
Orosz nyelv   emelt szint 
  Javítási-értékelési útmutató 0801 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OROSZ NYELV 
 
 

 

 
EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI 

ÉRETTSÉGI VIZSGA 
 

 
 
 
 
 

 
JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI  

ÚTMUTATÓ 
 
 
 
 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 
MINISZTÉRIUM 

 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

  
●

  
2

0
0

9
. 

o
k

tó
b

er
 2

6
. 



 

írásbeli vizsga 0801 2 / 15 2009. október 26. 

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. Надежда Кирилловна учится на физическом факультете.  Х 
  2. Она не только учится, но и работает. Х  
  3. В университете она сначала не училась, а работала уборщицей. Х  
  4. В библиотеке она только делала уборку, книг вообще не читала.  Х 

  5. Её приняли в университет без вступительных экзаменов.  Х 
  6. У Надежды Кирилловны очень строгий режим дня. Х  
  7. Она живёт недалеко от работы.  Х 
  8. Она всё пишет на компьютере.  Х 
  9. Однокурсники иногда помогают ей. Х  
10. У Надежды Кирилловны нет семьи.  Х 
11. Её внучка тоже учится на биологическом факультете. Х  
12. Раньше она уже сделала несколько открытий в физике.  Х 
13. Ей ещё не надоело учиться. Х  
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2. feladat 
 
14. В экспедиции принимали участие только американцы и русские астронавты / 

астронавты нескольких стран. 
15. Среди космонавтов был один, кто раньше не летал в космос / были только 

  опытные астронавты. 
16. На космической станции разные / одинаковые жилые части. 
17. По мнению Пола у русских космонавтов уютнее /не уютнее, чем у американцев. 
18. По его мнению, и русские, и американцы / русские умеют отдыхать. 
19. В американской части / русской части станции везде стоят компьютеры. 
20. На станции интернациональная / национальная кухня. 
21. Американские астронавты всегда едят / первый раз ели мороженое в космосе. 
22. Космонавты угощали / не угощали своих коллег. 
23. По мнению Пола не во всех / во всех современных профессиях есть риск. 
24. Российским астронавтам платят / не платят отдельно за полёты. 
25. Пола очень удивила / совсем не удивила Москва, когда они вместе готовились к 

полёту. 
 
3. feladat 
 

26. 27. 28. 29. 30. 

А. В. Е. Г. Б. 
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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      2. feladat 
 

1-2-3. с днём рождения 
4-5-6. по местному времени 

7-8. из-за проблемы 
9-10. многими радиостанциями 

11-12. из которых 
13. прозвучат 
14. Чайковского 

 

15. о 
16. после 
17. по 
18. в 
19. По 
20. до 
21. на 
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3. feladat       4. feladat 

 
22. из древнего датско-норвежского рода 
23. означает «богатый славой» 
24. за Николаем 
25. в ряде городов мира 
26. религиозные сюжеты 
27. накануне отъезда в Россию из Индии 
28. из них подарил 
29. юбилейные выставки 
30. продал картины художника 
31. подарил их 

 
 
 

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    

 

32. В 
33. Б 
34. Г 
35. В 
36. А 
37. А 
38. Б 
39. В 
40. А 
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Részletes útmutató 
 
1. feladat 
 
1. – 
2. + 
3. – 
4. – 
5. + 
6. – 

 
 

2. feladat 
 

  7. В России мигренью страдает 14% / 20% населения. 
  8. Число больных мигренью растёт во всём мире /в других странах постепенно 

уменьшается. 
  9. Мигрень – болезнь современной цивилизации / существовала и в древности. 
10. Великие люди, страдавшие мигренью, совсем не похожи друг на друга / 

отличаются одной общей чертой характера. 
11. Талантливые люди чаще / не чаще, чем обычные люди, страдают этой болезнью. 
12. Мужчины чаще / реже страдают мигренью, чем женщины. 
13. Пожилые люди чаще / реже страдают мигренью. 
14. Современная медицина способна / не способна лечить эту болезнь. 
15. Лекарств, снимающих боль при мигрени, много / практически нет. 
16. Обращаться к врачу при мигрени бесполезно / надо обязательно. 
 
