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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. 
 
10. acceder 3. compatible 12. pagar 8. reconocible 
0. almacenes X durar 9. pantalla 11. retroiluminación 
X amenaza 4. equipos 6. recargable 1. solución 
5. batería 2. manejar 7. receptores X táctil 

 
 
II. 
 
 

0.   13.    14.    15.    16.    17.  
A D E B I F 

 
 
III. 
 

         VERDAD     FALSO 
0) La palabra filandón tiene su raíz en diferentes labores 

manuales de las mujeres.    
18) Estas reuniones se organizaban para hacer trabajos por las 

tardes y ofrecían posibilidad para transmitir elementos de la 
cultura popular a las generaciones siguientes. 

  

19) Los filandones han ofrecido materiales de las tradiciones 
populares orales para la literatura escrita.   

20) Hoy en día en tertulias literarias quieren evocar el ambiente 
de los filandrones.    

21) La tradición de filandrones es algo excepcional que no tiene 
parecido en ninguna parte.    

22) Los “10 tesoros de patrimonio inmaterial de España” serán 
elegidos por la votación de los expertos.   
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IV. 
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: 
C-E…..1 pont  F-I..…….1 pont  H-A……1 pont 
E-B…..1 pont  I-G.…….1 pont  A-D (vagy D az utolsó helyen)…1pont 
B-F.….1 pont  G-H…….1 pont 
 
Teljesen helyes megoldás: 
 

0.   23.    24.    25.    26.    27.     28.    29.    30. 
C E B F I G H A D 
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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. hasta  0. b 
     

1. en  11. c 
2. de  12. a 
3. a  13. d 
4. en  14. b 
5. para  15. b 
6. de/sobre  16. a 
7. de  17. c 
8. según  18. a 
9. a  19. d 
10. en  20. a 

   21. b 
   22. c 

 
                                III.        IV. 
 

0. elige  0. al 
     

23. Pon  31. ha/haya 
24. Cocina  32. son 
25. tapa  33. cualquier/cada 
26. Aprovecha  34. les 
27. Utiliza  35. Nacieron/Han nacido 
28. dejes  36. como 
29. apágalo  37. Hay 
30. abras   
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NYELVHELYESSÉG  

 
Átszámítási táblázat 

 
 

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

1. ¿Qué opinan ellos sobre cómo se aprende una lengua extranjera? 
c) Suelen necesitar un buen apoyo de gramática y vocabulario antes de empezar a hablar 

ya que no les gusta expresarse incorrectamente. 
 

2. ¿Qué visión tienen de la sociedad española o cuáles son los estereotipos más 
extendidos?  

d) Nos consideran alegres, divertidos, cariñosos, amables, simpáticos pero también un 
poco caóticos y vagos. 

 
3. ¿Cuál es la motivación principal por la que se animan a estudiar español? 
c) Normalmente estudian español por placer, porque les gusta como suena. 
 
4. ¿Qué comportamiento verbal y no verbal espera un estudiante polaco de su profesor?  
c) Que intente combinar disciplina y orden con espontaneidad, que sea exigente, que las 
clases sean muy dinámicas e interactivas y que muestre alegría y simpatía. 

 
5. ¿Cómo es la tradición educativa de Polonia en cuanto a la enseñanza y aprendizaje del 

español? 
c) El español, aunque sea una lengua cada vez más fuerte en el marco profesional, suele  

ser para ellos como una actividad de ocio. 
 
6. Cuando se empezó a enseñar español masivamente en Polonia, ¿qué se exigía de un 

profesor? 
b) Para ser profesor solo era necesario ser nativo y entretener a los alumnos. 
 
7. ¿Qué mitos hay en España sobre la forma de aprendizaje en Polonia? 
b) No conoce los mitos que hay en España sobre la forma de aprendizaje en Polonia. 
 
8. ¿Cómo es el estudiante polaco? 
d) Es muy abierto y receptivo ante diferentes estilos aunque suelen ser reacio al 

aprendizaje por el método intuitivo. 
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II.  A 9., 10. és a 11. kérdésre csak akkor adható meg a pont, ha mindkét elem megjelenik 
a válaszban. 
 

0. La Fundación Internacional Mozarteum dará a conocer el domingo oficialmente dos 
piezas desconocidas para piano. 

 
9. El director de investigación del Mozarteum dijo a la prensa que estas son……          

(¡2 elementos!) 
dos piezas de música para piano   vagy   dos piezas compuestas antes del décimo 
cumpleaños de Mozart. 

 
10. Las obras fueron descubiertas en el marco de una investigación amplia de materiales 

que incluyen cartas, documentos musicales, (¡2 elementos!) algunos manuscritos por 
el compositor y otros por copistas contemporáneos. 

