viendo eso. 
 
-Cuando todo el mundo le puso por las nubes, ¿qué pensaba? 
-Que el fútbol es así. Cuando se juega bien llegan los elogios y cuando no, las críticas. 
Normal. Por eso iba a lo mío. A trabajar con humildad, escuchando los consejos y fijando 
objetivos. 
 
-Pero luego, parte de la afición y de la prensa comenzó a dudar de su valía. 
-También es normal. En un equipo como el Real Madrid todo se mide con la vara más grande. 
La afición es muy exigente y quiere ganar siempre, así que cuando se pierde, llegan las 
críticas con mucha fuerza. 
 
-¿Estaba tranquilo al llegar al Real Madrid? 
-Sí, porque sabía que tengo cualidades para jugar en este equipo y confiaba en ellas. Me sentía 
seguro rodeado de excelentes jugadores. Y mi juego es pedir el balón, arriesgar, intentar 
regatear al rival y buscar la portería para marcar goles. Por mi físico es normal que salga 
despedido cuando choco con un defensa más fuerte. Si fallo algún control es porque quiero 
hacerlo todo muy rápido para tomar ventaja enseguida. Pero las críticas son buenas porque te 
hacen trabajar más fuerte. 
 
-Pese a los contratiempos, siempre se le ha visto alegre. ¿Qué le quitaría la sonrisa en un 
estadio? 
-Pierdo la sonrisa cuando mi equipo no juega bien, cuando no tenemos el balón y hay que 
correr detrás de él. 
 
-¿En Brasil le pitaron alguna vez? 
-Cuando empecé, alguna vez. Pero es normal que la afición pite cuando las cosas no se están 
haciendo bien.     
       
-¿Hay mucha diferencia entre el trabajo de Caro y de Luxemburgo? 
-Sí. Cada entrenador tiene su manera de trabajar y su idea de cómo tienen que hacerlo los 
jugadores. Son dos grandes entrenadores, con dos sistemas diferentes.  
 
-¿Qué jugador del Madrid le ha sorprendido? 
-Todos son muy buenos. Ahora mismo estoy muy feliz de jugar en el Madrid. 
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EXPRESIÓN ESCRITA 
 

ÍRÁSKÉSZSÉG 
 

 
 

Az írásfeladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével 
történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes 
szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden írásbeli munkát ezen szempontok 
segítségével kell értékelni oly módon, hogy a dolgozatot minden egyes értékelési szempontnál 
újra kell olvasni.  

Ezen értékelési eljárás további sajátossága, hogy a szintleírások a nyelvi teljesítményt 
értékelő szempontoknál nem tartalmaznak hibaszámokra vonatkozó utalásokat, valamint nem 
osztályozzák előre az egyes hibatípusokat a hibák súlyossága alapján. Ennek oka az, hogy az 
egyes nyelvi hibák súlyosságát (értelemzavaró vagy nem értelemzavaró hiba) csak az adott 
szövegkörnyezet figyelembevételével lehet megállapítani. 

 
 

Első feladat 
A javítás alapelvei 
 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

Értékelési szempontok Pontszám 
Tartalom és szöveghossz 5 pont 
Formai jegyek és hangnem  3 pont  
Nyelvhelyesség 5 pont 
Összesen 13 pont 

 
2. Ha a dolgozat valamelyik szempont alapján 0 pontos, akkor az összpontszám is 0 pont. 
3. A dolgozatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó kevesebbet vagy többet ír a megadott 

szöveghossznál. 
4. Félpontok és jutalompontok nem adhatók. 
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Az értékelési szempontok részletes kifejtése 

Tartalom és szöveghossz 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó  
• megfelelően dolgozta-e ki a témát,  
• megfelelő hosszúságú szöveget hozott-e létre. 
 

A tartalmi teljesség megítélésénél az a döntő, hogy a vizsgázó közli-e az adott szituáció-
ban lényeges információkat. Egyes vizsgafeladatoknál a tartalom értékelésénél a segédanyag 
tartalmi információi is irányadóak lehetnek. Ekkor azt is figyelembe kell venni, hogy a vizsgázó 
írásműve nem tartalmaz-e sokkal kevesebb információt, mint az a segédanyag alapján várható 
lenne. Amennyiben azonban a feladat nem tartalmaz erre vonatkozó utasítást, akkor nem 
kérhető számon a vizsgázón az összes segédanyagban megjelenő információra való reagálás. 

