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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.  
 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 
 E B G D F C 

 
 

II. 
 

9 advierte 7 ha disminuido 12 mortalidad X relación 
13 ancianas 16 matrimonial X novias 11 salida 
X celebra 10 matrimonio 14 prefiere 15 soledad 
8 descenso 0. matrimonios 17 preponderante 6. tamaño 

 
 

 
III. 

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: 
H-G…..1 pont  I-F…….1 pont  D-C……1 pont 
G-B…..1 pont  F-A…….1 pont  C-E ……1 pont (ill. E az utolsó helyen) 
B-I….1 pont  A-D…….1 pont 
 
Teljesen helyes megoldás: 
  

0. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 
H G B I F A D C E 
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IV.  

He dejado de escribir 
           VERDAD FALSO 

0. Al recibir la entrevista de Magazine García Márquez ha hecho 
una excepción en su costumbre de no conceder entrevistas en su casa.  

 
 

 
26. Según dice el escritor ha dejado de escribir definitivamente por 
falta de inspiración.  

 
 

 
27. Menciona placeres que conlleva su pausa creativa y problemas de 
tipo personal que obstaculizan la pronta edición del segundo tomo de 
sus memorias. 

 
 

 
 

28. Hablando de Barcelona de los años 70 comenta que le sorprendió 
lo anticuado que era para él después de lo culto y cosmopólita de 
México.  

 
 

 
 

29. Afirma que firmando muchos manifiestos de protesta ha tenido un 
papel importante en el proceso de paz.  

 
 

 
30. La mujer del escritor, Mercedes Barcha y sus dos hijos también 
aparecen en la entrevista.  
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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. de  0. c 
     

1. del  9. b 
2. de – al /desde- hasta el   10. d 
3. para/sin  11. b 
4. en/sobre  12. d 
5. sin  13. b 
6. con  14. a 
7. de  15. d 
8. sobre/de  16. a 
   17. b 
   18. d 
   19. d 
   20. c 

 
   III.          IV. 
 

0. engordaba, comía  0. tras 
     

21. tenía  28. a 
22. radicaba  29. para que 
23. se seguían, adelgazaría, 

adelgazaba 
 30. accedió a 

24. siguiera/siguiese  31. en/de 
25. aumentan / aumentarán / 

aumentarían 
 32. con 

26. efectuar/hacer  33. por/por la/por una 
27. diseñará/diseñaría 

/diseña 
 34. para/de/a 

   35. atravesaría / atravesaba 
   36. había pedido 
   37. pudieran/pudiesen 



 

írásbeli vizsga 0802 5 / 21 2008. május 22. 

Spanyol nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
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 
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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 b d c c b a d 
 
 

0. Ejemplo: ¿Qué profesión y cuántos años tiene Sor Leticia? 
c) A los ochenta años sigue trabajando como abogada. 

 
 

1.   ¿Qué otros títulos tiene además de ser abogada?. 
c) Diplomática, experta en comercio y geómetra. 

 
2.  ¿Cómo viajó desde Roma a España? 

b) Viajó en tren.  
 

3.  ¿Cuál fue su primer pensamiento al enterarse de que había llegado a un convento de 
  clausura? 

d) “¡Mañana me escapo!” 
 

4. ¿Qué anécdota recuerda sor Leticia con mucha risa de su época de religiosa de 
clausura? 
c) La de la merienda, cuando ella  dijo que estaba embarazada, lo que en italiano 
significa estar llena. 

 
5. ¿Por qué es una abogada rara Sor Leticia? 

c) Por no tener ni despacho, ni ayudantes, ni ordenador. 
 

6. Sor Leticia trabaja con gran eficacia. Gana la mayoría de sus pleitos. ¿Cómo la llaman 
por eso? 
b) Terremoto. 
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7. ¿Quiénes se hallan entre los clientes de Sor Leticia? 

a) Tiene clientes de todas condiciones y edades, aunque abundan los que rondan los 40 
años y llevan casados 3, 5, 10 años... 

 
8. Según sor Leticia ¿qué es necesario para que un matrimonio sea duradero? 

d) Que haya diálogo entre los cónyuges. 
 
II. 

Caza de focas 
   
 0. Hace 30 años el canadiense Brian Davies 
inició una campaña contra „la vergüenza de 
Canadá”, que es: 

la caza de focas. 

 9. Sus herederos protestarán por la muerte de: 325.000 focas  
10. Antes las tácticas de protesta fueron (2): - colocarse sobre el hielo (delante de los 

barcos de los pescadores). 
- marcar con pintura / pintar la piel blanca de 
los cachorros. 