 
11. La fundación fue establecida en 1880 para (¡2 elementos!) preservar el patrimonio del 

compositor y hallar nuevos enfoques para analizarlo. 
 

12. En septiembre una biblioteca francesa encontró otra pieza musical previamente 
desconocida, descrita como un borrador preliminar de una composición musical, que 
fue hallada en Nantes, por empleados. 

 
13. Leisinger dijo que la institución contactó a su fundación para autentificar el 

documento. 
 

14. En los últimos 50 años ha habido 10 descubrimientos importantes de Mozart. 
 

15. Siempre es tan impresionante cuando se descubre una nueva pieza de Mozart porque 
agrega algo al conocimiento global que tenemos de él y de su desarrollo como 
compositor. 

 
16. Según el presidente del departamento de  historia musical de Mozarteum, es 

importante examinar minuciosamente las piezas porque a veces una pequeña pieza se 
transforma en algo más grande. 

 
III. 

VERDAD     FALSO 
0) Cuando se escucha colegios prefabricados se tiende a pensar 

en barracones. 
 

  

17) Los colegios prefabricados no son barracones, sino  
construcciones sólidas.  
 

  

18) Las aulas no son tan amplias y soleadas, pero cuentan con 
instalaciones eléctricas, de fontanería, y calefacción. 
 

  

19) La ventaja de estos centros escolares es que se construyen 
en prácticamente dos meses pero el coste es mayor al de los 
edificios de toda la vida.  
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20) La directora de la escuela Montserrat Minquell estaba muy 
contenta porque todo estaba listo para el comienzo del 
curso. 

  
21) La ampliación de la escuela era necesaria porque en la  

localidad hay mucha inmigración y en la actual no caben 
todos. 
 

  
22) Los módulos se construyen en la fábrica y después se 

trasladan al solar, donde se montan de nuevo. 
 

  

23) Los edificios están fabricados en acero y pueden ser tan 
duraderos como la Torre de Eiffel. 
 

  
24) La desventaja de estas instalaciones es que no son fáciles de 

reformar, no son desmontables y reutilizables en otros 
espacios. 
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A hangfelvétel szövege 
 

Buenos días. A continuación va a escuchar los ejercicios de comprensión auditiva. El 
examen se compone de tres 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. En la segunda 
audición si la tarea exige tomar más notas se harán pausas de 10 segundos. Después de la 
segunda audición tiene un minuto más para trabajar. 

 
 
I. Lea con atención el ejercicio. Escuche la siguiente entrevista con el profesor Santiago 
Vázquez sobre la situación de la enseñaza del español en Polonia y elija la respuesta más 
adecuada entre las que le ofrece el ejercicio. Va a escuchar dos veces el texto. Debe marcar 
con un círculo la respuesta más adecuada. El ejemplo está marcado con el número 0. 
 (8 puntos) 
 

Santiago Vázquez Ures, Coordinador del Instituto Español Sin Fronteras en Varsovia 
desde hace 4 años, nos habla de su experiencia acerca de las particularidades de la enseñanza 
en este país tan interesado en el estudio de nuestra lengua y con tanto potencial para el 
desarrollo del español para extranjeros.  

 
Editorial Edinumen.- ¿Con qué palabras podrías describirnos la actitud que muestran tus 
estudiantes de español hacia la situación de aprendizaje en el aula?¿Qué opinan ellos sobre 
cómo se aprende una lengua extranjera?  
 
Santiago Vázquez.- En general el estudiante polaco suele mostrar una actitud muy positiva, 
aunque bastante pasiva en el aula. Quizás porque son conscientes de su enorme capacidad de 
aprendizaje de lenguas extranjeras, suelen comportarse como esponjas dispuestos a absorber 
toda la información que les llegue y adaptarse a cualquier método de enseñanza.  
En cuanto a su opinión de cómo se aprende una lengua extranjera, podemos encontrar un poco 
de todo ya que para la mayoría de nuestros estudiantes el español es su segunda, tercera o 
cuarta lengua extranjera, lenguas que seguramente habrán aprendido de diversas formas. Por 
mi experiencia suelen necesitar un buen apoyo de gramática y vocabulario antes de empezar a 
hablar ya que les incomoda no expresarse correctamente.  
 
E. Edinumen.- ¿Cómo se percibe la cultura española en un país como Polonia?¿Qué visión 
tienen de nuestra sociedad o cuáles son los estereotipos más extendidos?  
 
Santiago Vázquez.- Afortunadamente tienen muy buena opinión de nosotros. Nos consideran 
alegres, divertidos, cariñosos, amables, simpáticos pero también un poco caóticos y vagos. 
 
