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Orosz nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

Általános útmutató 
 
 Kedves Javító Tanárok! 

Javasoljuk, hogy az Olvasott szöveg értése, a Nyelvhelyesség és a Hallott szöveg 
értése vizsgarészek feladatai után található számozott szürke mezőkben a helyes megoldást  
jellel jelöljék. 

A feladatpontokat és a vizsgapontokat a feladatlapok utolsó oldalán található táblá-
zatba értelemszerűen írják be. 

Az Íráskészség vizsgarész feladatlapján a jobb oldalon található margón jelöljék a 
vizsgázók hibáit. 

I. Olvasott szöveg értése 
 

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

A szöveges beírást igénylő feladatoknál a javító tanár dönti el, hogy a megoldás 
tartalmazza-e a javítási útmutatóban megadott tartalmi elemeket. 

2. Minden jó megoldás 1 pontot ér. Félpont és többletpont nem adható. 
3. Helyesírási és nyelvhelyességi hibáért nem vonunk le pontot. 
4. A feladatpontok száma megegyezik a vizsgapontok számával. 
 
Részletes útmutató 
 

1.feladat 
 

 Правда Неправда
  1. 170 лет назад свою комедию поставил в этом театре сам 

   Гоголь.  Х 

  2. Создатели новой премьеры не изменили оригинальный текст 
   пьесы. Х  

  3. За сорок минут до начала спектакля режиссёр спокойно сидел 
     на своём месте. 

 
Х 

  4. Режиссёр новой постановки раньше играл главную роль в 
     этой комедии. Х  

  5. В спектакле играет только несколько актёров.  Х 

  6. Режиссёр сравнивает работу актёров с игрой футболистов. Х  

  7. «Ревизор» шёл на сцене Малого театра уже 170 раз.  Х 

  8. Самая первая постановка драмы очень понравилась самому 
автору. Х  

  9. Идея этой комедии Гоголя принадлежит Пушкину. Х  

10. На премьере зрители начали скучать, потому что спектакль 
      продолжался очень долго. 

 Х 
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2. feladat 
 
11. В фильме «Разум и чувства» она снималась как актриса / не играла. 
12. Она приехала в Москву на съёмки / презентацию своего нового фильма. 
13. Она считает себя не особенно / чрезвычайно богатой женщиной. 
14. Ей очень нравится / не нравится образ жизни богатых людей. 
15. Она старается / не хочет быть типичной голливудской звездой. 
16. За свой второй «Оскар» она благодарна своим бывшим преподавателям / 
      режиссёрам. 
17. Её «Оскары» стоят в ванной, потому что они помещаются только там / они 
      украшают ванную. 
18. В своём новом фильме она играет прекрасную / отвратительную женщину. 
19. По её мнению, без грима актёрам проще / труднее выразить настоящие эмоции. 
20. Эмма Томпсон не против того / не хочет, чтобы её дочь тоже стала актрисой. 
21. Она вообще не пьёт / любит алкогольные напитки. 
22. Актриса считает, что она характером / внешностью похожа на русских. 
 
 
3. feladat 
 
23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Д. Ж К. А. З И. Б. Е. 
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II. Nyelvhelyesség 
 

Általános útmutató 
 
1. A helyesírási hibával leírt szavak nem fogadhatók el. 
2. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Variációk megadásakor nem adható 

pont, még akkor sem, ha közöttük van jó megoldás. 
3. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 30. 

 
A feladatpontok átszámítása vizsgapontokra: 

 
feladatpont vizsgapont  feladatpont vizsgapont 

40 30  20 15 
39 30  19 15 
38 29  18 14 
37 28  17 13 
36 27  16 12 
35 27  15 12 
34 26  14 11 
33 25  13 10 
32 24  12 9 
31 24  11 9 
30 23  10 8 
29 22  9 7 
28 21  8 6 
27 21  7 6 
26 20  6 5 
25 19  5 4 
24 18  4 3 
23 18  3 3 
22 17  2 2 
21 16  1 1 
   0 0 

