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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 megérté-
sét 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.  

 
Átszámítási táblázat 

 
Dolgozatpont Vizsgapont  Dolgozatpont Vizsgapont 

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

 
 
I. (10 pont)  En 25 años se han perdido 1,3 millones de kilómetros cuadrados de bosque 
 

0 árboles X protegieron (7) cuarta 
(1) área (4) registraron (10) juegan 
(8) industrializados (2) se agotan X el desarrollo 
(6) mundial (9) tercios (3) el impacto 
(5) perdieron     
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II. (10 pont) ¿A quién le importa que se muera una lengua? 
 
 

(0) Verdadero 
(11) Falso 
(12) Falso 
(13) Verdadero 
(14) Verdadero 
(15) Verdadero 
(16) Verdadero 
(17) Falso 
(18) Verdadero 
(19) Verdadero 
(20) Falso 

 
 
III. (6 pont) 

La extraordinaria vida de Pablo Pineda 
 
 
(0) (21) (22) (23) (24) (25) (26) 

b c d c a b d 
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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.  
 

 
 

Átszámítási táblázat 
 

 

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

 
I. Macbook Pro, una gran máquina cuatro años después 

 
 

(0) de 

(1) con 

(2) a 

(3) tras 

(4) a 

(5) con / a 

(6) por / de 

(7) hasta / sin 

(8) de 
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II. Vivaldi escribió su primera sonata a los 23 años 

 
 

(0) escribió 

(9) compuso 

(10) era 

(11) preparaba / preparó 

(12) me pusiera / me hubiera puesto / me hubiese puesto 

(13) encontré/había encontrado 

(14) pudimos 

(15) llegaron 

(16) era /sería  

(17) fuera / fuese 

(18) preparaba /estaba preparando 

(19) habían sido / fueron 
 
III. Cantabria estrena sus vacaciones de otoño en contra de los padres 

 
IV. ¿Qué te ocurre si bebes trescientos cafés? 
 
(0) (28)  (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) 

C K E A D M B F L / F 
 
 
  

 A B C D  
(0) luchando por en contra de de acuerdo con en acuerdo de B 
(20) disfrutaran disfruten disfrutarán vayan disfrutando C 
(21) tendrán tengan tuvieran tendrían B 
(22) salí había salido salía saliera C 
(23) deben que tuvieron que hay que tienen que D 
(24) seguir trabajado seguir trabajando llevar trabajando llevar trabajado B 
(25) llamarán llaman llamen llamaran C 
(26) empieza comienza empiece se pusiera C 
(27) ser existir haber estar C 
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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.) 

 
Átszámítási táblázat 

 

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

 
 
I. (10 pont) Las relaciones entre hermanos 
 
(0) ¿Por qué la relación entre hermanos es una de las más importantes en la vida de las 
personas? 
 
Porque es una de las más duraderas y constantes, ya que empieza en la infancia y suele 
durar toda nuestra vida. 
 
(1) ¿Cuándo es más intensa la relación entre hermanos? 
 
En la infancia. 
 
(2) ¿Cuáles son las épocas más estudiadas por los especialistas de la relación entre hermanos? 
 
La infancia o la adolescencia, cuando los hermanos viven en la misma casa. 
 
 
(3)-(4) ¿Qué factores hacen que las relaciones entre los hermanos cambien? Mencione dos. 
 
Los hermanos abandonan la convivencia diaria y constante. 
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Se establecen nuevos vínculos afectivos con la familia propia. 
 
(5) ¿Qué ocurre con los hermanos solteros? 
 
Su relación no cambia. 
 
(6) ¿Cómo es normalmente la relación de hermanos cuando llega la vejez en la mayoría de los 
casos? 
 
Se intensifica. 
 
(7) ¿Cómo es generalmente la relación entre hermanas? 
 
Conservan una relación más íntima y estrecha. 
 
(8)-(9) ¿Cuáles pueden ser las causas de los conflictos entre hermanos adultos? Mencione dos. 
 
Cuando hay que hacerse cargo de los padres. 
 
Conflictos relacionados con herencias 
 
(10) ¿Cómo pueden los hermanos maduros resolver sus problemas? 
 
Teniendo una relación cercana. 
 
