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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. 
5. Az elérhető maximális feladatpont: 30. 

Részletes útmutató 
 
1. feladat 
 

 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Е) А) Ж) Б) Г) З) Д) 
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2. feladat 
 
 Правда Неправда
8. В борьбе с мышами и крысами не используют химикаты, 

потому что это стоило бы намного дороже. 
 Х 

9. Посетители вообще не обращают внимания на этих котов. 
 

 Х 

10. Коты служат в Эрмитаже почти три века. 
 

Х  

11. Пётр Первый привёз в Петербург несколько котов. 
 

 Х 

12. Коты стали «официальными охранниками» Эрмитажа при 
царице Елизавете. 

 Х 

13. После блокады Ленинграда в Эрмитаже не осталось в живых 
ни одного кота. 

Х  

14. После блокады кошки опять спасли музей и город от мышей 
и крыс. 

Х  

15. Эрмитажные коты имеют настоящие документы, как и люди. 
 

Х  

16. Котов кормят сотрудники и посетители музея. 
 

Х  

17. У котов только российские спонсоры. 
 

 Х 

18. Эрмитаж − единственный в мире музей, где так заботятся  
о котах. 

 Х 

 
 
3. feladat 
 
19. Лилу в «Пятом элементе» 
20. у неё не было друзей / было мало друзей 
21. русские 
22. бросила карьеру / и переехала в США 
23. стать успешной 
24. говорит плохо / с ошибками 
 
 
4. feladat 
 
25. Оформляют полки с книгами и настраивают спутниковую антенну. 
26. Местные школьники. 
27. Коллекцию DVD, выход в Интернет, / распечатку книги или журнала. 
28. Раньше он интересовался историческими книгами, а теперь читает детективы. 
29. На один месяц. 
30. Известными футболистами. 
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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    3. feladat 
 

1. в себе  13. за  23. в 
2. реальности  14. на  24. путешествие 
3. героических (-ого)  15. в  25. друзей 
4. поступков (а)  16. об  26. любую  
5. в компании  17. о  27. вещь 
6. в привлекательном  18. Перед  28. приветствует 
7. виде  19. для  29. столиком 
8. ничего  20. от  30. уберите 
9. общего  21. между    
10. на открытом  22. во    
11. воздухе     4. feladat 
12. вреда     31. В 
      32. Г 
      33. А 
      34. Б 
      35. В 
      36. Г 
      37. А 
      38. В 
      39. А 
      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. Fél pont 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    
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Részletes útmutató 
 
1. feladat 
 
1. Французы никогда не едят / едят много жирных и высококалорийных продуктов. 
2. После того, как американцы стали пить красное вино, их здоровье стало / не стало 

крепче. 
3. Французы предпочитают / редко едят фаст-фуд. 
4. Французы часто / редко покупают полуфабрикаты. 
5. Французы стараются есть быстро / медленно. 
6. Кофе помогает / мешает оставаться стройными. 

 
2. feladat 
 
7. он работал в Америке. 
8. их продают на улице, на холоде / морозе и её надо нести / тащить домой. 
9. любит их аромат. 
10. миллионы ёлок выбрасывают. 
11. она служит несколько лет. 
12. она занимает много места. 
 
3. feladat 
 
13. Рисование, пение, иностранный язык. 
14. Второй. 
15. 15 
16. Хорошо. / Любит его. 
17. Плохо. / Не знает её. 
18. Ему нравится эта идея. / Хорошо. 
19. У его сына нет слуха. 
20. Потому что платят за это деньги. 
21. Примитивными. 
22. То, что он пишет мелодии для мобильных телефонов. 
 