 
Részletes útmutató 

 
1. feladat 
 

1. примите  5. проводите 
2. Возьмите  6. выполните 
3. выпейте  7. воспользуйтесь
4. принимайте  8. расскажите 

 
2. feladat 

 
9. попадаете  14-15-16. во всём мире 

10-11. до конца  17-18-19. в два года 
12-13. садовых выставок  20. «ковра» 
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3. feladat 

 
21. но 
22. что 
23. который 
24. а 
25. но 
26. а 

 
 

4. feladat 
 

27. России 
28. юга 
29. градусов 
30. такую 
31. погоду 
32. Главное 
33. одеты 
34. непромокаемой 
35. пары 
36. лёгкая 
37. Никакого 
38. морозØ 
39. улицу 
40. советуют 
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III. Hallott szöveg értése 
Általános útmutató 
 
1. Jó megoldásként a javítási és értékelési útmutatóban megadott megoldások fogadhatók el. 

A szöveges beírást igénylő feladatoknál a javító tanár dönti el, hogy a megoldás 
tartalmazza-e a javítási útmutatóban megadott tartalmi elemeket. 

2. Minden jó megoldás 1 pontot ér. Félpont és többletpont nem adható. 
4. Helyesírási és nyelvhelyességi hibáért nem vonunk le pontot. 
5. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 30 
 

A feladatpontok átszámítása vizsgapontokra: 
 

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    

 
 
 
Részletes útmutató 
 
1. feladat 
 
1. – 
2. + 
3. + 
4. – 
5. – 
6. – 
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2. feladat 
 
  7. В 2005 году. 
  8. 18 лет. 
  9. Никто. / Она сама это решила. 
10. Быть удачливой, здоровой, умной. 
11. В прошлом году. 
12. В России. 
13. За Россию. 
14. Молится, надевает крестик. 
15. Она проиграла. 
16. Не унывает. / Думает позитивно. / Радуется каждому дню. 

 
 

3. feladat 
 

17. Эта программа выходит в эфир в полдень / в полночь. 
18. В России кофе распространился  во времена Петра I / Екатерины Второй. 
19. Французский писатель Бальзак выпивал в день 5 / 20 чашек кофе. 
20. В Европе кофе появилось раньше / позже, чем в России. 
21. В Бразилию кофе попал раньше / позже, чем в Европу. 
22. Бразилия – главный / второй в мире производитель кофе. 
 
A kazettán elhangzó szövegek: 
1. 
Дорогие женщины! Предлагаем вам услуги нашей фирмы «Мастер на все руки»! 
Ваш муж постоянно на работе, у него ни на что не хватает времени, а в доме 
накопилась работа, которую могут выполнить только мужские руки? Не волнуйтесь и 
не тратьте время и энергию на бесполезные споры с мужем! А может быть, в вашем 
доме просто нет мужчины, который мог бы заняться бытовыми проблемами? Мы вам 
поможем! Вам надо повесить люстру или починить кран в ванной? Не работает 
телевизор или какие-то проблемы со стиральной машиной? Просто помочь по 
хозяйству? Звоните нам! Мы пришлём к вам такого специалиста, который сможет 
решить сразу несколько ваших проблем! Люди, которые работают у нас, настоящие 
мастера своего дела, они разбираются в технике, могут выполнять ремонтные работы, 
чинить электроприборы. У них действительно золотые руки и добрые сердца! И делают 
всё это качественно и быстро, без лишних разговоров, шума и грязи. Оплата работы 
наших специалистов почасовая. Стоимость их услуг – 300 рублей в час. 
Настоящее счастье женщины не возможно без порядка в квартире! Мы делаем женщин 
счастливыми! 
 
