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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 táblázatba 
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 tartal-
mazza-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 
 

 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
З. А. Ж. Г. Б. Е. Д. 
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2. feladat 
 Правда Неправда

 8. Она вышла замуж по любви. 
 

 Х

 9. Пушкин и Анна Петровна познакомились в детстве. 
 

 Х

10. Пушкину с первого взгляда понравилась молодая женщина. 
 

Х 

11. Анна Петровна была очень красивой женщиной. 
 

 Х

12. Анна Петровна вообще не нравилась мужчинам. 
 

 Х

13. Не только Пушкин, но и Глинка был без ума от Анны 
Петровны. 

Х 

14. Анна Петровна жила ещё со своим первым мужем, когда 
познакомилась с Пушкиным. 

 Х

15. Оба мужа Анны Петровны были намного старше её. 
 

 Х

16. Второй её брак оказался долгим. 
 

Х 

17. К старости Анна Петровна стала очень бедной. 
 

Х 

18. В Москве нет памятника Пушкину. 
 

 Х

 
3. feladat 
 
19. О роли Сталина. / О роли Сталина и / или Ленина. 
20. У него была русская бабушка, которая рассказывала ему о ней. 
21. На молодого Ленина. 
22. Потому что продюсеры этого фильма не посмели пригласить его на эту роль. 
23. «Банды Нью-Йорка». 
 
4. feladat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  24. E. 

 

 
  25. Б.  
  26. З.  
  27. A.  
  28. Д.  
  29. Ж.  
  30. Г.   
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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 feladatpont: 40. 

 
 
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 
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Részletes útmutató 
 
1. feladat    2. feladat 

1. удаётся  16. за 
2-3. от остальных  17. вместо 
4-5. в том  18. к 
6-7. на тебя  19. с 
8. чего-то  20. для 
9-10. от родителей  21. с 
11. труднее  22. о 
12. Живи  23. из 
13. нам    
14-15. для меня    
 

3. feladat    4. feladat 

24. познакомьте  31. Б 
25. сможете  32. Г 
26. Попробуйте  33. Б 
27. приглашайте  34. А 
28. подойдите  35. В 
29. примет  36. Б 
30. вмешивайтесь  37. Г 
   38. А 
   39. В 
   40. Б 
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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 tartal-
mazza-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 feladatpont: 22 
 

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. Сочи и раньше был знаменитым во всём мире городом. –
2. Сочи расположен в горах. –
3. Сочи не входит в первую десятку самых больших городов России. +
4. В городе так много туристов, что гостиниц, санаториев и пансионатов 

не хватает. –
5. От Сочи до горнолыжного курорта Красная поляна можно доехать 

меньше чем за час. +
6. В Сочи так много стадионов, что нет необходимости строить новые, в 

этом уникальность Сочи. –
7. Раньше в Сочи не было аэропорта, теперь его построили. –
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2. feladat 

8. Огромное население, пробки, проблемы с экологией. 
9. Нет. / Их несколько десятков. 
10. В Москве есть зелёные дворы. 
11. Стрессы, люди устают, плохо спят, мало отдыхают. 
12. Лесопарки, луна-парки /парки с аттракционами. 
13. Москва расположена в лесной местности. 
14. В восемнадцатом. / В начале восемнадцатого века. 
15. Резиденциями царей, дворцами аристократов.  
16. Включить компьютер и посмотреть в Интернете. 
 

3. feladat 

17. Россияне не хотят / стараются экономить на развлечениях. 

18. Многие отказались /не отказались от поездок в дальние страны. 

19. На одежде в первую очередь экономят женщины / мужчины. 

20. На еде никто не экономит / экономят многие. 

21. Многие теперь ходят / не ходят на рынок. 

22. Очень много / мало людей экономит на курении. 

 

A hanghordozón elhangzó szövegek: 
1. 

Следующие Зимние Олимпийские игры, как известно, пройдут в 2014 году в 

российском городе Сочи. Такое решение принял Олимпийский комитет в 2007 году. 

Тогда многие иностранцы впервые услышали об этом городе. Теперь название этого 

российского города знают люди в разных странах мира. Но что они знают о самом 

городе? Кажется, немного... 