A hanghordozón elhangzó szövegek 
 
1. 
Термин «французский парадокс» появился на свет ещё в далёком 1968 году. Придумали 
его американцы, которые хотели понять, почему французы, которые едят тонны белого 
хлеба, сыра, масла, бекона, остаются стройными, а процент сердечно-сосудистых 
заболеваний у них на порядок меньше, чем у американцев, считающих калории.  
Сначала секрет искали в красном французском вине, которое хорошо влияет на 
сердечно-сосудистую систему. Тогда американцы стали пить французское вино,  но 
здоровее от этого не стали. 
На самом деле никаких секретов нет. Достаточно внимательнее посмотреть на то, как 
питаются французы, и поучиться у них. 
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Во-первых, французы не любят фаст-фуд и редко едят между основными приёмами 
пищи. Как известно, быстрая еда не только очень высококалорийна, но  и вредна для 
здоровья, потому что содержит различные пищевые добавки. 
Французская кухня – одна из самых знаменитых в мире. Кулинарией и изготовлением 
еды в этой стране интересуются все, от простой домохозяйки до президента. Один из 
основных принципов фрацузской кухни – использование качественных, натуральных и 
свежих продуктов. Никаких полуфабрикатов и химических добавок.  
Отношение французов к еде многих удивляет. Говорят, что французы живут для того, 
чтобы есть. В отличие от других людей, которые едят для того, чтобы жить. Французы 
не просто любят готовить, они знают толк в самой еде. 
Самое главное – это то, что они едят долго, не спеша, маленькими порциями. Обед 
может продолжаться больше часа, а ужин и два часа. По мнению врачей, это идеальный 
способ приёма пищи. 
Правда, они пьют много кофе. Утром, в середине дня, после обеда и даже после ужина. 
Плохо это или хорошо? Трудно сказать. Одно точно – кофе ускоряет обмен веществ, а 
для стройности фигуры это важно.  
И последнее. Французы – подвижная нация. Они много ходят пешком или ездят на 
велосипедах. Бензин в стране дорогой, так дешевле и приятнее. 
Вот и все секреты французского парадокса. 

http://media.izvestia.ru/anons/ 
2. 
Ведущий: Приближается Новый год, а значит, для многих снова встаёт привычный 
вопрос, какую ёлку покупать, настоящую или искусственную? И у одной, и у другой 
есть свои плюсы и минусы. Давайте разберёмся. В этом нам помогут гости нашей 
программы. Журналист Глеб Михайлов. Добрый вечер, Глеб. 
Михайлов: Добрый вечер! 
Ведущий: И актриса кино Алёна Макарова. Добрый вечер, Алёна! 
Макарова: Добрый вечер! 
Ведущий: Первый вопрос к обоим. А какие ёлки у вас дома?  
Михайлов: У меня искусственная. 
Макарова: А у меня настоящая.  
Ведущий: Глеб, вы долго работали корреспондентом в Америке. Какие ёлки 
предпочитают американцы? 
Михайлов: Больше половины американцев (70% семей) выбирают искусственные 
ёлки. 
Ведущий: А у нас, в России? 
Михайлов: К сожалению, я не знаю точных статистических данных. 
Ведущий: Скажите, Алёна, почему вы покупаете настоящие ёлки? Это же неудобно – 
надо специально идти за ёлкой, выбирать дерево на холодном ветру, ведь их продают 
на улице. Потом тащить его домой... 
Макарова: Да, да, конечно. Это так. Но всё это совсем не так страшно, как вы 
описываете. Мы обычно делаем это всей семьёй. Для детей это радость. Они бегают, 
рассматривают ёлки, потом спорят, какая ёлка самая красивая. Вы спрашиваете, почему 
я предпочитаю настоящую ёлку? Мой ответ очень прост. Для меня нет Нового года и 
Рождества без аромата ёлки. Я привыкла к нему с детства. А он есть только у 
настоящего дерева.  
Ведущий: А какие достоинства у искусственной ёлки, Глеб? 
Михайлов: Сначала добавлю несколько недостатков натуральной. Вы уже сказали о 
том, что её надо покупать на морозе  и тащить домой. Но это ещё не всё. Её трудно 
установить, она почему-то не хочет стоять прямо. А если мы хотим, чтобы она стояла 
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долго, за ней надо ухаживать. После неё надо долго убирать квартиру. Но и, конечно, 
то, что мы каждый год выбрасываем миллионы деревьев. Я думаю, это ужасно. 
Ведущий: Что касается экологии, не могу с вами согласиться. Известно, что после 
праздников ёлки собирают, вывозят и перерабатывают. Но давайте вернёмся к 
аргументам в пользу искусственных ёлок. Сколько стоит пластиковая ёлка? 
Михайлов: От 25 долларов до 400 долларов. Это зависит от её качества и размера. 
Макарова: Вот видите? А настоящая ёлка стоит намного дешевле. Самая дорогая – 
около ста долларов. А в последний день можно купить хорошую ёлочку очень даже 
недорого. 
Михайлов: Но вы забываете, что искусственная ёлка служит лет пять-шесть, а иногда 
и десять. Поэтому она дешевле настоящей. После праздников вы разбираете 
пластиковую ёлку и убираете её до следующего Нового года. Всё очень просто. 
Макарова: И это, по-вашему, просто?! А интересно, куда вы её убираете? Она ведь 
занимает очень много места! Где можно её хранить? 
Михайлов: Мы храним искусственную ёлку в гараже. Там она никому не мешает. Там 
же лежат коробки с ёлочными украшениями. 