2. 
Российские теннисистки в последнее время добиваются серьёзных результатов на 
мировых чемпионатах. Одна из самых ярких звёзд мирового тенниса – Мария 
Шарапова, ставшая в 2005 году королевой тенниса, первой ракеткой мира. Маше 
восемнадцать лет, она не только талантливая теннисистка, но и очень красивая и 
богатая девушка. Уже несколько лет она живёт в Америке. 
А вот недавно побывала в Москве, где приняла участие в Кубке Кремля. И хотя все 
были уверены в её победе, проиграла Динаре Сафиной. Наш корреспондент взял у неё 
интервью. 
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– К 18 годам вы стали первой ракеткой мира. А детство вообще у вас было? В куклы 
удалось поиграть? 
– Было детство, интересное, наполненное разными впечатлениями. И в куклы 
наигралась… Да, много тренировалась, мне это нравилось, теннисная карьера – 
исключительно мой выбор. 
– Как-то вы признались: «Первое место для меня стало наградой за долгие годы 
упорной работы и жертвы …» Много было работы? 
– Судите сами. Я за тренировку разыгрываю 2 тысячи мячей, в среднем нахожусь на 
корте 6 часов в день. И так изо дня в день более двенадцати лет подряд. 
– Вы упорно шли к своему Олимпу, задачи максимум достигли, вы первая. Что делать 
дальше? 
– Первое место, конечно, здорово, но это для меня не самоцель. Первая я, вторая, 
десятая – это не важно. Главное быть удачливой, здоровой, умной. 
– Маша, вы приехали в Москву пораньше, чтобы выяснить, что у вас за травма. 
Столичные врачи сумели помочь? 
– Травму я получила ещё в прошлом году. Боль была практически постоянно. Здесь, в 
Москве, специалисты провели комплексное обследование и дали рекомендации. Я два 
раза в день проходила лечение, и оно мне помогло. 
– Вы всегда подчёркиваете, что вы русская. А чем конкретно помогла Родина вашей 
карьере? 
– Во-первых, я родилась тут, и все мои родные живут в России. Во-вторых, мой первый 
тренер из Сочи Юрий Юдкин, занимавшийся со мной до семи лет, многое мне дал в 
плане тенниса. Да, в Америке я состоялась как профессионал, но никогда не хотела 
стать гражданкой США. Мечтаю выступать за Россию на Олимпиаде в Пекине в 2008 
году. 
– Ваш папа рассказал мне, что вы родились на Пасху. Может поэтому и везёт - высшие 
силы помогают? 
– Да, я родилась на Пасху. Знаю только одно: надо верить. В трудные времена и 
крестик перед матчами надеваю и молюсь. 
– Мария, вот вы проиграли и в то же время улыбаетесь. Посоветуйте, как сохранить 
хорошее настроение, несмотря на различные жизненные проблемы. 
– И в жизни, и в теннисе человек часто проигрывает. Поэтому, несмотря на неудачи, не 
стоит унывать. Главное – думать позитивно и радоваться каждому прожитому дню. 
 
3. 
– Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире наша вечерняя развлекательная программа 
«После полуночи». Время уже позднее, на часах 12.00. Я думаю, некоторым уже 
захотелось спать. Пожалуйста, не уходите! Что же мне делать? Чашечку кофе я вам 
предложить не могу, а вот поговорить о кофе, – пожалуйста! Как ты на это смотришь, 
Марина? Ты любишь кофе? 
– Обожаю! 
– А что ты о нём знаешь? 
– А что нужно о нём знать? Я тебя не понимаю. 
– Например, ты можешь сказать, когда в России начали пить кофе? 
– Подожди, дай подумать! Вспомнила! При Петре I. Курить тоже начали при нём. 
– Не совсем точно. Кофе попал в Россию ещё раньше, но любим и популярен он, 
действительно, стал при Петре, который попробовал его, когда был в Амстердаме. Как 
известно, Пётр многому научился в Европе. Но настоящий культ кофе начался при 
Екатерине Великой. Она пила по пять чашек крепкого кофе в день. Тогда кофе стал 
самым дорогим продуктом в России. 
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– Пять чашек? Это очень много! 
– Много, но не рекорд. 
– А кому принадлежит рекорд? 
– Этого я не знаю. Но знаю, например, что великий французский писатель Бальзак 
выпивал не меньше 20 чашек в день. 
– Вот это да! Двадцать чашек в день? Как он не умер? Это, наверное, очень вредно! 
Кстати, ты не знаешь, в Европе с кофе познакомились раньше, чем в России? 
– Да, пораньше. Там он появился в 1600 году. 
– Так поздно? Вот уж не думала! А в таких странах, как, например, Бразилия, где оно 
растёт, его давно пьют? 
– Это тоже невероятная и удивительная история. Ты не поверишь, но это факт! В 
Бразилию кофе привезли только в девятнадцатом веке из Португалии. Бразилии 
потребовалось всего сто лет, чтобы стать главным производителем кофе в мире. 
Кстати, сегодня – кофе второй после нефти наиболее потребляемый товар в мире. 
Ну, как? Ты проснулась? 
– Проснулась! 
– Тогда давай послушаем музыку! 
 