---------------------------------------------------------- 
 
E. Edinumen.- ¿Cuál es la motivación principal por la que se animan a estudiar español los 
estudiantes que tenéis matriculados en la escuela?  
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Santiago Vázquez.- La enorme simpatía hacia la comunidad hispana. Normalmente estudian 
español por placer, porque les gusta como suena, porque quieren viajar a España o América 
Latina, porque la hablamos más de 400 millones…  
E. Edinumen.- ¿Qué consejo le darías a un docente de español que quisiera incorporarse a 
vuestra escuela?¿Qué comportamiento verbal y no verbal espera un estudiante polaco de su 
profesor?  
 
Santiago Vázquez.- Mis consejos serían que intentara combinar disciplina y orden con 
espontaneidad, que fuera muy exigente ya que los estudiantes polacos aprenden muy rápido, 
que las clases fueran muy dinámicas e interactivas y que mostrara alegría y simpatía. En 
general los estudiantes polacos esperan que el profesor sea también un animador.  
 
------------------------------------------------------------ 
 
E. Edinumen.- ¿Cómo es la tradición educativa del país en lo que a la enseñanza y aprendizaje 
de idiomas extranjeros se refiere? 
  
Santiago Vázquez.- La mayoría de los polacos casi siempre han aprendido lenguas extranjeras 
por obligación. El ruso hasta hace 20 años era una asignatura obligatoria en la educación 
pública, el inglés se estudia desde muy niños y también es obligatorio y el alemán por 
proximidad geográfica y por motivos laborales suele ser la segunda lengua extranjera en la 
educación pública. El español, aunque sea una lengua cada vez más fuerte en el marco 
profesional, suele ser para ellos como una actividad de ocio y cada vez es más demandada en 
detrimento del francés o el italiano. Antes de empezar a trabajar en el Instituto Sin Fronteras 
había estado en otras escuelas de español en Polonia donde para ser profesor sólo era 
necesario ser nativo y entretener a los alumnos. Al principio funcionaba algo pero 
evidentemente los polacos no son tontos, por eso la mayoría de esas escuelas han cerrado y 
cada vez hay más escuelas de español serias en las que el polaco quiere divertirse, pero sobre 
todo aprender nuestra lengua y saber más de nuestra cultura.  
 
E. Edinumen.- ¿Nos podrías poner algunos ejemplos sobre mitos o leyendas que se hayan 
creado injustamente alrededor de la imagen que tenemos desde España de los estilos de 
aprendizaje en los estudiantes de español en Polonia?  
 
Santiago Vázquez.- Desconozco los mitos que haya en España sobre la forma de aprendizaje 
en Polonia pero creo que el estudiante polaco es muy abierto y receptivo para aprender 
mediante diferentes estilos aunque suelen ser reacios al aprendizaje por el método intuitivo. 
Depende mucho de cómo lo plantee el profesor. 
 

(Editorial Edinumen  Entrevistas  El español en... POLONIA)  
 
 
 
II. Escuche con atención el informe sobre la presentación de dos nuevas piezas de Mozart en 
Salsburgo y según lo escuchado termine las frases. Va a escuchar dos veces el texto. El 
ejemplo está marcado con el número 0. (8 puntos) 
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La Fundación Internacional Mozarteum dará a conocer el domingo oficialmente dos 

piezas para piano, en una presentación ampliamente esperada en Salzburgo que incluirá una 
interpretación en vivo del pianista austriaco Florian Birsak. 

"Éstas son dos piezas substanciales de música para piano, compuestas antes del 
décimo cumpleaños de Mozart", dijo a la agencia AP Ulrich Leisinger, director de 
investigación del Mozarteum, en un correo electrónico. Fueron identificadas como parte de 
una investigación más amplia de materiales de la fundación relacionados con Mozart, que 
incluyen cartas y escritos pero también cientos de documentos musicales, algunos de ellos 
manuscritos por el prodigioso compositor, y otros por copistas contemporáneos suyos. 

 
------------------------------------------------------------ 
 

Establecida en 1880, la fundación, fuente principal del material relacionado con 
Mozart, busca preservar el patrimonio del compositor y hallar nuevos enfoques para 
analizarlo. 

En septiembre una biblioteca francesa encontró otra pieza musical desconocida escrita 
por Mozart. Este trabajo, descrito como un borrador preliminar de una composición musical, 
fue hallado en Nantes, en el oeste de Francia, por empleados que revisaban los archivos de la 
biblioteca. Leisinger dijo que la institución contactó con su fundación para que ayudara a 
autentificar el documento. Leisinger informó entonces que en los últimos 50 años ha habido 
10 descubrimientos importantes de Mozart. 
 
---------------------------------------------------------- 
 

"Siempre es tan impresionante cuando se descubre una nueva pieza de Mozart porque 
agrega algo al conocimiento global que tenemos de él y de su desarrollo como compositor", 
dijo Griffel, presidente del departamento de historia musical de la reconocida institución. 
Después añadió que una vez que las piezas fueran dadas a conocer, sería importante 
examinarlas con minuciosidad técnica en busca de pistas potenciales sobre piezas posteriores. 