 

II. (8 pont) ¿Cómo utilizan los españoles internet y las redes sociales? 

 V F 
(0) El Centro de Investigaciones Sociales analizó cómo usan los 
españoles Internet,  las redes sociales y sus móviles. X  

(11) Cerca de la mitad de los que participaron en este estudio no usan las 
redes sociales. X  

(12) WhatsApp es el servicio más popular, casi el único entre los 
españoles para mandar mensajes instantáneos. X  

(13) Más de la mitad de los usuarios preguntados dice que está pendiente 
constantemente de su móvil  X 

(14) La popularidad de los correos electrónicos supera a la de WhatsApp.  X 
(15) El crecimiento de la popularidad de las redes sociales se debe a los 
móviles. X  

(16) España es en Europa el país donde más se usan los dispositivos 
móviles. X  

(17) La mayoría de los españoles usa la red para estar en contacto con las 
personas de su entorno más cercano.  X 

(18) A pesar de que los españoles son muy activos en las redes sociales, 
casi el 40% no realiza ninguna publicación en ellas. X  
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III. (7 pont) Buscando explicaciones para el enorme éxito del manga y el anime 
 

(0) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) 
c b b c a a b c 

 
 
 
A hangfelvételen hallott szövegek 
 
I. 

Las relaciones entre hermanos 
 
La relación entre hermanos es una de las más importantes en la vida y una de las más 
duraderas y constantes, ya que empieza en la infancia y suele durar toda nuestra vida. La 
intensidad de esta relación varía a lo largo de nuestras vidas, normalmente es más intensa en 
la infancia, y se hace más pequeña en la edad adulta al independizarnos y establecer nuevos 
vínculos familiares de mayor fuerza con nuestra pareja y los hijos. De cualquier manera, estas 
relaciones influyen de una manera decisiva en el desarrollo de la persona. 
La mayoría de los estudios sobre las relaciones entre hermanos se centran en la infancia o 
adolescencia, cuando los hermanos viven en la misma casa. 
Pero también es muy interesante observar qué tipo de relaciones se establecen después de que 
los hermanos se independicen y establezcan nuevos vínculos creando parejas y nuevas 
familias. 
Hay dos condiciones que hacen inevitable que la relación cambie: 
Uno, los hermanos abandonan la convivencia diaria y constante. 
Dos, se establecen nuevos vínculos afectivos con la familia propia. Estos nuevos vínculos se 
hacen más importantes que los existentes con la familia de origen. De hecho, cuando los 
hermanos permanecen solteros su relación prácticamente no cambia con el paso del tiempo. 
Cuando los hermanos se casan, entra un nuevo elemento que condiciona la relación entre 
ellos. Este elemento es el cuñado o cuñada, si no hay una buena interrelación entre estos y los 
hermanos la relación entre los hermanos se irá haciendo más débil. 
La relación entre hermanos adultos puede variar, desde los inseparables que siguen teniendo 
contacto diario hasta aquéllos cuya relación es prácticamente inexistente. De todas formas, la 
gran mayoría de las personas sigue teniendo bastante contacto con sus hermanos en la edad 
adulta, esta relación se intensifica en muchas ocasiones en la vejez, siendo un apoyo muy 
importante en momentos duros, como en el caso de la viudez. 
También se ha comprobado que por regla general conservan una relación más íntima y 
estrecha las hermanas que los hermanos hombres. 
Los conflictos entre hermanos en la madurez, suelen ser conflictos de intereses, ya que cada 
uno defenderá en primer lugar el interés de su propia familia. 
Uno de los conflictos más generalizado nace cuando los padres no pueden valerse por sí 
mismos por alguna enfermedad y falta de movilidad y hay que hacerse cargo de ellos. 
También son característicos los conflictos relacionados con herencias. 
En cualquier caso, si la relación entre hermanos sigue siendo cercana, será mucho más fácil la 
resolución de estos problemas. 

www.pulevasalud.com 
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II. 

¿Cómo utilizan los españoles internet y las redes sociales? 
 