IV. Íráskészség - Emelt szint 
 

Az írásfeladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével tör-
ténik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon alapul. Mindegyik 
írásbeli munkát ezen szempontok segítségével kell értékelni oly módon, hogy a dolgozatot 
minden egyes értékelési szempontnál újra kell olvasni.  

Az egyes nyelvi hibák súlyosságát (értelemzavaró vagy nem értelemzavaró hiba) az 
adott szövegkörnyezet figyelembevételével lehet megállapítani. 

Első feladat 

A javítás alapelvei 
 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

 
 
2. Amennyiben a dolgozat a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás 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. 

Értékelési szempontok Maximális pontszám 
Szókincs, kifejezésmód 5 pont 
Nyelvtan, helyesírás 5 pont 
Összesen 10 pont 
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Az értékelési szempontok részletes kifejtése 

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 újra-
olvasás 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. Az 
ismétlődő 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. 
Amennyiben a dolgozat a Szókincs és kifejezésmód szempont alapján 0 pontos, akkor 

nem értékelhető a többi szempont alapján, azaz az összpontszám is 0 pont. 
 
 
Nyelvtan, helyesírás 
 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
• megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a mondattan, az alaktan és a helyesírás 

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

változatosak a nyelvtani struktúrák és a mondatszerkesztés). 
 

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

A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni. Az 
ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a szövegben jelölni 
kell előfordulásukat. 

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

Amennyiben a dolgozat a Nyelvtan, helyesírás szempont alapján 0 pontos, akkor nem 
értékelhető a többi szempont alapján, azaz az összpontszám is 0 pont. 
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Javítási jelrendszer 

Szókincs, kifejezésmód 

A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 
L = lexikai hiba,  
É = értelemzavaró hiba, amely következtében egy-egy mondatrész vagy mondat mon-

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

A szövegben használt jelek: 
aláhúzás = lexikai hiba, 
aláhúzás + i = ismétlődő lexikai hiba, 
           i 

 
Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 

 
 
Nyelvtan, helyesírás 

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

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

H = helyesírási hiba. 
 
A szövegben használt jelek: 

aláhúzás = nyelvtani vagy helyesírási hiba, 
√ (hiányjel) = hiányzik egy szó, 
nyíl = szórendi hiba, 
 
aláhúzás + i = ismétlődő hiba. 
           i 
 

Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 
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Értékelési skála (emelt szint 1. feladat) 

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

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak megfelelő 
változatos szókincs jellemzi.  
Az előforduló kisebb lexikai 
pontatlanságok nem nehezítik 
a megértést. 

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 megértést. 

A szöveg szókincse egyszerű. 
Sok a szóismétlés. 
A szóhasználat többször nem 
megfelelő. A hibák néhány 
helyen nehezítik a megértést. 

A szövegben felhasznált 
szókincs szegényes. 
A nem megfelelő szóhasználat 
több helyen jelentősen 
nehezíti és/vagy akadályozza 
a megértést. 
 

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

A vizsgázó változatos nyelv-
tani struktúrákat használ, 
valamint mondatszerkesztése 
is változatos.  
A szöveg hibátlan vagy csak 
kevés, a szöveg megértését 
nem nehezítő nyelvi 
(mondattan, alaktan, 
helyesírás) hiba található 
benne. 

