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Általános útmutató 

 

1. A feladatokat a javítási-értékelési útmutatóban leírtak szerint kell javítani. 
2. A javító tanár egyértelmű jelekkel, piros tollal javít: a jó megoldásokat kipipálja;  

a nem elfogadható megoldásokat aláhúzza; a hiányzó megoldásokat hiányjellel 
jelöli.  

 

Olvasott szöveg értése 
1. A feladatokat tartalmi szempontok alapján kell értékelni, azaz a nyelvtani és  

a helyesírási hibákat csak akkor kell figyelembe venni, ha azok a válasz megértését 
akadályozzák. 

2. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Több beírt megoldás esetén a vá-
lasz akkor sem fogadható el, ha közöttük van a jó megoldás is.  

 
I. (11 pont)  
 

(3) se sumerge (0) la sátira (5) la creencia 
(10) dimensiones (11) letreros (9) contratados 
(6) la víspera (X se divierten (7) data 
X fama (1) se adueñan X honra 
(8) detalle (2) parodian (4) honor 

 
 
II. (9 pont)  
 

(0) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 
C G D F I E H L B A 

 
III. (5 pont)  
 

 Verdadero Falso 

(0) La universidad Eötvös Loránd otorgó el premio Honoris 
Causa a Mario Vargas Llosa.   

21) Mario Vargas Llosa recibió el premio en Hungría.   
22) El escritor al recibir el galardón pronunció un discurso 
destacando la importancia de la literatura.   
23) Mario Vargas Llosa aprendió se estilo elegante en los países 
anglosajones.   
24) Las palabras del escritor peruano tuvieron mucho éxito entre 
los académicos, pero no le gustaron a los lectores de ‘Hola’.   
25) Tras la ceremonia Mario Vargas Llosa escribió una 
dedicatoria personal a cada uno de los lectores que se lo pedía.   
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IV. (5 pont)  
A válaszoknak az információk lényegét kell tartalmazniuk, nem szükséges az eredeti szöveg 
szó szerinti visszaadása.  

(0) ¿Cuántas veces ha logrado la humanidad crear una planta artificial? 
- Ésta es la primera vez. 

(26)  - en (los interiores y exteriores de) los edificios, 
- en viajes espaciales  
- (en posibles colonias) en otros planetas 

(27) - agua,  
- dióxido de carbono, 
- luz 

(28) - la seda 
(29) - para complementar los sistemas de ventilación  

- permitir la creación de (más) oxígeno (que el que se consume) 

(30) - por la gravedad cero 
 

Nyelvhelyesség 
 

1) A nyelvhelyességi vagy helyesírási hibával leírt megoldás nem fogadható el! 
2) Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Több beírt megoldás esetén a vá-

lasz akkor sem fogadható el, ha közöttük van a jó megoldás is.  

I. (10 pont) 
 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
C A A D D C A B B B D 

 
II. (8 pont)     III. (12 pont) 
   

 
 (0) para / de  
(11) de 
(12) a / en 
(13) entre 
(14) - 
(15) A 
(16) en /para 
(17) por / al  
(18) - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

(0) ha anunciado 
(19) finalice / haya finalizado 
(20) colgará / va a colgar 
(21) construyó / había construido 
(22) ha sido / fue 
(23) dejará / va a dejar 
(24) firmé 
(25) debía  
(26) he decidido / decidí 
(27) quiero / querría /quisiera /quisiese 
(28) agregó /ha agregado  
(29) cerrará / va a cerrar 
(30) será / va a ser 
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IV. (5 pont) 

 
 

(0) (31) (32) (33) (34) (35) 
C G A / H F I B 

 
Átszámítási táblázat 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

Hallott szöveg értése 
 

 
1. A feladatokat tartalmi szempontok alapján kell értékelni (minden tartalmilag 

megfelelő válasz elfogadható), azaz a nyelvtani és a helyesírási hibákat csak akkor 
kell figyelembe venni, ha azok a válasz megértését akadályozzák. 

 
2. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Több beírt megoldás esetén  

a válasz akkor sem fogadható el, ha közöttük van a jó megoldás is. (Amennyiben  
a feleletválasztós tesztben a vizsgázó egynél több megoldást karikázott be, megoldása 
értékelhetetlen.) 
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I. (9 pont)  
 

(0) ¿Es simple conseguir que el móvil aguante más tiempo? 
Sí,  no es complicado. 
 

(1) ¿Cada cuánto compran los españoles un móvil nuevo? 
Se compran un teléfono al año/Prácticamente uno al año. 
 

