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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 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 tartal-
mazza-e a javítási útmutatóban megadott tartalmi elemeket. 

2. Minden jó megoldás 1 pontot ér. Fél pont 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. (Своей) страной / родиной. 
  2. Музыкой. 
  3. Оперной певицей. 
  4. Потому что его отца интернировали / его отец был гражданином враждебного 

государства. 
  5. Она работала портнихой. 
  6. Он играл в шахматы на деньги. / Чтобы зарабатывать деньги. 
  7. Там (За ним) играл в шахматы Наполеон. 
  8. Потому что он хотел оставить себе эту победу на память. / Чтобы у него в 

памяти это осталось победой.    
  9. В конце тридцатых годов / в тридцатые годы. 
10. В 1940 году. 
11. В Куйбышеве. / В эвакуации. 
12. Из-за своего мягкого характера. 
13. Потому что его не выпускали за границу из СССР. / Ему не разрешали ездить за 

границу. 
14. Потому что он считает Россию родиной. / Потому что он очень любит русских 

женщин / обе его жены россиянки. 
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2. feladat 
 

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 
Г Ж З Б Е И А В 

 
3. feladat 
 

23. сегодня даже в Петербурге люди мало читают/ мало людей читает 
24. в петербургский зоопарк / к администрации зоопарка 
25. (молодые / петербургские) креативщики 
26. (публично) читали произведения / книги разных авторов / развлекали публику 
27. рассказывали / читали (наизусть) стихотворения 
28. иностранцы/ жители разных городов 
29. самые интересные эпизоды 
30. молодёжи 
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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. в этой стране  15. на 
4-5. свободного времени  16. от 
6-7. По данным  17. в 
8-9. в гостях  18. по 
10-11. в компании  19. в 
12. пению  20. Ø 
13. популярности  21. для 
14. людей    
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3. feladat      4. feladat 
 

22. много лет назад  31. Г 
23. приезжают  32. Б 
24. построили  33. В 
25. больше  34. В 
26. собраны  35. В 
27. очереди  36. Г 
28. чтобы  37. А 
29. пьяных  38. Б 
30. зависит  39. В 
   40. А 

 

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. Fél pont és többletpont nem adható. 
4. Helyesírási és nyelvhelyességi hibáért nem vonunk le pontot. 
5. Az elérhető maximális feladatpontszám: 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    
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Részletes útmutató 
 
1. feladat 
 

1. На Земле живёт 84 человека, возраст которых больше 110 лет. +
2. На Кавказе люди живут дольше, чем в других местах. –
3. Морской климат полезнее, чем горный. +
4. Холодные зимы вредны для здоровья. –
5. Россияне очень серьёзно относятся к своему здоровью. –
6. В Японии одна из самых высоких продолжительностей жизни. +
7. 

Куба – бедная страна, и медицинское обслуживание там на очень низком 
уровне. –

 
2. feladat 
 
  8. В свободное от учёбы время. 

  9. Рекламные листовки. 

10. Приятная. Высокий рост – 170 см. 

11. От 150 до 300 рублей в час. 

12. От вида работы. 

13. Пройти тренинг. 

 
3. feladat 
 
14. Москвичи много / мало знают о своём метро. 

15. Музей «Московское метро» работает в будние дни / только по выходным  

16. Обычно метро работает до полуночи / до часа ночи. 

17. На Пасху метро закрывается раньше / позже, чем обычно. 

18. По интенсивности московское метро можно сравнить только с лондонским / с 

токийским. 

19. Идея строительства метро родилась ещё в 19 / 20 веке. 

20. В 1935 году поезда ходили каждые 5 / 13 минут. 

21. Московское метро – очень красивое / удобное, но не красивое. 

22. В 30-50 годы дизайн станций был очень простым / богатым. 
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A hanghordozón elhangzó szövegek: 
1. 

Ведущая: - А сейчас отвечаем на письма наших слушателей. Владимир Гаврилов из 

Саратова спрашивает нас следующее: Правда ли то, что продолжительность жизни 

зависит от места, где живёт человек, и удачно ли, с этой точки зрения, расположена 

Россия? Мы попросили ответить на этот вопрос известного специалиста по 

геронтологии профессора Евгения Петровича Суровцева. Евгений Петрович, а сколько 

лет вообще живут люди? 