Egy adott irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető a szintnek 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 megfele-
lőnek, 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 min-
den lényeges információra, az adott irányító szempont tárgyalása csak részben megfelelő. Az 
adott irányító szempont tárgyalása abban az esetben is csak részben megfelelő, ha a vizsgázó 
anyanyelvi olvasó számára értelmezhetetlen információt ad meg (pl. az életkor helyett a vizs-
gázó azt adja meg, hogy negyedikes). 

Érdeklődő típusú levél esetén előfordul, hogy a vizsgázónak bizonyos információkra 
kell rákérdeznie. Ebben az esetben a megfelelő kérdés feltevése azt jelenti, hogy a vizsgázó 
megfelelően fejtette ki az adott szempontot. 

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 szem-
pont kifejtése nem megfelelő. Ezt a hibát figyelembe kell venni a nyelvi teljesítmény érté-
kelésekor is.  

A nyelvi okokból érthetetlen szövegrészeket a Tartalom szempontnál nem lehet érté-
kelni. Ez vonatkozik a megadott szövegből értelem nélkül lemásolt és rossz nyelvi környezet-
ben használt szövegrészekre is. Az ilyen típusú hibákat figyelembe kell venni a nyelvi teljesít-
mény értékelésekor is. El kell fogadni azonban az olyan szövegrészeket, amelyeket a vizsgázó 
a segédanyagból vett át és jó nyelvi környezetben használ. 

Új, azaz nem megadott szempontok értékelésére nincs lehetőség. A dolgozatot akkor is 
a megadott szempontok alapján kell értékelni, ha a vizsgázó a megadott témáról nem szemé-
lyes vonatkozásban, hanem általánosan, de a kommunikációs cél(ok)nak megfelelően ír vagy 
önmagáról ír, amikor általánosan kellene fogalmaznia. 

A szöveghossz megadásánál a szószám csak a vizsgázó által létrehozott szövegrészre 
vonatkozik, azaz nem tartalmazza a központilag megadott részek szavainak számát. 

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.  
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Amennyiben a vizsgázó törekedett a levélforma betartására, azaz kísérletet tett a levél-
forma minimális megtartására (van elfogadható megszólítás és aláírás), a dolgozat nem érté-
kelhető 0 ponttal. 0 pont akkor jár, ha hiányzik vagy nem elfogadható a megszólítás és/vagy 
az aláírás, illetve ha a vizsgázó nem levelet írt. Elfogadhatónak tekinthető minden olyan meg-
szólítás és elköszönés, ami „emlékeztet” a helyes formákra.  

A csak nyelvtani vagy helyesírási hibát tartalmazó variációk e szempont értékelésénél 
helyesnek számítanak.  

Amennyiben a megszólítás és az elköszönés külön-külön helyes ugyan, de nem illenek 
egymáshoz, akkor mindkettő csak elfogadhatónak tekinthető. Nem fogadható el az aláírás ab-
ban az esetben, ha ellentmond a levél tartalmának és/vagy hangnemének. 
 
Félhivatalos levél esetén fejléc a belső címzéssel pl.: 
       Señor Antonio Pérez 
  Director 
       Curso de idiomas 
  Zaragoza  
(a levél bal felső sarkában). 
 
Megszólítás 
Helyes megszólítások pl.:  

Estimado/estimada…..: 
Muy Señor mío: 
Muy Sres. míos: 
Apreciado señor: 
Excelentísimo señor: 
Querido/querida…..: 
Cariño: 

 
Dátum   
Helyes dátum: Budapest, 17 de abril de 2003. –  a levél jobb felső sarkában 
Elfogadható dátum:  Budapest, 17. 04. 2003. –  a levél jobb felső sarkában 
 
Elköszönés 
Helyes elköszönés pl.:  
      Saludos cordiales, 
      Quedo a su disposición y le saludo atentamente, 
      En espera de sus noticias les saludo atentamente, 
                 Un saludo afectuoso, 
      Un abrazo, 
      Un fuerte abrazo, 
      Un beso, 
       
Aláírás 
Helyes aláírás pl.:  

     Ana Nagy 
     Anita 
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Nyelvhelyesség (szókincs, mondattan, alaktan, helyesírás) 

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 a középszintű érettségi vizsga követelményeinek, 
• megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a mondattan, az alaktan és a helyesírás nor-

máinak. 
 