"A veces, una pequeña pieza se transforma en algo más grande". 
 

(Por VERONIKA OLEKSYN - SALZBURGO, Austria - Julio 31, 2009) 
 
 
III. Escuche la información sobre colegios exprés o sea sobre la instalación de edificios 
prefabricados en Cataluña y marque con una cruz si lo escrito es verdadero o falso. Va a oír 
dos veces la información. El ejemplo está marcado con el número 0. (8 puntos) 
 

Diez centros de Cataluña han incrementado este curso las plazas escolares con 
edificios prefabricados. 

Cuando se escucha “colegios prefabricados” se tiende a pensar en barracones. Los que 
hay son construcciones sólidas, de amplias y soleadas aulas, con instalaciones eléctricas, de 
fontanería y calefacción, incluso con un ascensor que puede tener cualquier edificio 
tradicional. La ventaja de estos centros escolares es que se construyen en prácticamente dos 
meses y el gasto es similar o inferior al de los edificios de toda la vida. 

Uno de ellos es el Centro Escolar Mercé Rodera de Santa Coloma de Gramenet, cuya 
directora Montserrat Minquell estaba muy preocupada porque estuviera todo listo para el 
comienzo del curso. Al mismo tiempo declaró que el edificio nuevo era precioso, dijo que les 
iba a ir fenomenal porque necesitaban espacio y ahora lo tendrían de sobra. Santa Coloma  
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igual que otras localidades, ha recibido mucha inmigración y los colegios no dan abasto. Este 
curso, el Mercé Rodera acogerá, entre los dos edificios, a unos 370 niños. En Santa Coloma 
los trabajos empezaron en junio. 
 
------------------------------------------------------- 

 
En estos proyectos suele haber dos fases, la que se hace sobre el solar y la que se hace 

en fábrica. Los módulos se construyen en la fábrica y se montan tal y como están ahora en el 
terreno, después se desmontan y se trasladan al solar, donde se montan de nuevo. 
Éstos no son edificios temporales para salir del paso, sino que tienen la función de una 
construcción definitiva. Fabricados en acero, su vida es igual a la de un edificio tradicional. 

 Hay edificaciones de acero que conoce todo el mundo y que tienen varios siglos, 
como la Torre Eiffel. Otras ventajas de estas instalaciones es que son fáciles de reformar, se 
pueden desmontar y reutilizar en otro espacio o bien reciclar y son más sostenibles que un 
edificio tradicional en el conjunto de toda su vida útil. 
 

(El Periódico, 8 de septiembre de 2009 
Erica Asmas – Santa Coloma de Gramenet) 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

Átszámítási táblázat 
 
 

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

ÍRÁSKÉSZSÉG 
 

 
Az írás feladatok 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 Maximális  
pontszám 

Tartalom, szövegalkotás 5  
Formai jegyek és hangnem  3  
Nyelvhelyesség 5  
Összesen 13  

 

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 eltér a megadott szöveghossztól.  
 4. Fél pontok és jutalompontok nem adhatók. 
 
Az értékelési szempontok részletes kifejtése 
 
Tartalom, szövegalkotás 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 
• hány irányító szempontra tért ki és megfelelően tárgyalta-e azokat, 
• hogyan valósította meg a kommunikációs célt/célokat, 
• logikus-e a szöveg gondolatmenete, azaz az irányító szempontok, valamint az ezekhez 

kapcsolódó gondolatok elrendezése, 
• megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés, tárgyalás és befejezés, 
• hogyan használja a vizsgázó a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit, 
• megfelelő-e a formai tagolás. 
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Egy adott irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető megfelelőnek, ha a vizsgázó 
kitér a megadott szempontra, mondatai minden lényeges információt tartalmaznak, illetve 
minden lényeges információra rákérdeznek és ismétlésektől mentesek. Amennyiben egy irá-
nyító szemponthoz több alpont tartozik, a szempont kifejtése akkor tekinthető megfelelőnek, 
ha a vizsgázó az összes alpontot tárgyalja. Ha a vizsgázó egy irányító szempontra kitér, de 
mondatai nem tartalmaznak minden lényeges információt, illetve nem kérdeznek rá minden 
lényeges információra, az adott irányító szempont tárgyalása csak részben megfelelő. Az adott 
irányító 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 megfelelő lehet az adott szempont kifejtése akkor is, ha a 
vizsgázó csak egy mondatban fogalmazza meg a kérdést. 