Суровцев: Максимальным возрастом человека считают 122 года. Но прежде, чем 

ответить на Ваш вопрос, хочу заметить, что жить долго – мечта каждого человека. Люди 

всегда хотели понять, в чём секрет долгой жизни, что надо делать для того, чтобы долго 

жить. Как надо питаться? Можно ли есть мясо? Можно ли пить алкоголь? 

Полезно ли много спать? Некоторые наивно считают, что достаточно внимательно 

изучить образ жизни людей, которым уже сто или больше лет, и мы получим готовые 

ответы на все наши вопросы. Сегодня на Земле официально зарегистрировано 84 

человека, возраст которых больше 110 лет. Это в основном женщины. 

Ведущая: Так имеет ли значение образ жизни человека или достаточно родиться в 

нужном месте? Существуют ли на планете такие места, такие страны, где люди живут 

дольше, чем в других странах? 

Суровцев: Место проживания человека действительно имеет большое влияние на 

продолжительность жизни. Правда, всё не так просто, как обычно думают люди. Ведь 

очень часто можно услышать такие утверждения, что на Кавказе, например, люди живут 

дольше, чем в других местах. Или что в горах люди вообще живут дольше. Это фикция, 

мифы, стереотипы. Данные науки этого не подтверждают. 

Ведущая: Но ведь раньше считали, что горный климат очень полезен. Выходит, это не 

так? 

Суровцев: Учёные установили, что горный климат плохо действует на организм 

человека. А морской, напротив, очень положительно. Но лучший с точки зрения 

долголетия климат – умеренно континентальный. Отвечая на вопрос нашего слушателя, 

скажу, что Россия расположена очень удачно. Прохладное лето полезно для здоровья, и 

холодные зимы тоже. Хороший климат, например, в Финляндии, Швейцарии, Швеции и 

Японии. Там люди живут дольше. Но говоря о месте жительства, мы имеем в виду не 

только климат. 

Ведущая: А что ещё? 
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Суровцев: Целый комплекс факторов. Условия жизни в данной стране. С одной 

стороны, отношение государства к здоровью граждан, например, уровень развития 

медицины и медицинского обслуживания. С другой стороны, отношение людей к 

собственному здоровью и питанию. 

Ведущая: В этом отношении россияне – не самая серьёзная нация. 

Суровцев: Да, к сожалению, это так. Пьём, курим, много едим и к врачу бежим в 

последнюю минуту. В качестве положительного примера можно привести Японию. Сто 

лет назад средняя продолжительность жизни в этой стране составляла около 40 лет. А в 

конце ХХ века она приблизилась к 80 годам. Сегодня они на одном из первых мест в 

мире. Изменились социальные условия их жизни. Японцы до конца жизни сохраняют 

работоспособность и интерес к жизни. 

Ведущиая: Вы назвали среди факторов уровень медицинского обслуживания. Это 

понятно. Хорошие врачи и хорошие больницы – это очень важно. Но ведь это бывает 

только в очень богатых странах? 

Суровцев: Не обязательно. Куба, например, – не богатая страна. А уровень 

медицинского обслуживания там очень высокий. 
 
2. 

Агентство по трудоустройству студентов приглашает на работу девушек-

студенток! 

Если вы хотите зарабатывать, не бросая учёбу в университете, если вы хотите 

быть самостоятельными и независимыми от родителей, приходите к нам! Мы поможем 

вам найти такую работу, которую вы сможете выполнять в свободное от учёбы время. 

Мы понимаем, что главное в вашей жизни – это университет, а учиться и работать в 

одно время очень трудно. Но с нашей помощью вы сможете сами решить, сколько часов 

в день и сколько дней в неделю вы хотите работать. 

Общительных и активных девушек приглашаем для работы промоутерами! 

Чем занимается промоутер? Раздаёт рекламные листовки и буклеты, выдаёт 

подарки тем, кто сделал покупки, рассказывает о новых товарах и предлагает 

попробовать их. 

Что требуется для этой работы? Ничего особенного! Приятная внешность: рост не 

менее 170 см, возраст от 18 до 24 лет. Посмотрите вокруг! Таких девушек очень много. 

Важнее манеры. Промоутер – человек коммуникабельный и открытый. 

Сколько зарабатывает промоутер? От 150 до 300 рублей в час, в зависимости от 

вида работы. 
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Сколько часов работает промоутер? Как мы уже сказали, это зависит от вас, но 

обычно существует минимум – один раз в неделю, не меньше 4 часов. 