(2) ¿En qué afecta el sol a los teléfonos móviles? 
El sol puede tener un efecto muy negativo en el funcionamiento del terminal y en la 
duración de la batería/ En el funcionamiento del terminal/móvil/teléfono y en la 
duración de la batería. 
 

(3) Escriba por lo menos dos situaciones mencionadas en el texto que pueden hacer 
peligrar la vida del smartphone en relación al agua. 
Usar/tener el móvil en la playa/en la piscina/ al lado de una fuente /cerca de cualquier 
recipiente con agua/ cuando se baña a los niños (por la noche). 
 

(4) ¿De qué se quejan más los propietarios de móviles? 
De la escasa duración de la batería/ de la batería. 
 

(5) ¿Cuánto tiempo dura normalmente una batería cargada en los smartphones? 
Un día/ Es difícil alargar la batería más allá de un día/Normalmente un día. 
 

(6) Según el texto, ¿qué hábito puede influenciar de forma negativa en la duración de la 
vida de un teléfono actual? 
Los hábitos de carga. 
 

(7) ¿Cuándo se tenían que cargar los móviles de antes? 
Cuando la batería estaba descargada por completo/Cuando se vaciaban del todo. 
 

(8) ¿A qué porcentaje de carga se aconseja tener la batería del smartphone? 
Entre  el 30% y el 80%. 
 

(9) ¿Qué puede pasar si se cierran y luego se vuelven a abrir las aplicaciones?  
Se gasta más batería. 

II. (5 pont)  
 

(0) (10) (11) (12) (13) (14) 
c b b b a c 
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III. (6 pont) 

 
 V F 
   (0)    La entrevista se hace a la Ministra de Educación colombiana. X  

(15) El objetivo de la ministra es tener el país más educado del mundo y 
alcanzarlo para el año 2025.  X 

(16) Para que haya más acceso a las universidades es indispensable 
mejorar la enseñanza en la primaria y en la secundaria. X  

(17) Actualmente un niño proveniente de una familia rica estudia tres o 
más horas que uno pobre. X  

(18) La mitad de los estudiantes de secundaria y de universidad abandona 
sus estudios porque tienen que comenzar a trabajar o porque no le ven 
sentido al estudio. 

X  

(19) Para evitar el abandono estudiantil hay que contratar más profesores.  X 
(20) Se pretende subir el sueldo a los profesores y darles becas para que 
sigan estudiando.  X  

 
Átszámítási táblázat 

 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 
20 30  9 13 
19 29  8 11 
18 27  7 10 
17 26  6 8 
16 24  5 7 
15 23  4 5 
14 21  3 4 
13 20  2 2 
12 18  1 1 
11 17  0 0 
10 15    

 
A hangfelvételen hallott szövegek 
 

I. Alarga la vida de la batería de tu móvil 
 
Conseguir que el móvil aguante más tiempo no es algo complicado. Los estudios indican que 
los españoles cambiamos de terminal prácticamente una vez al año. Moda o necesidad, lo cierto 
es que, siguiendo unos sencillos consejos, es posible darle una vida útil mucho mayor a los 
smartphones actuales y conseguir que la batería aguante más tiempo.  
Si se está tomando algo en la terraza de un bar con los amigos, no es buena idea dejar el móvil 
al sol. Las altas temperaturas no le sientan nada bien a la tecnología y pueden tener un efecto 
muy negativo en el funcionamiento del terminal y en la duración de la batería, por nombrar dos 
de las consecuencias más importantes.  
Otro elemento importante que hay que vigilar es el agua; mucho ojo si se usa el móvil en la 
playa, en la piscina, al lado de una fuente o cerca de cualquier otro recipiente con agua, como 
cuando se baña a los niños por la noche. Si desafortunadamente el teléfono acaba cayendo al 
agua, no está de más tomar nota de varios consejos para intentar salvarlo.  
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La batería es el talón de Aquiles de los smartphones modernos y una de las quejas más 
habituales entre los usuarios. No en vano, en un estudio de Sony presentado durante un congreso 
de móviles en Barcelona se afirmaba que la batería es el motivo de la mayoría de cambios de 
móvil.  
Con la cantidad de cosas que se hacen con este dispositivo a lo largo del día, es difícil alargar 
la batería más allá de un día. Además, los hábitos de carga pueden tener un impacto negativo 
en su durabilidad y acortar su vida útil. Pero, por suerte, hay varias medidas para tratar de 
aprovechar la batería del smartphone al máximo y alargar su duración todo lo posible.  
Para empezar, no es recomendable dejar que la batería se descargue por completo. Hace unos 
años, cuando los móviles usaban otro tipo de baterías, era conveniente vaciarlas del todo para 
impedir una especie de "efecto memoria" que, a la larga, reducía la capacidad de las baterías. 
Pero con las modernas baterías de iones de litio ese problema ya no existe. Ahora se aconseja 
justo lo contrario: no dejar que el terminal llegue a un nivel crítico de batería (algunos 
fabricantes recomiendan enchufarlo nada más recibir el aviso de ‘batería baja’), ni tampoco 
realizar cargas completas hasta el 100%, sino hacer pequeñas cargas que mantengan el móvil 
siempre entre el 30% y el 80% de su capacidad.  
Otro punto relacionado con la duración de la batería es la gestión de aplicaciones ya que cerrar 
y volver a abrir los programas puede hacer que se gaste más batería, excepto en el caso del GPS.  