Ha egy irányító szempont tárgyalása nyelvi okokból nem érthető, azt a Tartalom szem-
pontnál úgy kell értékelni, mintha a vizsgázó nem tért volna ki rá, azaz az adott irányító 
szempont kifejtése nem megfelelő. Ezt a hibát figyelembe kell venni a nyelvi teljesítmény 
értékelésekor is, azaz a Nyelvhelyesség szempontnál. 

Új, azaz nem megadott szempontok értékelésére nincs lehetőség.  
 

A szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemei 
A szöveget a mondatok halmazától a kohézió különbözteti meg, amit a szöveget alkotó 
elemek jelentésének szerves összefüggése és a szerkezeti összekapcsoltság biztosít. A szöveg 
egységét biztosító jelentés szintű kapcsolatteremtés leggyakoribb eszközei a következők: 
• teljesen vagy részben ismétlődő szavak, szószerkezetek, 
• szinonimák, 
• a szavak és szószerkezetek jelentése között lehetséges néhány viszony (ellentét, ok-

okozati viszony stb.), 
• a mondatok logikai-tartalmi elrendezése (ok-okozat, általános-konkrét stb.). 

A mondatok kapcsolódását biztosító nyelvtani, szerkezeti kapcsolóelemek: 
• az önálló mondatok közötti kötőszók, 
• rámutató szók (különféle névmások, határozószók), 
• egyéb nyelvtani viszonyító elemek (igeragozás, középfok stb.). 
 
Formai jegyek és hangnem 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg  
• megfelel-e a levéllel mint szövegfajtával szemben állított formai követelményeknek, azaz 

helyesen tartalmazza-e a dátumot, a megszólítást, az elköszönést és aláírást,  
• hangneme megfelel-e a címzetthez való viszonynak és a közlési szándéknak.  
 

E szempont értékelésénél csak a nyelvtani és helyesírási hibát sem tartalmazó variációk 
számítanak helyesnek. Amennyiben a megszólítás és az elköszönés külön-külön helyes 
ugyan, de nem illenek egymáshoz, akkor a formai jegyek nem megfelelőek (0 pont). 
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Nyelvhelyesség 

E szempont összefoglalja a szókincs, kifejezésmód, nyelvtan és a helyesírás követelményeit. 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
• megfelel-e a vizsgázó által használt szókincs a témának, a szituációnak, a szerepnek és a 

közlési szándéknak,  
• megfelel-e a szóhasználat az emelt szintű érettségi vizsga követelményeinek (mennyire 

változatos), 
• megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a mondattan, az alaktan és a helyesírás 

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

változatosak a nyelvtani struktúrák és a mondatszerkesztés). 
 

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

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

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

Javítási jelrendszer 
 
 
Tartalom, szövegalkotás 

E szempontok teljesítését a lap jobb oldalán található sávban jelöljük a szempont sorszámának 
megadásával: 

4 (bekarikázott szám) = teljesített tartalmi szempont, 
√3 (hiányjel és szám) = nem tárgyalt tartalmi szempont, 
2– (szám és mínuszjel) = nem megfelelően kifejtett, de érintett tartalmi szempont. 

Amennyiben a vizsgázó egy irányító szempontot a szövegben több helyen tárgyal, a szempont 
teljesítését az utolsó említés helyénél kell jelölni. 
 
Formai jegyek és hangnem 

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

A teljesítés minőségét mutató jelek: 
K (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 mon-

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

ÉL = megértést zavaró lexikai hiba, 
G = nyelvtani (grammatikai) hiba, 
ÉG = megértést zavaró nyelvtani hiba, 
H = helyesírási hiba. 

 
A szövegben használt jelek: 

___________(aláhúzás) = lexikai, nyelvtani vagy helyesírási hiba, 
√ (hiányjel) = hiányzik egy szó, 
            (nyíl) = szórendi hiba, 
__________i  (aláhúzás és i) = ismétlődő lexikai hiba. 
                       

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

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

A vizsgázó négy irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően.  

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat megfelelően valósí-
totta meg. 
A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok elrendezése 
logikus.  
A gondolati tagolás megfele-
lő: van bevezetés, tárgyalás és 
befejezés.  

A vizsgázó megfelelően hasz-
nálja a szövegalkotás tartalmi 
és nyelvi elemeit: létrejön a 
szövegkohézió. 

A formai tagolás megfelelő. 

Elérte a megadott szöveg-
mennyiséget (120-150 szó). 

A vizsgázó három irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően, a negyediket pedig 
csak részben vagy egyáltalán 
nem.  

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat nagyrészt megfelelően 
valósította meg. 
A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok elrendezése 
nagyrészt logikus.  
A vizsgázó törekszik a gondo-
lati tagolásra: van bevezetés 
vagy befejezés. 

A vizsgázó nagyrészt megfe-
lelően használja a szöveg-
alkotás tartalmi és nyelvi 
elemeit. A mondatok nagy-
részt szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. 