11. En 1983 el Parlamento Europeo prohibió: importar productos derivados de cachorros de 
foca 

12. Este año en la campaña protectora 
participan el ex Beatle Paul McCartney y su 
esposa, pidiendo: 

el boicot de los productos pesqueros 
canadienses. 

13. En España la campaña quiere prohibir la 
importación de (2): 

- pieles de foca 
- productos pesqueros de Canadá 

14. El lugar principal de la caza es: el golfo de San Lorenzo 
15. En los últimos tres años fueron cazadas: un millón de focas. 
16. La piel de foca se vende en mercados (2): - europeos. 

- asiáticos. 
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III. 

Cursos de posgrado 
 

  VERDAD FALSO 
0. Para obtener especialización laboral jóvenes y mayores acceden 
a cursos de posgrado.     
 

 
 

 
 

17. Alrededor del 40 % de nuestros alumnos tienen más de 60 años 
y necesitan formarse para el nuevo puesto.  
 

 
 

 
 

18. En la Escuela de Alta Dirección y Administración, EADA, un 
máster en administración de empresas cuesta 25.000 euros. 
 

 
 

 
 

19. En una clase, normalmente hay 30 alumnos y una cuarta parte de 
ellos suelen ser españoles. 
 

 
 

 
 

20. La tendencia es la especialización, inmediatamente después de 
acabar la carrera, sin ningún tipo de experiencia laboral.  
      

 
 

 
 

21. No todas las escuelas permiten a sus estudiantes que hagan 
másters sin experiencia laboral. 
 

 
 

 
 

22. Jóvenes y mayores dejan de trabajar mientras estudian.  
 
 

 
 

 
 

23. Muchas personas piden créditos bancarios para poder seguir 
estudiando.        
  

 
 

 
 

24. Algunos incluso llegan a afirmar que la carrera equivale al  
bachillerato y la continuación se convierte en algo básico.   
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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. Después  tiene un 
minuto más para trabajar. 
 
I. Lea con atención el ejercicio. Escuche el siguiente texto y elija la respuesta más adecuada 
entre las que le ofrece el ejercicio. Va a escuchar dos veces el texto sobre sor Leticia. Debe 
marcar con un círculo la respuesta más adecuada. El ejemplo está marcado con el número 0. 
(8 puntos) 

Sor Leticia 
 

Leticia Vaquer, sor Leticia, a los 80 años sigue en la brecha y es la esperanza para 
decenas de parejas que confían en ella como abogada.  Políglota por sus estudios 
diplomáticos, experta en comercio por su licenciatura en Roma, geómetra y abogada tras 
profesar. 

Un espíritu libre que sólo pensó en escapar cuando, tras un interminable viaje en tren 
desde Roma, supo que, confundida, había llegado a un convento español. "¿Es que sois de 
clausura?", preguntó a una hermana que, como todas, había salido cariñosamente a recibirla.  
"¡Mañana me escapo!", pensó.  Pero al tercer día,  supo que su destino estaba allí. Y cómo se 
ríe recordando el sobresalto que se llevó aquella  comunidad enclaustrada de 72 religiosas 
cuando, una tarde en que no quiso merendar, y ante la insistencia de las monjas por saber qué  
mal tenía, clamó "¡estoy embarazada!". "¿Qué ha dicho?", preguntaron, "¡qué está 
embarazada!". "¡No sabían -explica  divertida- que, en italiano, embarazada significa llena! 
Me lo he pasado bomba. Estuve 13 años de clausura. Sin salir".  

Hoy, cerca de los 81 años, es una "rara avis" de la abogacía, sin despacho, sin 
ayudantes ni ordenador. Ahora tiene entre manos 10 demandas de nulidad matrimonial, y de 
80 que ha presentado, sólo a 5 le han dicho "no", pero no se conforma y vuelve al ataque 
apelando. "Soy terrible. ¡Me llaman terremoto!"  

Tiene clientes de todas condiciones y edades, aunque abundan los que rondan los 40 
años y llevan casados 3, 5, 10 años... Hay muchos casos. Se casan preocupados por el piso, el 
empleo... y no se dan cuenta de que lo primero de todo es ser capaces de entregarse el uno al 
otro. El principio para la duración de un matrimonio es el diálogo. A la mujer actual no le 
gusta que la traten como a una chacha. Las cosas están cambiando mucho, y el hombre 
descubre que la mujer no es tonta.  
            