(www.20minutos.es) 
 
II. Siesta o café: ¿qué es mejor? 
 
Las siestas son, en términos generales, mejores que una taza de café. Echarse un sueñecito 
puede aumentar la capacidad de aprendizaje (ahora ya sabes por qué lo que estudiabas a última 
hora te lo sabías tan bien por la mañana), puede mejorar el estado de alerta y otras capacidades 
cognitivas. Además, son naturales, no hay componentes como la cafeína de por medio.  
Un estudio de la Universidad de California reveló que una siesta de entre hora u hora y media 
mejora la percepción y la habilidad verbal muchísimo más que la cafeína. He ahí otro motivo 
más para escoger la siesta en detrimento del vaso de café para espabilarse. Lo negativo: para 
echarse una siesta realmente productiva se necesita una hora mínimo, así que en el caso que 
exponíamos al inicio, que es uno de los más típicos, lo óptimo sería optar por el café.  
Ahora bien, en caso de no tener 60 o 90 minutos, que es lo que dura un ciclo de sueño normal, 
aún queda una esperanza. Según un estudio de Sara Mednick, experta en investigaciones sobre 
el sueño, una siesta de 10 o 30 minutos puede servir de mucha más ayuda a nuestro cuerpo que 
una taza de café. Eso sí, tienen que ser 10 o 30 minutos justos, menos o más tiempo puede 
provocar una disminución de la destreza motora y aumentar una somnolencia que cuesta aún 
más eliminar.  
Y entonces, ¿qué ventajas tiene el café? Principalmente, que la cafeína ayuda a despertar el 
cuerpo más rápidamente y sin necesidad de emplear mucho tiempo. Sin embargo, la edad 
influye en los beneficios del café según un estudio francés publicado en la revista Sleep. Dicho 
estudio revelaba que entre los 40 y los 50 años, e incluso de ahí en adelante, el café sentaba 
mejor que la siesta. Sin embargo, a los más jóvenes una buena siesta les beneficia más que una 
taza de café.  
Por último, existen las beneficiosas siestas de cafeína, que consisten en tomar café o cualquier 
otra bebida con cafeína y echarse rápidamente a dormir unos veinte minutos. En ese tiempo la 
cafeína recorrerá nuestro aparato digestivo y llegará a nuestro cerebro haciendo que nos 
despertemos más lúcidos y despejados de lo normal. 

(www.forbes.es) 
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III. En diez años, ser maestro será lo más taquillero 
 