Сочи – это город-курорт на черноморском побережье. Сегодня это самый крупный 

курортный город России с развитой инфраструктурой и прекрасным климатом. Его 

неофициально называют летней и курортной столицей России. Хотя он занимает 

только 52 место в списке крупных городов России. По данным статистики на 2009 год, 

в городе постоянно проживает 337947 человек. Среди городов, расположенных вокруг 

Чёрного моря, Сочи занимает третье место после украинского города Одесса и 

болгарской Варны. Конечно, летом, когда в Сочи приезжают люди со всех концов 

России и из-за границы, чтобы провести здесь летний отпуск, это число увеличивается 

в несколько раз. Многочисленных гостей города принимает огромное количество 
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гостиниц, санаториев, пансионатов, мини-гостиниц, кемпингов всех категорий, от 

самых дорогих до самых дешёвых. Без жилья не остаётся никто. Как мы уже сказали, в 

Сочи прекрасный климат. Это субтропики. В городе тепло даже зимой. Но уже в сорока 

минутах езды от города, в горах, находится знаменитый горнолыжный курорт Красная 

поляна. И в этом уникальность географического расположения Сочи. Он станет первым 

в истории олимпийского движения субтропическим городом, где пройдёт Зимняя 

Олимпиада. 

Сейчас Сочи готовится к Олимпиаде. В городе идёт огромное строительство. Строят 11 

спортивных объектов: это стадионы для фигурного катания и хоккея, трассы для 

различных видов зимнего спорта. А в аэропорту Сочи, через который и раньше 

проходило почти полтора миллиона пассажиров в год, недавно открыли новый 

терминал. Это суперсовременный международный аэропорт. И хотя времени до 

Олимпиады осталось немало, строители волнуются и спешат, работы у них ещё очень 

много. 

http://media.izvestia.ru/author/ 

2. 

Ведущая: – Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире передача Досуг в столице и я, её 

ведущая Марина Новикова. Сегодня мы поговорим о московских парках. Выбор темы 

нашей программы, наверное, не требует специальных объяснений. Я думаю, каждому 

из нас понятно, как важны парки в мегаполисе с населением более 12 миллионов 

человек, огромным движением, пробками и другими проблемами с экологией. Без 

парков такой город существовать просто не может. Сначала я хочу представить нашего 

гостя. Это научный сотрудник Института экологии города Максим Евгеньевич 

Покровский. Добрый вечер, Максим Евгеньевич! 

Покровский: – Добрый вечер! 

Ведущая: – Максим Евгеньевич, для начала хотелось бы узнать: А сколько всего 

парков в столице? 

Покровский: – Трудно сказать. Только больших парков около двадцати двух. Но есть 

ещё маленькие парки, скверы, аллеи, сады. Всего несколько десятков парков. 

Ведущая: – Можно ли сказать, что Москва – зелёный город? 

Покровский: – Я думаю, можно. И зелёная Москва не менее красива, чем 

архитектурная. Хотя москвичи часто жалуются на то, что погулять негде. Это не совсем 

так. Ведь в Москве – в отличие от многих европейских городов – есть ещё и зелёные 

дворы, куда можно повести ребёнка на прогулку, необязательно идти с ним в парк.  
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Ведущая: – Но всё-таки прогулка в парке – это что-то другое. В парке природа, 

тишина, покой. Парк – это почти лес. 

Покровский: – Я согласен с вами. Вы уже сказали об экологических проблемах города: 

о загрязнении воздуха, о пробках. Но есть ещё один комплекс проблем, связанных с 

жизнью в большом городе, – психологический. Современный человек уже вынужден 

жить в сверхбыстром темпе, а этот темп становится всё быстрее. В его жизни 

множество стрессов, он устаёт, плохо спит, мало отдыхает. Ему просто необходимо 

общение с природой. Лучший отдых в городе – это прогулка в парке, игры на свежем 

воздухе. Полежать или посидеть на траве, полюбоваться на цветы и деревья... Что 

может быть лучше? Это успокаивает нервы, восстанавливает силы.  

Ведущая: – Но тишина привлекает в первую очередь немолодых людей. 

Покровский: – Конечно. Парки вообще можно разделить на две группы – лесопарки, 

где можно получить удовольствие от общения с природой, и парки с аттракционами, 

так называемые луна-парки, где можно развлечься. Некоторые парки, правда, совсем 

немногие, это как бы «два в одном», там есть всё. Они идеально подходят для 

семейного отдыха. Ведь дети просто обожают аттракционы. Есть в Москве и зелёные 

спортивные парки, и даже зоопарк. 

Ведущая: – Вы произнесли слово «лесопарк». На месте таких лесопарков, наверное, 

когда-то были леса? 

Покровский: – Москва возникла в лесной местности и во все времена была окружена 

лесами. Не стоит забывать и о том, что историческая Москва была намного меньше, 

чем современная. Город постоянно растёт, его границы раздвигаются. И леса 

оказываются в черте города, становятся зонами отдыха, парками. В самом городе люди 

всегда старались сохранить или создать зелёные массивы. 

Ведущая: – А когда в Москве появился первый парк? 