¿Cómo utilizan los españoles Internet y las redes sociales? ¿Qué uso hacen de su smartphone? 
La última encuesta del Centro de Investigaciones Sociales recoge las preferencias y actividad 
en las páginas sociales de los internautas españoles. Las redes sociales están presentes en 
nuestro día a día, el 46,7% de los encuestados las utiliza. Mención aparte merecen los 
servicios de mensajería instantánea, tales como WhatsApp, donde la tasa de uso se sitúa en el 
64,8%. Concretamente, WhatsApp domina el 96,4% del mercado. El 46,7% de ellos revisa 
sus mensajes constantemente, mientras que un 41,9% lo hace varias veces al día. La 
popularidad de estas últimas aplicaciones de mensajes es tal, que han conseguido superar al 
correo electrónico. 3 de cada 4 encuestados se conecta a las redes sociales al menos una vez al 
día. Concretamente, el 31% de los encuestados accede varias veces al día, mientras que el 
7,9% lo hace continuamente, y otro 25,9% una sola vez diaria. Sin duda, los dispositivos 
móviles han contribuido decisivamente al crecimiento del uso de las redes sociales. España es 
el país con mayor tasa en la utilización de Europa de estos terminales inteligentes. Facebook 
destaca como la red social más utilizada por los españoles. El 90,5% de los participantes en la 
encuesta tiene registrado su perfil en este canal. Por su parte, Twitter es la segunda opción 
preferente. El 23,9% de los españoles elige Twitter como segunda opción, mientras que un 
6% sí que apuesta por ella en primer lugar. 
De media, aproximadamente un tercio de los españoles (32%) tiene entre 101 y 500 contactos 
agregados en sus perfiles sociales. El 21% no posee más de 50 contactos, mientras que un 
17% no consigue pasar de 100. El motivo principal que lleva a los usuarios a tomar parte 
activa en las redes sociales es el de mantener el contacto con aquellas personas con las que no 
se relaciona de forma habitual. Un 45% reconoce que lo que le gusta es cotillear y saber qué 
hacen sus contactos en las redes sociales, mientras que un 42% suele compartir y descubrir 
fotos y vídeos. El informe muestra la actividad de los españoles en las redes sociales. Así, 
frente al 39% que afirma que nunca publica nada, el 16,2% admite que realiza una 
publicación o algún tipo de intervención diaria, el 9,3% hace 2 publicaciones y el 4,7% hasta 
3. Las redes sociales y los servicios de mensajería permiten estar en contacto con su entorno 
más cercano, así como mantener la relación con aquellas personas que se encuentran en la 
distancia. 

www.puromarketing.com 

 
III. 

Buscando explicaciones para el enorme éxito del manga y el anime 
 
A fines de la década de 1970, una serie de televisión de dibujos animados japoneses de 
ciencia-ficción sobre robots gigantes, llamada Mazinger Z, se hizo muy popular en España y 
otros países. Otras producciones de animación japonesas, como por ejemplo "Bola de 
Dragón" también se hicieron famosas. Fue el inicio del éxito definitivo del manga y de su 
versión animada, el anime, un éxito ya iniciado una década antes por el éxito de la serie 
"Meteoro". 
La pregunta es obvia: ¿Por qué los comics y los dibujos animados japoneses surgidos en 
aquellos años y los posteriores han tenido tanto éxito, comparados con producciones similares 
de otros países? ¿Puede la sociología dar alguna explicación? 
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Michel Condry, profesor del Instituto Tecnológico de Minesota, Estados Unidos, cree que 
puede explicarlo y ha escrito incluso un libro sobre el fenómeno. 
Su hipótesis es que la "colaboración creativa" con las masas ha sido la clave de la popularidad 
mundial del anime. Y pone un ejemplo: 
A principios de 1979, una serie de dibujos animados sobre robots gigantes, se emitió por 
primera vez en la televisión japonesa. No fue un éxito. Se planificó para tener una duración de 
12 meses, y estuvo a punto de ser cancelada después de tan sólo 10 meses. 
Pero entonces los creadores de la serie se dieron cuenta de algo inesperado: La serie tenía una 
audiencia, que, aunque relativamente pequeña, era muy leal. Los fans estaban creando 
enciclopedias sobre la serie y haciendo cronologías sobre los hechos narrados en ella. A la 
serie se le dio un nuevo impulso, y el estudio que lo producía prestó atención a qué elementos 
de la serie habían demostrado ser más populares entre la audiencia. Con la nueva oportunidad 
y algunos ajustes creativos, la serie se convirtió en la base de una serie extensa de dibujos 
animados, películas, cómics, videojuegos, juguetes y otros productos. 
Se ha registrado un fenómeno parecido de culto entre los fans con muchas otras series 
japonesas de dibujos animados. Según una estimación, el 60 por ciento de las series de 
dibujos animados de televisión del mundo son hechas en Japón. Se han vuelto populares, 
como Condry lo afirma, gracias la estrategia de aceptar influencias de una amplia gama de 
artistas, y, fundamentalmente, modificaciones propuestas por los fans. Y cuando los fans 
participan, dice Condry, una producción televisiva de estas características funciona como un 
producto de la cultura Pop, al igual que la música de las estrellas Pop que mantienen el 
contacto con los fans en las actuaciones en directo y en otros muchos eventos sociales. 
A partir del éxito del manga y el anime, Japón ha pasado a ser conocido en el mundo por esta 
parte de su cultura de un modo impresionante, capaz de ocultar elementos fundamentales de 
su identidad como país.  

www.noticiasdelaciencia.com 

 
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 
szövegkörnyezet figyelembevételével lehet megállapítani. 
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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 irá-
nyító szemponthoz több alpont tartozik, a szempont kifejtése akkor tekinthető megfelelőnek, 
ha a vizsgázó az összes alpontot tárgyalja. Ha a vizsgázó egy irányító szempontra kitér, de 
mondatai nem tartalmaznak minden lényeges információt, illetve nem kérdeznek rá minden 
lényeges információra, az adott irányító szempont tárgyalása csak részben megfelelő. Az adott 
irányító szempont tárgyalása abban az esetben is csak részben megfelelő, ha a vizsgázó 
anyanyelvi olvasó számára értelmezhetetlen információt ad meg (pl. az életkor helyett a vizs-
gázó azt adja meg, hogy negyedikes). 
 