A vizsgázó törekszik a 
változatos nyelvtani 
struktúrák használatára és a 
változatos 
mondatszerkesztésre. 
A szövegben több, a szöveg 
megértését nem nehezítő 
nyelvi (mondattan, alaktan, 
helyesírás) hiba és/vagy 
néhány, a szöveg megértését 
nehezítő hiba található. 

A vizsgázó egyszerű 
nyelvtani struktúrákat használ 
és/vagy mondatszerkesztése 
nem kellően változatos. 
Rendszerszerű hibákat ejt. 
A szövegben sok hiba van, a 
hibák többször nehezítik a 
megértést. 

A szöveget a szintnek nem 
megfelelő, túlságosan 
egyszerű nyelvtani 
struktúrák és igénytelen 
mondatszerkesztés jellemzi.  
A szövegben sok, a szöveg 
megértését jelentősen 
nehezítő és/vagy akadályozó 
hiba található. 

 
 

Második feladat 

A javítás alapelvei 
 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

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

 
2. Amennyiben a dolgozat bármelyik értékelési szempont alapján 0 pontos, akkor az össz-

pontszám 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. 
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A témakifejtés során a vizsgázónak a megadott témát tágabb kontextusba kell helyeznie, 
továbbá ki kell fejtenie, és érvekkel alá kell támasztania véleményét (valamelyik irányító 
szempont kapcsán). A vizsgázónak mind az öt irányító szempontra ki kell térnie dolgozatá-
ban. 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 
szempontnál 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 szempontoknál. 

Amennyiben a dolgozat a Tartalom szempont alapján 0 pontos, akkor nem értékelhető a 
többi szempont alapján, azaz az összpontszám is 0 pont. 

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. 
 
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 4–3 és a 2–1 pontos sávoknál a formailag nem megfelelően tagolt szövegeket az ala-

csonyabb pontszámmal kell értékelni. Ez nem jelenti azonban azt, hogy a formailag tagolt, de 
kevésbé logikus felépítésű szövegek nem értékelhetők az alacsonyabb pontszámmal. 

Amennyiben a dolgozat a Szövegalkotás szempont alapján 0 pontos, akkor nem értékel-
hető a többi szempont alapján, azaz az összpontszám is 0 pont. 
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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 újra-
olvasás 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 vagy a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szempontnál. 

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

Amennyiben a dolgozat a Szókincs és kifejezésmód szempont alapján 0 pontos, akkor 
nem értékelhető a többi szempont alapján, azaz az összpontszám is 0 pont. 

Nyelvtan, helyesírás 

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

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

változatosak a nyelvtani struktúrák és a mondatszerkesztés). 
 

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

A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni. Az ismétlődő 
hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a szövegben jelölni kell 
előfordulásukat. 

Amennyiben a dolgozat a Nyelvtan, helyesírás szempont alapján 0 pontos, akkor nem 
értékelhető a többi szempont alapján, azaz az összpontszám is 0 pont. 
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Javítási jelrendszer 

Tartalom 

A tartalmi szempontok teljesítését a lap jobb oldalán található sávban jelöljük a szem-
pont sorszámának megadásával: 

4(bekarikázott szám) = teljesített tartalmi szempont, 
√3 (hiányjel + szám) = nem tárgyalt tartalmi szempont, 
2– (szám + 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. 

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,  
É = értelemzavaró hiba, amely következtében egy-egy mondatrész vagy mondat mon-

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

A szövegben használt jelek: 
aláhúzás = lexikai hiba, 
aláhúzás + i = ismétlődő lexikai hiba. 
           i 
 
Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 

Nyelvtan, helyesírás 

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

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

H = helyesírási hiba. 
 