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

3. 
С 2011 года некоторые школьные предметы могут стать платными. Такой закон 
недавно принял российский парламент. В список платных предметов могут попасть 
рисование, пение, природоведение, иностранный язык… А что думают об этом 
родители? 
Марина, 36 лет, юрист 
У меня сын учится в пятом классе. С прошлого года у них в школе начался 
иностранный язык. Класс разбили на две группы, в каждой – свой преподаватель. Вот 
скажите мне, как можно выучить английский в группе, состоящей из 15 человек? 
Причём половине учеников этот английский вообще не нужен.  Если бы предмет был 
платным, думаю, в группу набралось бы уже не пятнадцать, а максимум пять человек. 
Но зато эти пять действительно смогли бы получить какую-то пользу от занятий. 
Моему сыну, например, очень нравится учить язык. Но остальные ученики просто не 
дают ему этого делать. За два учебных года они с трудом прошли алфавит и выучили 
всего несколько слов. К грамматике даже не приступали! Так пусть уж лучше те, кому 
язык и в самом деле нужен, изучают его в школе. Пусть этих детей будет мало, но зато 
они не будут бессмысленно тратить время  на уроках. 
Виктор, 45 лет, водитель 
В школе и так нагрузки сумасшедшие, а ненужных предметов – хоть отбавляй. Я был 
бы рад, если бы моему ребёнку разрешили на них не ходить. 
Ну вот скажите, зачем нужно пение? Зачем тратить время на эту глупость? Откровенно 
скажу, у моего сына слуха нет и не будет, сколько его ни учи. Теперь я просто не буду 
платить за эти предметы. А вот рисовать мой ребёнок любит. Ну и пусть рисует себе на 
здоровье! А то сейчас у него на это просто нет времени. 
Он или в школе сидит или уроки делает. Ни погулять, ни побегать, ни порисовать! 
Пусть каждый родитель выберет те предметы, которые интересны его ребёнку, а 
остальные – это всё равно бессмысленная трата времени. Если детям неинтересно, что 
говорит учитель, они всё равно ничего не запомнят. Будут весь урок в окно смотреть 
или болтать друг с другом. 
А вот если родитель заплатил за какой-то предмет, будьте уверены, он и уроки 
проверит, и выяснит, чему его ребёнок научился. Так что и знания от этого лучше 
будут. 
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Анна, 50 лет, домохозяйка 
Посмотрите на современных детей! Им компьютер уже давно заменил книгу. Они не 
ходят в музеи – вместо этого они разглядывают комиксы. Им неинтересна классическая 
музыка – вместо неё композиция из трёх нот. А если и в школе в них не будут 
воспитывать любовь к прекрасному, можете себе представить, каким будет следующее 
поколение? Мы сознательно превратим своих детей в примитивных людей, для 
которых единственный интерес – посмотреть идиотскую передачу по телевизору. 
Вырастим из них людей, которым не нужны произведения искусства, которые не 
имеют представления о родной литературе, а Моцарт для них – человек, пишущий 
мелодии для мобильных телефонов. 

http://school.radiouzel.com/ 
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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 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. 

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 újraol-
vasás 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 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 válto-
zatos 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 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 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.  

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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