Calidad, más acceso a la educación superior y excelencia docente son los tres pilares de la 
ministra de educación colombiana, Gina Parody que tiene la gentileza de concedernos una 
entrevista. 
Señora Ministra ¿Cuál es su objetivo a largo plazo? 
Que para 2025 Colombia sea el país más educado de América Latina. Y para alcanzarlo 
trazamos cinco líneas de acción para los próximos cuatro años: excelencia docente, jornada 
completa o única, nación bilingüe, territorio libre de analfabetismo y educación superior con 
acceso, calidad y permanencia.  
¿Insistirá en una reforma de la educación superior? 
La haremos, pero con hechos, no con leyes. Los tres retos de la educación superior son acceso, 
calidad y permanencia, y eso no se soluciona con una ley. Necesitamos al Congreso, pero para 
que nos dé más dinero. El acceso se resuelve con mejor educación en la primaria y en la 
secundaria, y con más recursos para quienes tienen dificultades.  
¿Cómo lograr la jornada única? 
A nivel de primaria y secundaria, lo más grave son las horas de clase de un niño colombiano. 
Si es rico, estudia ocho horas o más, y si es pobre, cinco o menos. Ahí comienza la desigualdad. 
Si no igualamos las horas de estudio con buenos profesores, no podemos hablar de una 
Colombia más educada. El 30 por ciento de los escolares asisten a escuelas públicas, pero solo 
tienen clase por la mañana y por la tarde si hay disponibilidad de infraestructura. Vamos a 
contratar tutores y haremos énfasis en matemáticas, ciencias y lengua para tener jornada 
completa. Nuestro plan, además, es construir 160 colegios  
Ajá. ¿Por qué abandonan los jóvenes el colegio? 
El abandono de estudiantes es del 50 por ciento, y se da sobre todo en la secundaria y en 
educación superior. Hay muchas causas: en unos casos, porque los padres les piden que se 
pongan a trabajar, y en otros porque les da igual terminar o no terminar; sienten que eso no les 
va a aportar nada nuevo. Por eso tenemos que enfocarnos en la calidad, y hacer énfasis en 
matemáticas, ciencia y lengua, que son las competencias que mantienen en la cima a países 
como Corea, China y Singapur. 
¿Qué papel va a tener el profesorado en esa mejora? 
Los profesores son nuestros  héroes. Hay muchos maestros excelentes entre los más de 330.000 
que tenemos, pero aún no tenemos los incentivos para premiarlos todo el tiempo; para ello 
vamos a crear, por ejemplo, becas que les permitan hacer posgrados; vamos a atraer a la 
enseñanza a buenos estudiantes, a los que podamos decirles que vale la pena ser profesor en 
Colombia. 
¿Cómo convertir la enseñanza, la docencia en una profesión apetecible? 
Habrá que mejorar los salarios de los profesores; ese es un tema del Ministro de Hacienda. 
¿Cómo se imagina usted a un profesor de aquí a diez años? 
En diez años ser profesor será, como dicen los jóvenes, lo más taquillero. 
 

(www.eltiempo.com) 
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Íráskészség 

 

Az írás feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével törté-
nik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szem-
pontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden írásbeli munkát ezen szempontok segítségé-
vel 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 szö-
vegkörnyezet figyelembevételével lehet megállapítani. 

 

Első feladat 
 

A javítás alapelvei 
 

      1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

Értékelési szempontok Maximális  
pontszám 

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

 

2. Ha a dolgozat a Tartalom, szövegalkotás vagy a Nyelvhelyesség 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 irányító 
szemponthoz több alpont tartozik, a szempont kifejtése akkor tekinthető megfelelőnek, ha a 
vizsgázó az összes alpontot tárgyalja. Ha a vizsgázó egy irányító szempontra kitér, de mondatai 
nem tartalmaznak minden lényeges információt, illetve nem kérdeznek rá minden lényeges 
információra, az adott irányító szempont tárgyalása csak részben megfelelő. Az adott irányító 
szempont tárgyalása abban az esetben is csak részben megfelelő, ha a vizsgázó anyanyelvi 
olvasó számára értelmezhetetlen információt ad meg (pl. az életkor helyett a vizsgázó azt adja 
meg, hogy negyedikes). 
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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), 
 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. 
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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. 

 

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 megfelelő: 
van bevezetés, tárgyalás és 
befejezés.  

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

A formai tagolás megfelelő. 

 

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 megfele-
lően használja a szövegalkotás 
tartalmi és nyelvi elemeit. A 
mondatok nagyrészt szervesen 
kapcsolódnak egymáshoz. 

 

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 rész-
ben.  
A kommunikációs célokat 
részben valósította meg. 
A mondanivaló nem mindenütt 
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 kapcsolódnak 
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. 
 
 

 

 

Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 225 szót, a Tartalom, szövegalkotás értékelési 
szempont pontszámából 1 pontot le kell vonni. 
 

A Tartalom, szövegalkotás szempont alapján adott pontszám 0 pont, ha a szöveg 60 szónál rövidebb. 
 
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 szövegfaj-
tának, hangneme a közlési 
szándéknak és a címzetthez 
való viszonynak. 

Van helyes vagy elfogadható 
megszólítás és aláírás. 
 
A dátum és az elköszönés 
hibás vagy hiányzik. 

A szöveg formai jegyei nem 
felelnek meg a szövegfajtá-
nak, hangneme a közlési szán-
déknak és a címzetthez való 
viszonynak. 
Hiányzik vagy nem helyes 
a megszólítás és/vagy az alá-
írás. 
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 megfele-
lő változatos szókincs jellem-
zi.  
 
Az előforduló kisebb lexikai 
pontatlanságok nem nehezítik 
a szöveg megértését. 
 
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 mondanivaló 
megértését. 
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 mon-
danivaló megértését. 
 