Legalább 90 szó a szöveg 
hossza. 

A vizsgázó két irányító szem-
pontot dolgozott ki megfelelő-
en, a többit pedig csak részben 
vagy egyáltalán nem.  
vagy: 
A vizsgázó egy irányító szem-
pontot dolgozott ki megfelelő-
en, és még legalább egy irá-
nyító szempontot tárgyalt 
részben.  

A kommunikációs célokat 
részben valósította meg. 
A mondanivaló nem min-
denütt logikus elrendezésű.  
A vizsgázó nem törekszik a 
gondolati tagolásra: hiányzik 
a bevezetés és a befejezés. 

Az írásmű még szövegnek 
tekinthető, bár a mondatok 
több helyen nem kapcsolód-
nak egymáshoz. 

A vizsgázó csak egy irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően, és nem tárgyalta a 
többi szempontot. 

Alapvető kommunikációs cél-
ját nem éri el. 
Nem jött létre szöveg. 
A mondanivaló nem logikus 
elrendezésű, a gondolatok 
esetlegesen követik egymást.  

Az írásmű tagolatlan és átte-
kinthetetlen, túlnyomórészt 
izolált mondatok halmazából 
áll. 
 
Az alkotott szöveg hossza 
nem haladja meg az 50 szót. 
 

 

Formai jegyek és hangnem  
3 pont 2–1 pont 0 pont 

A szöveg formai jegyei telje-
sen megfelelnek a szövegfaj-
tának, hangneme a közlési 
szándéknak és a címzetthez 
való viszonynak. 

Van helyes megszólítás, dá-
tum, elköszönés és aláírás. 

A szöveg formai jegyei nagy-
jából megfelelnek a szöveg-
fajtának, hangneme a közlési 
szándéknak és a címzetthez 
való viszonynak. 

Van helyes megszólítás és 
aláírás. A dátum és az elkö-
szönés hibás vagy hiányzik. 

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

Nyelvhelyesség 
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 vizsgázó változatos nyelv-
tani struktúrákat használ, vala-
mint mondatszerkesztése is 
változatos.  

A szöveg hibátlan vagy csak 
kevés, a szöveg megértését 
nem nehezítő nyelvi (mondat-
tan, alaktan, helyesírás) hiba 
található benne. 

A szöveget nagyrészt a témá-
nak és a közlési szándéknak 
megfelelő szókincs jellemzi.  
A vizsgázó törekszik a válto-
zatos szóhasználatra. 
A szóhasználat néhány helyen 
nem megfelelő, ez azonban 
alig nehezíti a megértést. 
A vizsgázó törekszik a válto-
zatos nyelvtani struktúrák 
használatára és a változatos 
mondatszerkesztésre. 

A szövegben több, a szöveg 
megértését nem nehezítő nyel-
vi (mondattan, alaktan, he-
lyesírás) hiba és/vagy néhány, 
a szöveg megértését nehezítő 
hiba található. 

A szöveg szókincse egyszerű.
Sok a szóismétlés. 
A szóhasználat többször nem 
megfelelő. A hibák néhány 
helyen nehezítik a megértést. 
A vizsgázó alig törekszik a 
változatos nyelvtani struktú-
rák használatára és a vál-
tozatos mondatszerkesztésre. 

A szövegben több, a szöveg 
megértését nem nehezítő nyel-
vi (mondattan, alaktan, he-
lyesírás) hiba és/vagy több, a 
szöveg megértését nehezítő 
hiba található. 

A szövegben felhasznált szó-
kincs szegényes. 
A nem megfelelő szóhasználat 
több helyen jelentősen nehe-
zíti és/vagy akadályozza a 
megértést. 
A vizsgázó nem törekszik a 
változatos nyelvtani struktú-
rák használatára és a változa-
tos mondatszerkesztésre. 

A szövegben számos, a szö-
veg megértését nem nehezítő 
nyelvi (mondattan, alaktan, 
helyesírás) hiba és/vagy sok, a 
szöveg megértését jelentősen 
nehezítő és/vagy akadályozó 
hiba található. 
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Második feladat 
 
A javítás alapelvei 
 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

Értékelési szempontok Maximális  
pontszám 

Tartalom 4  
Szövegalkotás 3  
Szókincs, kifejezésmód 5  
Nyelvtan, helyesírás 5  
Összesen 17  

 
2. Ha a dolgozat bármelyik értékelési szempont alapján 0 pontos, akkor az összpontszám is  

0 pont. 
3. A dolgozatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól.  
4. Fél pontok és jutalompontok nem adhatók. 
 
 
Az értékelési szempontok részletes kifejtése 
 
Tartalom 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 
• hány irányító szempontra tért ki, és milyen mélységben tárgyalta azokat,  
• megfelelően kifejtette és indokolta-e véleményét. 
 