Если вы сумеете хорошо зарекомендовать себя, работодатель может предложить 

вам пройти тренинг и получить более интересную и самостоятельную работу. Как знать, 

может быть именно так начнётся ваша карьера? Постарайтесь не пропустить свой шанс! 

Дорогие девушки! Если наше предложение заинтересовало вас, приходите или звоните! 
 

3. 

Экскурсионное бюро «Столица» предлагает вам богатую программу различных 

экскурсий по Москве, которые помогут вам познакомиться с достопримечательностями 

и культурными памятниками нашего прекрасного города. Одна из самых интересных и 

необычных экскурсий в этой программе – это экскурсия «Московское метро». Мы 

уверенны, что она будет интересна всем: москвичам и гостям столицы, россиянам и 

иностранцам, школьникам и взрослым. Ведь, как это ни странно, но даже москвичи, 

которые очень любят своё метро и гордятся им, очень мало знают об этом техническом 

чуде двадцатого века. Когда появились первые метро мира? Когда построили 

московское метро? Чем оно похоже и чем не похоже на другие метро мира? Ответ на 

эти и на множество других вопросов вы получите, когда посетите Музей московского 

метро, который находится на станции «Спортивная» и открыт для посетителей каждый 

день, кроме субботы и воскресенья. 

Метро – это, как известно, основной, самый популярный и самый надёжный вид 

транспорта в Москве. Им пользуется 10 миллионов человек в день. С раннего утра до 

позднего вечера – последний поезд отходит от конечной станции в час ночи – этот 

огромный поток пассажиров спускается и поднимается по эскалаторам станций метро. 

А на Пасху метро работает даже ночью. Кроме московского так интенсивно работает 

только одно метро в мире – в столице Японии Токио. 

Идея построить метро в Москве родилась очень давно, ещё в самом конце 

девятнадцатого века, когда в некоторых столицах Европы, например, в Лондоне, 

появилась первая подземка. Однако по разным причинам эти проекты долго не 

удавалось реализовать. Первая линия московского метро была открыта только в 1935 

году и соединяла 13 станций. А первый поезд состоял всего из четырёх вагонов и ходил 

с интервалом пять минут. Сегодня станций уже 177, и число это с каждым годом 

растёт. 
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Но московское метро – это не просто один из видов общественного транспорта. 

Оно считается одним из самых красивых и необычных метро в мире. Это настоящий 

памятник архитектуры. Каждая эпоха – это новая страница в истории архитектуры и 

новый стиль в дизайне станций. Многие станции метро, которые построили в 

тридцатые, сороковые и пятидесятые годы, похожи на настоящие дворцы в стиле 

социалистического реализма, они богато украшены мозаиками, скульптурами, 

витражами, лампами. 

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). 

 

Értékelési szempontok Maximális 
pontszám 

Szókincs, kifejezésmód 5  
Nyelvtan, helyesírás 5  
Összesen 10  
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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. Az ismét-
lődő 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. 
 
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 ismét-
lődő 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 szövegben használt jelek: 
aláhúzás = lexikai hiba, 
aláhúzás + i = ismétlődő lexikai hiba, 
           i 

 
Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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A szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemei 
 

A szöveget a mondatok halmazától a kohézió különbözteti meg, amit a szöveget alkotó 
elemek jelentésének szerves összefüggése és a szerkezeti összekapcsoltság biztosít. A szöveg 
egységét biztosító jelentés szintű kapcsolatteremtés leggyakoribb eszközei a következők: 

- teljesen vagy részben ismétlődő szavak, szószerkezetek, 
- szinonimák, 
- a szavak és szószerkezetek jelentése között lehetséges néhány viszony (ellentét, ok-

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

 

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

 

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

A 4–3 és a 2–1 pontos sávoknál a formailag nem megfelelően tagolt szövegeket az ala-
csonyabb pontszámmal kell értékelni. Ez nem jelenti azonban azt, hogy a formailag tagolt, de 
kevésbé logikus felépítésű szövegek nem értékelhetők az alacsonyabb pontszámmal. 

Amennyiben a 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 újraolva-
sás után érthető, azaz anyanyelvi olvasó csak nehezen vagy egyáltalán nem értené meg a mon-
danivalót.  
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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. 
 
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 
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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