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

Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a szöveg-
ben jelölni kell előfordulásukat. 

Az adott szinten bizonyos nyelvtani struktúrák produktív használata nem várható el a 
vizsgázótól. Az ilyen típusú hibákat az értékelésnél nem kell figyelembe venni. 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a 
mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak. 

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

 
Javítási jelrendszer 

Tartalom 

A tartalmi szempontok teljesítését a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a szempont 
sorszámának megadásával: 

1    (bekarikázott szám)  =  teljesített tartalmi szempont, 
 √2 (hiányjel és szám)  =  nem tárgyalt tartalmi szempont, 
 3– (szám és mínuszjel)  =  nem megfelelően kifejtett, vagy nyelvi okok miatt nem 

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

Formai jegyek és hangnem 

A formai jegyeket a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 
Dátum = D 
Megszólítás = M 
Köszönés = K 
Aláírás = A 

A teljesítés minőségét mutató jelek: 

D  (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.  
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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 = értelemzavaró lexikai hiba,  
G = nyelvtani (grammatikai) hiba,  
ÉG = értelemzavaró 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. 
 
Értékelési skála (1. feladat) 
 
Tartalom és szöveghossz 
 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó megfelelően dol-
gozta ki a témát, és elérte a 
megadott szövegmennyiséget 
(50–80 szó). 

A vizsgázó általában megfe-
lelően tárgyalta a témát, és 
legalább 40–50 szó hosszú-
ságú szöveget hozott létre. 

A vizsgázó csak részben 
megfelelően tárgyalta a té-
mát, és/vagy a létrehozott 
szöveg 40 szónál rövidebb. 

A vizsgázó nem megfelelően 
tárgyalta a témát, és/vagy a 
létrehozott szöveg nagyon 
rövid. 
vagy: 
A vizsgázó más témáról ír. 

Formai jegyek és hangnem 
 

3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg formai jegyei teljesen 
megfelelnek a szövegfajtának, 
hangneme a közlési szándék-
nak és/vagy a címzetthez való 
viszonynak. 
Helyes a megszólítás, az alá-
írás, a dátum és az elköszönés. 

A szöveg formai jegyei 
nagyjából megfelelnek a 
szövegfajtának, hangneme a 
közlési szándéknak és/vagy 
a címzetthez való viszony-
nak. 
Van helyes megszólítás és 
aláírás, valamint elfogadható 
dátum és elköszönés. 

A szöveg formai jegyei még 
megfelelnek a szövegfajtának, 
hangneme a közlési szándék-
nak és/vagy a címzetthez való 
viszonynak. 
Van helyes vagy elfogadható 
megszólítás és aláírás.  
A vizsgázó törekedett a levél-
forma betartására. 

A szöveg formai jegyei nem 
felelnek meg a szövegfajtá-
nak, hangneme a közlési 
szándéknak és/vagy a cím-
zetthez való viszonynak. 
Hiányzik vagy nem elfogad-
ható a megszólítás és/vagy 
az aláírás. 
A vizsgázó nem törekedett a 
levélforma betartására. 

 
Nyelvhelyesség (szókincs, mondattan, alaktan, helyesírás) 
 

5 pont 4–3 pont  2–1 pont 0 pont 
A szöveg hibátlan vagy csak 
kevés, a megértést nem zava-
ró hibát tartalmaz. 

A szövegben több hiba fordul 
elő, a hibák alig nehezítik a 
megértést. 

A szövegben sok hiba fordul 
elő, a hibák néhány ponton 
nehezítik a megértést. 

A szöveg a nyelvi hibák miatt 
nem érthető. 
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Második feladat 

A javítás alapelvei 
 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

Értékelési szempontok Pontszám 
Tartalom  5 pont 
Szövegalkotás 5 pont 
Szókincs, kifejezésmód 5 pont 
Nyelvtan, helyesírás 5 pont 
Összesen 20 pont   

 
2. Amennyiben a dolgozat a Tartalom szempont alapján 0 pontos, akkor nem értékelhető a 

többi szempont alapján, azaz az összpontszám is 0 pont. 
3. A dolgozatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól.  
4. Félpontok és jutalompontok nem adhatók. 
Az értékelési szempontok részletes kifejtése 

Tartalom 

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. 
 