A témakifejtés során a vizsgázónak a megadott témát tágabb kontextusba kell helyeznie, 
továbbá ki kell fejtenie, és érvekkel alá kell támasztania véleményét (valamelyik irányító 
szempont kapcsán). A vizsgázónak mind a négy irányító szempontra ki kell térnie dolgozatá-
ban, s megfelelő mélységben kell tárgyalnia azokat. Amennyiben a vizsgázó egy irányító 
szempontot csak személyes vonatkozásban tárgyal, az irányító szempont kifejtése csak rész-
ben 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 kifejtésé-
nek részletessége értékelhető. 

Ha egy irányító szempont tárgyalása nyelvi okokból nem érthető, azt a Tartalom szem-
pontnál úgy kell értékelni, mintha a vizsgázó nem tért volna ki rá, azaz az irányító szempont 
kifejtése nem megfelelő. Ezt a hibát figyelembe kell venni a nyelvi teljesítmény értékelésekor 
is, azaz a hiba jellegétől függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szem-
pontoknál. 

 
Szövegalkotás 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
• logikus-e a szöveg gondolatmenete, azaz az irányító szempontok valamint az ezekhez 

kapcsolódó gondolatok és a vizsgázó véleményét alátámasztó érvek elrendezése, 
• megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés, tárgyalás és befejezés, 
• hogyan használja a vizsgázó a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit, 
• megfelelő-e a formai tagolás. 



 

írásbeli vizsga 1011                                             20 / 23       2010. október 27. 

Spanyol nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

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 jelentésszintű kapcsolatteremtés leggyakoribb eszközei a következők: 
• teljesen vagy részben ismétlődő szavak, szószerkezetek, 
• szinonimák, 
• a szavak és szószerkezetek jelentése között lehetséges néhány viszony (ellentét, ok-oko-

zati viszony stb.), 
• a mondatok logikai-tartalmi elrendezése (ok-okozat, általános-konkrét stb.). 

A mondatok kapcsolódását biztosító nyelvtani, szerkezeti kapcsolóelemek: 
• az önálló mondatok közötti kötőszók, 
• rámutató szók (különféle névmások, határozószók), 
• egyéb nyelvtani viszonyító elemek (igeragozás, középfok stb.). 
 

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

A formailag nem megfelelően tagolt szövegeket alacsonyabb pontszámmal kell érté-
kelni. Ez nem jelenti azonban azt, hogy a formailag tagolt, de kevésbé logikus felépítésű szö-
vegek nem értékelhetők az alacsonyabb pontszámmal. 
 
Szókincs és kifejezésmód 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
• megfelel-e a vizsgázó által használt szókincs a témának, a szituációnak, a szerepnek és a 

közlési szándéknak,  
• megfelel-e a szóhasználat az emelt szintű érettségi vizsga követelményeinek (mennyire 

változatos). 
 

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

A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni, azaz a hiba 
jellegétől függően vagy a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szempontnál. 
Amennyiben például a vizsgázó egy szót nem megfelelően használ (pl. a „traer“ ige helyett a 
„llevar“ igét), ezt a hibát csak a Szókincs, kifejezésmód szempontnál lehet értékelni. 

Azoknál az értelemzavaró hibáknál, amelyek következtében egy-egy mondatrész vagy 
mondat mondanivalója válik érthetetlenné, és amelyeknél a hiba komplexitása miatt nem lehet 
eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, az egyszeri értékelés elve nem 
érvényes. Az ilyen típusú hibákat tehát mindkét szempontnál értékelni kell.  

Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a szö-
vegben jelölni kell előfordulásukat. 
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Nyelvtan, helyesírás 
 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
• megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a mondattan, az alaktan és a helyesírás nor-

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

változatosak a nyelvtani struktúrák és a mondatszerkesztés). 
Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a 

megértést. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak újraolva-
sás után érthető, azaz anyanyelvi olvasó csak nehezen vagy egyáltalán nem értené meg a 
mondanivalót.  

A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni, azaz a hiba 
jellegétől függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szempontnál. 
Amennyiben például a vizsgázó egy igét helytelen vonzattal használ (pl. ir en), ezt a hibát 
csak a Nyelvtan, helyesírás szempontnál lehet értékelni. 

Azoknál az értelemzavaró hibáknál, amelyek következtében egy-egy mondatrész vagy 
mondat mondanivalója válik érthetetlenné, és amelyeknél a hiba komplexitása miatt nem lehet 
eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, az egyszeri értékelés elve nem 
érvényesül. Az ilyen típusú hibákat tehát mindkét szempontnál értékelni kell. 