Покровский: – Один из самых первых общественных парков был создан в начале 18 

века. Это был Ботанический сад, где выращивали лекарственные и редкие экзотические 

растения. Примерно в это же время в Москве и ближайших окрестностях возникают 

первые распланированные парки. В 1701 году, по переписи, в Москве и Подмосковье 

существовало уже 43 дворцовых сада. 

Ведущая: – В таких парках можно увидеть и памятники архитектуры? 

Покровский: – Конечно. Это загородные царские резиденции, дворцы русских 

аристократов, такие как Царицыно или Коломенское. Во многих из них сегодня 
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расположены музеи. В Интернете вы можете найти сайты с подробной информацией о 

достопримечательностях и музеях, расположенных на территории парков. 

http://www.echo.msk.ru/ 

3. 

На чём экономят люди во время кризиса? Как показал опрос, проведённый 

Исследовательским центром портала Опрос.ру, забыть про развлечения во время 

кризиса готовы 22% опрошенных. Они экономят на развлечениях и ресторанах: кафе, 

клубах, дискотеках, реже ходят в театры и кино. Фильмы они, конечно, смотрят, но 

дома. Зачем ходить в кино, – рассуждают люди – если за цену одного билета можно 

купить ДВД с пятью фильмами. А можно и просто бесплатно скачать фильм в 

Интернете. 

Несмотря на сезон отпусков, 16% респондентов готовы отказать себе в отдыхе. 
Конечно, речь идёт об отдыхе на морских курортах и поездках за границу. Вместо них 
люди проводят отпуск на даче или у родственников в деревне. 

Одежда и обувь сейчас тоже не являются предметами первой необходимости: без 
обновок готов прожить почти каждый седьмой респондент (14%). Конечно, большая 
часть ответивших таким образом – мужчины. 

Каждый шестой респондент (17%) сказал, что готов питаться «скромнее». А 
фактически же на продуктах сейчас экономит почти две трети (61%) россиян. Чаще 
всего отказывают себе в сладком, мясе, фруктах. Многие из-за нехватки денег сменили 
магазины на рынки, а деликатесы - на обычные продукты. Вот что они говорят об этом: 
«Реже ем фрукты и мясо», «Да, пытаешься найти неплохое качество, но по более 
низкой цене», «Приходится ходить на рынок», «Раньше забегала в любой 
круглосуточный и покупала всё что хотела, теперь составляем чёткий список, закупаем 
и готовим в пределах продуктов на неделю. Удаётся». 

Но зато на сигаретах и спиртном экономить готовы только 3% опрошенных. 

http://media.izvestia.ru/anons/ 
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IV. Íráskészség 
 

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 feladat megoldása 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 feladat megoldása 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  
Nyelvtan, helyesírás 5  
Összesen 10  
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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 feladat megoldása 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 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: 
K (betű) = az adott formai jegy teljesítése helyes, 
√K (hiányjel + betű) = hiányzik vagy nem elfogadható az adott formai jegy, 
K (aláhúzott betű) = elfogadható, bár hibás az adott formai jegy. 

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

 

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, 
                      i  (aláhúzás + i) = ismétlődő hiba. 
 

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  
Szövegalkotás 5  
Szókincs, kifejezésmód 5  
Nyelvtan, helyesírás 5  
Összesen 20  

 
2. Amennyiben a feladat megoldása bármelyik értékelési szempont alapján 0 pontos, akkor az 

összpontszám is 0 pont. 
3. A dolgozatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól.  
4. Fél pontok és jutalompontok nem adhatók. 
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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 feladat megoldása 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 feladat megoldása a Szövegalkotás szempont alapján 0 pontos, akkor 
nem értékelhető 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 feladat megoldása 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 feladat megoldása 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 formai jegyeket levél esetében a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő 
betűkkel: 

Dátum = D 
Megszólítás = M 
Köszönés = K 
Aláírás = A 

A teljesítés minőségét mutató jelek: 

K (betű) = az adott formai jegy teljesítése helyes, 
√K (hiányjel + betű) = hiányzik vagy nem elfogadható az adott formai jegy, 
K (aláhúzott betű) = elfogadható, bár hibás az adott formai jegy. 

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

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, 
                      i  (aláhúzás + 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 
szempont kifejtésével 
részletesen és megfelelő 
mélységben dolgozta ki 
a témát. 

Részletesen kifejtette, és 
érvekkel megfelelően 
alátámasztotta 
véleményét. 

A vizsgázó négy - három 
irányító szempontot meg-
felelő mélységben dolgozott 
ki. Az ötödik szempontot 
csak részben, vagy egyál-
talán 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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