Egy adott irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető a szintnek megfelelőnek, ha a 
vizsgázó kitér a megadott szempontra, mondatai minden lényeges információt tartalmaznak, 
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, 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 közöl.  

Ha egy irányító szempont tárgyalása nyelvi okokból nem érthető, azt a Tartalom 
szempontnál 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 hiba jellegétől függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, 
helyesírás szempontoknál. 

Amennyiben a vizsgázó szó szerint lemásol egy irányító szempontot, és jó nyelvi környe-
zetben használja azt, az adott irányító szempontot teljesítettnek kell tekinteni. A rossz nyelvi 
környezetben használt, szó szerint lemásolt irányító szempont kifejtése nem fogadható el. 

Új, azaz nem megadott szempontok értékelésére nincs lehetőség. A dolgozatot akkor is 
a megadott szempontok alapján kell értékelni, ha a vizsgázó a megadott témáról nem sze-
mélyes vonatkozásban, hanem általánosan, de a kommunikációs cél(ok)nak megfelelően ír 
vagy önmagáról ír, amikor általánosan kellene fogalmaznia. 
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Szövegalkotás 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
• logikus-e az irányító szempontok elrendezése és ezáltal a szöveg gondolatmenete,  
• megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés, tárgyalás és befejezés, 
• hogyan használja a vizsgázó a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit (pl. egyszerű 

kötőszók, névmások). 
 

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

A szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit akkor használja helyesen a vizsgázó, ha 
törekszik arra, hogy egyszerű kötőszók, névmások, határozószók stb. segítségével valódi szö-
veget hozzon létre. Amennyiben a vizsgázó minden mondatát azonos módon kezdi, nem 
mondható el az általa létrehozott szövegről, hogy abban a mondatok szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. Amennyiben a vizsgázó csak azonos szerkezetű egyszerű mondatokat ír, nem 
kaphatja meg a maximális pontszámot. 

Szókincs, 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 a középszintű érettségi vizsga követelményeinek. 

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 érvé-
nyes. Az ilyen típusú hibákat tehát mindkét szempontnál értékelni kell.  

Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a szöveg-
ben jelölni kell előfordulásukat. 
 
Nyelvtan, helyesírás 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a 
mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak. 

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 a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szempontnál. 
Amennyiben például a vizsgázó egy igét helytelen vonzattal használ (pl. ir en), ezt a hibát 
csak a Nyelvtan, helyesírás szempontnál lehet értékelni. 
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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 

Tartalom 

A tartalmi szempontok teljesítését a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a szempont 
sorszámának megadásával: 

4 (bekarikázott szám) = teljesített tartalmi szempont, 
√3 (hiányjel és szám) = nem tárgyalt tartalmi szempont, 
2–  (szám és mínuszjel) = nem megfelelően kifejtett vagy nyelvi okok miatt nem érthető,  

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

Szövegalkotás 

A Tartalom szempontnál használt számozás segít e szempont megítélésénél is.  

Szókincs, kifejezésmód 

A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 
L = lexikai hiba,  
ÉL = értelemzavaró 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. 

Nyelvtan, helyesírás 

A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 
G = nyelvtani (grammatikai) hiba,  
ÉG = értelemzavaró nyelvtani hiba,  
É = értelemzavaró hiba, amely következtében egy-egy mondatrész vagy mondat mon-

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

H = helyesírási hiba. 
 

A szövegben használt jelek: 

_________ (aláhúzás)  = nyelvtani vagy helyesírási hiba, 
√ (hiányjel)  = hiányzik egy szó, 

nyíl = szórendi hiba, 
__________ i (aláhúzás és i) = ismétlődő hiba. 

 
Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 
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Értékelési skála (2. feladat) 

Tartalom 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A vizsgázó öt irányító szem-
pontot dolgozott ki megfele-
lően.  
 

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat megfelelően valósítot-
ta meg, és elérte a megadott 
szövegmennyiséget (100–120 
szó). 

A vizsgázó négy vagy három 
irányító szempontot dolgozott 
ki megfelelően, a többit pedig 
csak részben vagy egyáltalán 
nem.  
 

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat többnyire megfelelően 
valósította meg, és legalább 
70–100 szó hosszúságú 
szöveget hozott létre. 