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

 
Javítási jelrendszer 
 
Tartalom 

A tartalmi szempontok teljesítését a lap jobb oldalán található sávban jelöljük 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, 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, 

ÉL = megértést zavaró lexikai hiba.  
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Nyelvtan, helyesírás 

A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 
 

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, 

G = nyelvtani (grammatikai) hiba,  
ÉG = megértést zavaró nyelvtani hiba,  
H = helyesírási hiba. 

 
A szövegben használt jelek: 

___________(aláhúzás) = lexikai, nyelvtani vagy helyesírási hiba, 
√ (hiányjel) = hiányzik egy szó, 
            (nyíl) = szórendi hiba, 
__________i   (aláhúzás és i) = ismétlődő lexikai hiba. 
 

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

Tartalom  
4 pont 3 pont 2–1 pont 0 pont 

A vizsgázó négy irányító 
szempont kifejtésével részle-
tesen és megfelelő mélység-
ben dolgozta ki a témát. 
Minden irányító szemponthoz 
fogalmazott meg gondolatot. 

Részletesen kifejtette, és ér-
vekkel megfelelően alátá-
masztotta véleményét. 

Elérte a megadott szöveg-
mennyiséget (200-250 szó). 

A vizsgázó három irányító
szempontot megfelelő mély-
ségben dolgozott ki. A ne-
gyedik szempontot csak rész-
ben vagy egyáltalán nem 
tárgyalta. 

A vizsgázó törekedett arra, 
hogy részletesen kifejtse, és 
érvekkel alátámassza vélemé-
nyét. 

Az alkotott szöveg hossza 
legalább 170 szó. 

A vizsgázó két irányító szem-
pontot dolgozott ki részletesen
vagy négy, illetve három 
irányító szempontot tárgyalt 
részben. 

A vizsgázó nem fejtette ki 
részletesen véleményét, alig 
érvelt. 

A vizsgázó csak egy irányító 
szempontot dolgozott ki rész-
letesen, vagy csak két irányító 
szempontot tárgyalt részben . 

A vizsgázó nem fejtette ki 
megfelelően véleményét. 

Az alkotott szöveg hossza 
nem haladja meg a 100 szót. 

Szövegalkotás 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok és az ezekhez 
kapcsolódó gondolatok elren-
dezése logikus.  
A gondolati tagolás megfele-
lő.  
A vizsgázó megfelelően hasz-
nálja a szövegösszefüggés 
tartalmi és nyelvi elemeit: lét-
rejön a szövegkohézió. 

A szöveg formai tagolása 
megfelelő. 

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok és az ezekhez 
kapcsolódó gondolatok elren-
dezése nagyrészt logikus.  

A vizsgázó törekszik a gondo-
lati tagolásra. 
A vizsgázó nagyrészt megfe-
lelően használja a szöveg-
összefüggés tartalmi és nyelvi 
elemeit. A mondatok nagy-
részt szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A mondanivaló nem min-
denütt logikus elrendezésű. 
Sok a gondolati ismétlés. 
A vizsgázó nem törekszik a 
gondolati tagolásra. 

Az írásmű még szövegnek 
tekinthető, bár a mondatok 
több helyen nem kapcsolód-
nak egymáshoz. 
 

Nem jött létre szöveg. 
A mondanivaló nem logikus 
elrendezésű, a gondolatok 
esetlegesen követik egymást.  

Az írásmű tagolatlan és átte-
kinthetetlen, túlnyomórészt 
izolált mondatok halmazából 
áll. 
 
 

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

A szöveget a témának és a 
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 nehe-
zíti és/vagy akadályozza a 
megértést. 

 

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

A vizsgázó változatos nyelv-
tani struktúrákat használ, vala-
mint mondatszerkesztése is 
változatos.  

A szöveg hibátlan vagy csak 
kevés, a szöveg megértését 
nem nehezítő nyelvi (mondat-
tan, alaktan, helyesírás) hiba 
található benne. 

A vizsgázó törekszik a válto-
zatos nyelvtani struktúrák 
használatára és a változatos 
mondatszerkesztésre. 

A szövegben több, a szöveg 
megértését nem nehezítő nyel-
vi (mondattan, alaktan, he-
lyesírás) hiba és/vagy néhány, 
a szöveg megértését nehezítő 
hiba található. 

A vizsgázó egyszerű nyelvtani 
struktúrákat használ és/vagy 
mondatszerkesztése nem kel-
lően változatos. 
Rendszerszerű hibákat ejt. 

A szövegben sok hiba van, a 
hibák többször nehezítik a 
megértést. 

A szöveget a szintnek nem 
megfelelő, túlságosan egy-
szerű nyelvtani struktúrák és 
igénytelen mondatszerkesztés 
jellemzi.  

A szövegben sok, a szöveg 
megértését jelentősen nehezítő 
és/vagy akadályozó hiba 
található. 
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