A vizsgázó alig törekszik 
a változatos nyelvtani struktú-
rák használatára és a változa-
tos mondatszerkesztésre. 

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

A szövegben felhasznált szó-
kincs szegényes. 
A nem megfelelő szóhasználat 
több helyen jelentősen nehezíti 
és/vagy akadályozza 
a mondanivaló megértését. 
 
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, he-
lyesírás) hiba és/vagy sok, 
a szöveg megértését jelentősen 
nehezítő és/vagy akadályozó 
hiba található. 
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Második feladat 

A javítás alapelvei 
 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

Értékelési szempontok Maximális  
pontszám 

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

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

0 pont. 
3. A dolgozatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól.  
4. Fél pontok és jutalompontok nem adhatók. 
 
Az értékelési szempontok részletes kifejtése 
 
Tartalom 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 
 hány irányító szempontra tért ki, és milyen mélységben tárgyalta azokat,  
 megfelelően kifejtette és indokolta-e véleményét. 
 

A témakifejtés során a vizsgázónak a megadott témát tágabb kontextusba kell helyeznie, 
továbbá ki kell fejtenie, és érvekkel alá kell támasztania véleményét (valamelyik irányító szem-
pont kapcsán). A vizsgázónak mind a négy irányító szempontra ki kell térnie dolgozatában, s 
megfelelő mélységben kell tárgyalnia azokat. 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 szem-
pontnál úgy kell értékelni, mintha a vizsgázó nem tért volna ki rá, azaz az irányító szempont 
kifejtése nem megfelelő. Ezt a hibát figyelembe kell venni a nyelvi teljesítmény értékelésekor 
is, azaz a hiba jellegétől függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szem-
pontoknál. 

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

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



 

írásbeli vizsga 1612                                            14 / 16       2016. október 26. 

Spanyol nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

  
A szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemei 

A szöveget a mondatok halmazától a kohézió különbözteti meg, amit a szöveget alkotó 
elemek jelentésének szerves összefüggése és a szerkezeti összekapcsoltság biztosít. A szöveg 
egységét biztosító 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 formailag nem megfelelően tagolt szövegeket alacsonyabb pontszámmal kell értékelni. 
Ez nem jelenti azonban azt, hogy a formailag tagolt, de kevésbé logikus felépítésű szövegek 
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 szövegben 
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. Amennyi-
ben 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 szövegben 
jelölni kell előfordulásukat. 

 
 
Javítási jelrendszer 
 

(ld. első feladat)  
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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 mélységben 
dolgozta ki a témát.  

Minden irányító szemponthoz 
fogalmazott meg gondolatot. 

Részletesen kifejtette, és ér-
vekkel megfelelően alátámasz-
totta véleményét. 

A vizsgázó három irányító 
szempontot megfelelő mély-
ségben dolgozott ki. A negye-
dik szempontot csak részben 
vagy egyáltalán nem tárgyalta. 

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

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. 

. 

 
Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 375 szót, a Tartalom értékelési szempont 
pontszámából 1 pontot le kell vonni. 
 
A Tartalom szempont alapján adott pontszám 0 pont, ha a szöveg 100 szónál rövidebb. 
 

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 megfelelő. 
 

A vizsgázó megfelelően hasz-
nálja a szövegösszefüggés 
tartalmi és nyelvi elemeit: lét-
rejön a szövegkohézió. 
 

A szöveg formai tagolása meg-
felelő. 
 

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 megfele-
lően használja a szövegössze-
függés tartalmi és nyelvi 
elemeit. A mondatok nagy-
részt szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A mondanivaló nem mindenütt 
logikus elrendezésű.  
 

Sok a gondolati ismétlés. 
 

A vizsgázó nem törekszik 
a gondolati tagolásra. 

Az írásmű még szövegnek 
tekinthető, bár a mondatok 
több helyen nem kapcsolódnak 
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 köz-
lési szándéknak megfelelő 
változatos szókincs jellemzi.  

Az előforduló kisebb lexikai 
pontatlanságok nem nehezítik 
a mondanivaló megértését. 
 

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 mondanivaló 
megértését. 

A szöveg szókincse egyszerű.  
 
Sok a szóismétlés. 
 
A szóhasználat többször nem 
megfelelő. A hibák néhány 
helyen nehezítik a mon-
danivaló megértését. 
 

A szövegben felhasznált szó-
kincs szegényes. 

A nem megfelelő szóhasználat 
több helyen jelentősen nehezíti 
és/vagy akadályozza 
a mondanivaló megértését. 
 

 

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, helyes-
írás) 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 mondanivaló megértését. 
 

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 talál-
ható. 
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