A vizsgázó két irányító szem-
pontot dolgozott ki megfele-
lően, a többit pedig csak rész-
ben vagy egyáltalán nem.  
vagy: 
A vizsgázó egy irányító szem-
pontot dolgozott ki megfelelő-
en, és van még olyan irányító 
szempont, amelyet részben 
tárgyalt. 
vagy:  
A vizsgázó legalább négy irá-
nyító szempontot tárgyalt 
részben. 
 

A kommunikációs célokat 
részben valósította meg, 
és/vagy a létrehozott szöveg 
90 szónál rövidebb. 

A vizsgázó csak egy irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően és nem tárgyalta a 
többi szempontot. 
vagy: 
A vizsgázó három vagy annál 
kevesebb irányító szempontot 
tárgyalt részben. 
 

Alapvető kommunikációs cél-
ját nem éri el. 
vagy: 
A vizsgázó más témáról írt. 

Szövegalkotás 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok elrendezése lo-
gikus.  
A gondolati tagolás megfele-
lő: van bevezetés, tárgyalás és 
befejezés.  
A vizsgázó megfelelő nyelvi 
eszközök használatával valódi 
szöveget hoz létre.  
A mondatok szervesen kap-
csolódnak egymáshoz. 

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok elrendezése 
többnyire logikus.  
A vizsgázó törekszik a gondo-
lati tagolásra: van bevezetés 
vagy befejezés. 
A vizsgázó törekszik arra,  
hogy valódi szöveget hozzon 
létre. 
A mondatok többnyire szerve-
sen kapcsolódnak egymáshoz. 

A mondanivaló nem minde-
nütt logikus elrendezésű.  
A vizsgázó nem törekszik a 
gondolati tagolásra: hiányzik 
a bevezetés és befejezés. 
A szövegszerűség csak 
nyomokban fedezhető fel. 
A mondatok több helyen nem 
kapcsolódnak egymáshoz. 
 

A szöveg tagolatlan és átte-
kinthetetlen. 
Az írásmű izolált mondatok 
halmazából áll. 
Az írásmű annyira rövid, hogy 
szövegként nem értékelhető. 

Szókincs, kifejezésmód  
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak megfelelő 
szókincs  jellemzi. 
Néhol nem megfelelő a szó-
használat, ez azonban csak kis 
mértékben nehezíti a monda-
nivaló megértését. 
 

A szöveget nagyrészt a témá-
nak és a közlési szándéknak 
megfelelő szókincs jellemzi.  
Többször nem megfelelő a 
szóhasználat, ami néha nehe-
zíti a mondanivaló megértését.
A szókincs korlátai miatt 
többször előfordulhat szóis-
métlés. 

A szöveget egyszerű szókincs 
jellemzi.  
Sokszor nem megfelelő a szó-
használat, ami helyenként je-
lentősen nehezíti és/vagy 
akadályozza a mondanivaló 
megértését. 
Sok a szóismétlés. 

A szövegben felhasznált szó-
kincs szegényes. 
A nem megfelelő szóhasználat 
több helyen akadályozza a 
szöveg megértését. 

Nyelvtan, helyesírás  
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A vizsgázó általában helyesen 
használja az egyszerű nyelv-
tani struktúrákat. 
A szöveg  kevés nyelvi (mon-
dattan, alaktan, helyesírás) 
hibát tartalmaz, amelyek 
azonban a megértést nem be-
folyásolják. 

A vizsgázó több hibával hasz-
nálja az egyszerű nyelvtani 
struktúrákat. 
A szöveg több nyelvi (mon-
dattan, alaktan, helyesírás) hi-
bát tartalmaz, amelyek azon-
ban a megértést nem befolyá-
solják, és/vagy kevés, a meg-
értést nehezítő hiba jellemzi a 
dolgozatot. 

A vizsgázó csak a legegysze-
rűbb nyelvtani struktúrákat 
használja. 
A szöveg sok olyan nyelvi 
(mondattan, alaktan, helyes-
írás) hibát tartalmaz, amelyek 
a megértést nem befolyásol-
ják, valamint több, a megér-
tést jelentősen nehezítő nyelvi 
hiba fordul elő benne. 

A szöveg a nyelvi (mondattan, 
alaktan, helyesírás) hibák 
miatt nem érthető. 
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