 

Érdeklődő típusú levél esetén előfordul, hogy a vizsgázónak bizonyos információkra 
kell rákérdeznie. Ebben az esetben megfelelő lehet az adott szempont kifejtése akkor is, ha  
a vizsgázó csak egy mondatban fogalmazza meg a kérdést. 

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

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

okozati viszony stb.), 
 a mondatok logikai-tartalmi elrendezése (ok-okozat, általános-konkrét stb.). 
A mondatok kapcsolódását biztosító nyelvtani, szerkezeti kapcsolóelemek: 
 az önálló mondatok közötti kötőszók, 
 rámutató szók (különféle névmások, határozószók), 
 egyéb nyelvtani viszonyító elemek (igeragozás, középfok stb.). 
 

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. 

 
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. 
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Javítási jelrendszer 

 

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

 (bekarikázott szám)  teljesített tartalmi szempont, 
2 (hiányjel és szám)  nem tárgyalt tartalmi szempont, 
3– (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: 

Megszólítás   M 
Köszönés    K 
Aláírás    A 

A teljesítés minőségét mutató jelek: 
A (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 mondanivalója 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 a három irányító 
szempontot megfelelően dol-
gozta ki. 

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. 

 

A vizsgázó kettő irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően, a harmadikat 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 szövegalko-
tás tartalmi és nyelvi elemeit. 
A mondatok nagyrészt szerve-
sen kapcsolódnak egymáshoz. 

 

A vizsgázó egy irányító szem-
pontot dolgozott ki megfelelő-
en, a többit pedig csak részben 
vagy egyáltalán nem.  
 
A kommunikációs célokat 
részben valósította meg. 
A mondanivaló nem min-
denütt logikus elrendezésű.  
A vizsgázó nem törekszik 
a gondolati tagolásra: hiány-
zik a bevezetés és a befejezés. 
 
Az írásmű még szövegnek 
tekinthető, bár a mondatok 
több helyen nem kapcsolód-
nak egymáshoz. 

A vizsgázó egy irányító 
szempontot sem dolgozott ki 
megfelelően. 

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 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, 
elköszönés és aláírás. 

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

Van helyes vagy elfogadható 
megszólítás és aláírás. 
 
Az elköszönés 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 alá-
írás. 
 
 

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, 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 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, 
helyesírás) hiba és/vagy sok, 
a szöveg megértését jelentő-
sen nehezítő és/vagy akadá-
lyozó hiba található. 
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Második feladat 

A javítás alapelvei 
 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

Értékelési szempontok Maximális  
pontszám 

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

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

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

A témakifejtés során a vizsgázónak a megadott témát tágabb kontextusba kell helyeznie, 
továbbá ki kell fejtenie, és érvekkel alá kell támasztania véleményét (valamelyik irányító 
szempont kapcsán). A vizsgázónak mind a négy irányító szempontra ki kell térnie dolgozatá-
ban, s megfelelő mélységben kell tárgyalnia azokat. Amennyiben a vizsgázó egy irányító 
szempontot csak személyes vonatkozásban tárgyal, az irányító szempont kifejtése csak rész-
ben megfelelő. Amennyiben a vizsgázó szó szerint átvesz egy vagy több mondatot a gondolati 
segítséget nyújtó segédanyagból, a lemásolt rész nem vehető figyelembe az adott irányító 
szempont értékelésekor. Egy szinten belül (4–3 vagy 2–1) az irányító szempontok kifejtésé-
nek részletessége értékelhető. 

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

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

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

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

(ld. első feladat) 
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Értékelési skála (2. feladat) 
Tartalom  

4 pont 3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó a 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. 

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 mind a négyet részben.  
(2 pont) 
A vizsgázó csak egy irányító 
szempontot dolgozott ki rész-
letesen, vagy legalább három 
irányító szempontot tárgyalt 
részben. (1 pont) 
A vizsgázó nem fejtette ki 
részletesen véleményét, alig 
érvelt. 

 

A vizsgázó egy irányító 
szempontot sem dolgozott ki 
megfelelően vagy csak egy-
két irányító szempontot 
részben. 

A vizsgázó nem fejtette ki 
megfelelően véleményét. 

 

 
Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 375 szót, a Tartalom 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 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 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 nehe-
zíti 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, 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 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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