A szövegben használt jelek: 
aláhúzás = nyelvtani vagy helyesírási hiba, 
√ (hiányjel) = hiányzik egy szó, 
nyíl = szórendi hiba, 
 
aláhúzás + i = ismétlődő hiba. 
           i 
 
Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 
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Értékelési skála (emelt szint 2. feladat) 

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

A vizsgázó öt irányító szem-
pont kifejtésével részletesen 
és megfelelő mélységben  
dolgozta ki a témát. 
Részletesen kifejtette, és ér-
vekkel megfelelően alátá-
masztotta véleményét. 

A vizsgázó négy - három 
irányító szempontot meg-
felelő mélységben dolgozott 
ki. Az ötödik szempontot 
csak részben, vagy egyáltalán 
nem tárgyalta. 

A vizsgázó törekedett arra, 
hogy részletesen kifejtse, és 
érvekkel alátámassza véle-
ményét. 

A vizsgázó nem fejtette ki 
részletesen véleményét, alig 
érvelt. 

A vizsgázó csak egy irányító 
szempontot dolgozott ki, de 
nem részletesen.  

A vizsgázó nem fejtette ki 
megfelelően véleményét. 

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

A szöveg felépítése, az irá-
nyító szempontok és az ezek-
hez kapcsolódó gondolatok 
elrendezése logikus.  
A gondolati tagolás megfele-
lő.  
A vizsgázó megfelelően 
használja a szövegösszefüg-
gés tartalmi és nyelvi ele-
meit: létrejön a szövegkohé-
zió. 
A szöveg formai tagolása 
megfelelő. 

A szöveg felépítése, az irá-
nyító szempontok és az ezek-
hez kapcsolódó gondolatok 
elrendezése nagyrészt 
logikus.  
A vizsgázó törekszik a gon-
dolati tagolásra. 
A vizsgázó nagyrészt megfe-
lelően használja a szöveg-
összefüggés tartalmi és 
nyelvi elemeit. A mondatok 
nagyrészt szervesen kapcso-
lódnak egymáshoz. 
Amennyiben a szöveg for-
mailag nem megfelelően ta-
golt, az alacsonyabb pont-
számot kell adni. 

A mondanivaló nem min-
denütt logikus elrendezésű. 
Sok a gondolati ismétlés. 
A vizsgázó nem törekszik a 
gondolati tagolásra. 
Az írásmű még szövegnek te-
kinthető, bár a mondatok 
több helyen nem kapcsolód-
nak egymáshoz. 
Amennyiben a szöveg for-
mailag nem megfelelően ta-
golt, az alacsonyabb pontszá-
mot kell adni. 
 

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 
közlési szándéknak megfelelő 
változatos szókincs jellemzi.  
Az előforduló kisebb lexikai 
pontatlanságok nem nehezítik 
a megértést. 

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 megértést. 

A szöveg szókincse egyszerű. 
Sok a szóismétlés. 
A szóhasználat többször nem 
megfelelő. A hibák néhány 
helyen nehezítik a megértést. 

A szövegben felhasznált szó-
kincs szegényes. 
A nem megfelelő szóhasználat 
több helyen jelentősen nehezíti 
és/vagy akadályozza a 
megértést. 
 

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

A vizsgázó változatos nyelv-
tani struktúrákat használ, 
valamint mondatszerkesztése 
is változatos.  
A szöveg hibátlan vagy csak 
kevés, a szöveg megértését 
nem nehezítő nyelvi (mon-
dattan, 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 
nyelvi (mondattan, alaktan, 
helyesírás) hiba és/vagy né-
hány, a szöveg megértését 
nehezítő hiba található. 

A vizsgázó egyszerű nyelv-
tani struktúrákat használ 
és/vagy mondatszerkesztése 
nem kellően változatos. 
Rendszerszerű hibákat ejt. 
A szövegben sok hiba van, a 
hibák többször nehezítik a 
megértést. 

A szöveget a szintnek nem 
megfelelő, túlságosan egy-
szerű nyelvtani struktúrák és 
igénytelen mondatszerkesz-
tés jellemzi.  
A szövegben sok, a szöveg 
megértését jelentősen nehe-
zítő és/vagy akadályozó hiba 
található. 
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