II. Escuche con atención el informe sobre la caza de focas y según lo escuchado rellene el 
cuadro. Cuando aparezcan varios datos es necesario poner al menos dos. Va a escuchar dos 
veces el texto. El ejemplo está marcado con el número 0. (8 puntos) 
 

Caza de focas 
 

Hace casi 30 años, el canadiense Brian Davies emprendió una campaña contra “la vergüenza 
de Canadá”: la caza de focas. Sus herederos volverán a los hielos del golfo de San Lorenzo 
para protestar por la muerte este año de 325.000 focas. Atrás han quedado las tácticas 



 

írásbeli vizsga 0802 10 / 21 2008. május 22. 

Spanyol nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
de colocarse sobre el hielo delante de los barcos de los pescadores para bloquear su paso o 
marcar con pintura las pieles blancas de los cachorros y así hacerlas inservibles para su uso 
comercial. 

Esas campañas sensibilizaron a la opinión pública europea hasta el punto de que en 
1983 el Parlamento Europeo estableció la prohibición de importar productos derivados de 
cachorros de foca, lo que en la práctica acabó hasta 1996 con la caza comercial de estos 
mamíferos marinos. 

Este año, la Sociedad Protectora de Animales de Estados Unidos ha incorporado a sus 
filas al exBeatle Paul McCartney, y a su esposa Heather Mills-McCartney para lanzar una 
campaña internacional contra la caza que incluye la petición de boicotear los productos 
pesqueros canadienses. 

En España, la Fundación Altarriba ha iniciado una campaña para terminar con la 
importación de pieles de focas y productos pesqueros procedentes de Canadá, desde cápsulas 
de aceite de foca hasta marisco. 

Los ánimos se caldean en el golfo de San Lorenzo a medida que se acerca el momento 
en el que cientos de pescadores canadienses empiezan la captura anual de miles de focas, 
entre las protestas de grupos de protección animal. 

En los últimos tres años, alrededor de un millón de focas han sido cazadas casi 
exclusivamente para aprovechar su piel, que luego es vendida en mercados europeos y 
asiáticos. 
 
 
III. Escuche la información sobre cursos de posgrado, 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) 

Cursos de posgrado 
 

Jóvenes y mayores acceden a cursos de posgrado para afrontar la especialización 
laboral. "Alrededor del 60% de nuestros alumnos tienen más de 40 años, han ascendido en el 
trabajo y necesitan formarse para el nuevo puesto", comentan desde la Escuela  de Alta 
Dirección y Administración EADA. Aquí, un máster en  administración de empresas cuesta 
25.000 euros y en una clase de 30 personas una media de 7 son españoles. "La mayoría son 
latinoamericanos, vienen sobre todo de México, Perú y Colombia", añaden.  

La gran tendencia es la especialización, meterse en un máster o un posgrado justo 
cuando se acaba la carrera y sin experiencia laboral  previa. Eso siempre y cuando el propio 
centro lo permita, porque hay escuelas que exigen unos ocho años de experiencia laboral antes 
de hacer un máster.  

Ya sean jóvenes o mayores, generalmente todos coinciden en pedir medias jornadas 
porque necesitan combinar los estudios con un trabajo que, a menudo, realizan tan sólo para 
financiarse el curso.  

Con másters a 12.000 euros, muchos piden grandes créditos bancarios y, al final, ya no 
sabes si se estudia por moda o realmente es una necesidad. Se ha llegado a un punto en que la 
carrera equivale al bachillerato y la continuación se convierte en algo básico.  
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

Átszámítási táblázat 
 

 
 

Dolgozatpont Vizsgapont 
24 30 
23 29 
22 27 
21 26 
20 25 
19 24 
18 22 
17 21 
16 20 
15 19 
14 17 
13 16 
12 15 
11 14 
10 12 
9 11 
8 10 
7 9 
6 7 
5 6 
4 5 
3 4 
2 2 
1 1 
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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 pont 
Formai jegyek és hangnem  3 pont 
Nyelvhelyesség 5 pont 
Összesen 13 pont 

 

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. 
 

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, 
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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). 
 
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), 
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• 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. 
 

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. 
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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 pont 
Szövegalkotás 3 pont 
Szókincs, kifejezésmód 5 pont 
Nyelvtan, helyesírás 5 pont 
Összesen 17 pont 

 
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. 
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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 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.  

 
Nyelvtan, helyesírás 

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



 

írásbeli vizsga 0802 20 / 21 2008. május 22. 

Spanyol nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
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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