3. feladat 

 
17. В целлофановом пакете. 
18. Мужчинам. 
19. Цветы. 
20. Ценник. 
21. Пожелания. 
22. Не нужно. 

 
 
A kazettán elhangzó szövegek: 
 
1. 
Вам предстоит поездка в Европу, и вы, как всегда, выбрали для своего путешествия 
нашу авиакомпанию «Экспресс»? Мы ценим ваше постоянство, рады ему и готовы 
сделать всё, чтобы оправдать ваши ожидания. А потому мы хотим предложить вам наш 
новый сервис: новый класс, который мы назвали «Премьер». «Премьер» – это уютная 
атмосфера полета на рейсах средней дальности. Высокий уровень обслуживания 
позволяет пассажирам почувствовать себя в небе так же комфортно, как у себя дома.  
В удобных кожаных креслах этого класса приятно работать и отдыхать. Специальная 
конструкция кресла помогает расслабиться во время полёта. Вы хотите поспать? Нет 
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ничего проще! Одно движение, и ваше кресло превращается в удобную постель. У вас 
срочные дела? Хотите поработать? Пожалуйста! Вы всегда можете подключить свой 
персональный компьютер и продолжить работу на борту самолёта. А чтобы соседи не 
мешали вам, мы увеличили расстояние между креслами до 96 см.  
«Премьер» - это новая концепция сервиса, основанная на индивидуальном 
обслуживании пассажира. Вы сможете заказать блюда по русскому и европейскому 
меню, у нас работают отличные повара. Вы можете посмотреть новинки мирового кино 
на персональном кинотеатре. 
Класс «Премьер» - это полёт на высоком уровне. 
 
2. 
Продолжаем нашу передачу. Напоминаем вам, что вы слушаете программу «Здоровье». 
Наша следующая тема – мигрень. Это слово хорошо знакомо многим нашим 
слушателям, ведь людей, страдающих мигренью, очень много. Только в нашей стране 
мигренью страдает 14% населения. Об этом свидетельствуют статистические данные за 
последний год. Причём число больных за последнее десятилетие увеличилось на 20% и 
продолжает расти. Похожие данные можно было бы привести и относительно других 
стран мира. В чём же дело? Что такое мигрень? Можно ли назвать её болезнью нашего 
времени? С этими вопросами мы обратились к гостю нашей программы, известному 
невропатологу профессору Леониду Петровичу Симонову. 
- Добрый вечер, Леонид Петрович! Так что такое мигрень? Новая современная форма 
обычной головной боли? 
- Современная? Да что вы! О мигрени знали уже пять тысяч лет тому назад! Но, как это 
ни странно, за все эти пять тысяч лет так и не сумели до конца понять её природу и не 
научились с ней бороться. Она во многом отличается от обычной головной боли. При 
мигрени у человека болит, как правило, только одна половина головы, что 
сопровождается чувствительностью к яркому свету и громким звукам, тошнотой.  
- Невероятно! Вы говорите, что люди знали о мигрени уже пять тысяч лет назад? 
- Да, так утверждают археологи. Приведу не очень «древние» примеры. Мигренью 
страдали, например, Юлий Цезарь, Эдгар По, Чарльз Дарвин, Бетховен, Чайковский, 
Вагнер, Маркс, Фрейд. 
- Есть ли в характере этих людей что-то общее? 
- Есть. Все они «любители совершенства», максималисты. 
- Выглядит так, как будто среди больных мигренью больше талантливых людей. 
- Нет, этого никто не говорит. С талантом, с одарённостью мигрень никак не связана. 
- А почему в этом списке только мужчины?  
- Конечно, не потому что женщины не страдают мигренью. Я привёл исторический 
список, а в те времена женщины ещё не играли активной роли в обществе, знаменитых 
женщин было мало. 
- А среди современных женщин мигрень распространена? 
- В наше время женщины страдают мигренью в три раза чаще, чем мужчины. 
- Интересно. А с возрастом человека эта болезнь связана каким-нибудь образом? 
- Да. Однако трудно сказать, каким. Обычно она сопровождает человека в активный 
период его жизни, а после шестидесяти лет постепенно уходит. 
- Как помогает нам современная медицина? Научились ли врачи лечить мигрень? 
- К сожалению, тайна мигрени до конца не раскрыта. Лечить её мы не умеем и сегодня. 
Однако снимать боль и находить её причины мы уже научились. Поэтому обратиться к 
врачу надо обязательно. Но большинство больных этого, к сожалению, не делает. Они 
идут в аптеку и покупают какое-нибудь болеутоляющее средство, которое можно 
купить без рецепта. 
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- Но вы же сами говорите, что современная медицина не способна вылечить от 
мигрени. Зачем тогда идти к врачу? 
- Чтобы установить причины болезни и правильно подобрать эффективное лекарство. А 
их сегодня уже немало. 
 
3. 
Дорогие друзья! Наши зрители часто обращаются к нам с вопросами о том, как 
правильно преподносить и получать подарки. Что и говорить, эта проблема актуальна 
для всех. И не важно, что кто-то больше любит получать подарки, а кто-то испытывает 
удовольствие, когда дарит их сам. И то, и другое надо делать красиво. Ответить на эти 
вопросы мы попросили консультанта по этикету Марину Егоровну Крылову. 
- Первым делом надо позаботиться о праздничной упаковке. Красивая упаковка – 
обязательный элемент подарка. Никогда не дарите что-либо без упаковки или в 
целлофановом пакете. Красочно и оригинально оформленный подарок сразу создаёт 
настроение и интригует. Так и хочется поскорее узнать, что находится под упаковкой! 
Цвет упаковки тоже имеет значение. Красный цвет, как известно, цвет любви. А 
мужчинам, например, не принято дарить подарки, завёрнутые в бумагу розового цвета. 
Зато подарок для мамы или подруги может быть оформлен в нежных, пастельных 
тонах, украшен ленточками. Лишь один подарок по правилам этикета принято вручать 
без упаковки – букет цветов. Покупая цветы зимой в цветочном магазине, вы можете 
попросить упаковать их, чтобы они не погибли от холода, но перед тем как их дарить, 
не забудьте снять бумагу. Конечно, если мягкая бумага, ткань или разноцветная сетка 
часть композиции букета, снимать их не нужно. 
Второй важный момент. Не забудьте про ценник! Обязательно проверьте, не остался ли 
на подарке или на коробке, где он лежит, ценник. Это считается самым грубым 
нарушением этикета. 
Вручая подарок, желательно высказать несколько небанальных, остроумных 
пожеланий, которые неплохо придумать заранее. Это всегда производит приятное 
впечатление. Можно подчеркнуть и оригинальность подарка, который вы выбрали.  
А как его получать? И здесь требуется тактичность и деликатность. Получая подарок, 
не принято говорить: «Что вы! Такой дорогой подарок!» или «Я этого не заслуживаю». 
Не стоит сразу же открывать его и смотреть при всех. Однако если вы остались с глазу 
на глаз с тем, кто его подарил, обязательно надо рассмотреть подарок, улыбнуться и 
поблагодарить. Даже если презент вам не понравился. 
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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. 
 
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. 

Értékelési szempontok Maximális pontszám 
Szókincs, kifejezésmód 5 pont 
Nyelvtan, helyesírás 5 pont 
Összesen 10 pont 
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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 

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. 
 
 
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. 
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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. 
 
 
Értékelési skála (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. 
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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 
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. 
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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. 

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 ( 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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