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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. (Amennyiben a 
feleletválasztós tesztben egynél több megoldást karikázott be, megoldása értékel-
hetetlen.) 

 
I. (8 pont)  El imperio de la figura 
 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
c a k f d b i h e 

 

II. (8 pont) La magia de Mickey Mouse 
 

(0) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 
c b b a b c a c b 

 
III. (9 pont) Manolito, el hijo literario de Elvira Lindo 
 

(0) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) 
c k g i d h e b l f 

 
 

Átszámítási táblázat 
 

Dolgozatpont Vizsgapont  Dolgozatpont Vizsgapont 
25 30  12 14 
24 29  11 13 
23 28  10 12 
22 27  9 11 
21 26  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 
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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.  
 
I.  (10 pont) Millones de huevos contaminados se 
produjeron ___(0)___ granjas de cuatro países 
 

(0) en 
(1) de / por 
(2) a 
(3) por/tras/después de 
(4) para/ en 
(5) -/ hasta 
(6) hasta/ antes de / sin 
(7) por / en  
(8) durante / en/ - 
(9) en 
(10) tras / por/ después de 

 

II. (6 pont) ___(0)___ Terele Pávez, la 
actriz que enamoró al cine español 

 
(0) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 
C A E D I G F 

 

 
 
III. (9 pont) Rajoy afirma que la economía española recupera el nivel de antes de la crisis 
 

 A B C D  
(0) habrá asegurado ha asegurado aseguró asegurando B 
(17) puestas puesto poniendo pusieron A 
(18) respeto a respecto respetando a respecto a D 
(19) con que con lo que con la cual con las que D 
(20) creceríamos crezcamos crecen hayan crecido B 
(21) prevé prevea previsto haya previsto A 
(22) crecidos siendo creciendo creciendo queriendo crecer  C 
(23) están ha ido se está se estaban C 
(24) recuperado recuperando recuperados recuperadas A 
(25) registrados siendo registrada registrándolas registrada D 

 
 
IV. (5 pont) ¿Por qué los perros comen hierba? 
 

(0) siguen 
(26) suponga 
(27) estén/están 
(28) tomaba 
(29) se encontraba 
(30) ingiera  
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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.) 

 
I. (9 pont) “La familia perfecta no existe, hay que saber manejar los conflictos” 
 
(0)  ¿Dónde se formó la psicóloga? 

En la Universidad de Nueva York. 
 

(1)  ¿Qué experimentan por primera vez las personas en la familia, según Laura 
Rojas-Marcos? (Mencione un fenómeno) 
Las primeras emociones positivas y negativas/ los primeros aprendizajes/ 
las primeras relaciones afectivas. 

 
(2)  ¿Por qué no existe la familia perfecta? 

Las familias tienen altibajos y debilidades. 
 

(3) – (4) ¿Cómo es una relación tóxica? (Mencione dos criterios de los enumerados.) 
Una relación que provoca sufrimiento o malestar. / Donde hay actitudes 
agresivas o amenazantes. / Donde existe chantaje emocional o 
manipulaciones perversas. 

 
(5)  ¿Entre qué miembros de la familia pueden ser más tóxicas las relaciones? 

Entre personas conflictivas e insensibles. / No depende de la relación (pareja 
o familia política). 

 
(6)  ¿Cuándo empieza el aprendizaje de la comunicación? 

En el momento que nacemos (y dura hasta la muerte). 
 
(7) – (8) ¿Qué cosas son necesarias para tener una comunicación positiva? (Mencione 

dos.) 
Ser respetuoso / tener empatía / interés por el otro / escuchar de forma activa 
/ ser claro en el mensaje / tener una actitud constructiva 
 

(9)  ¿Qué cosas hay que evitar?  
Sarcasmos / comentarios irónicos 
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II. (8 pont) Los amigos incondicionales 

(0) Sabe escuchar G 
(10) Es empático y te ayuda con gusto I 
(11) No provoca ni acepta conductas incorrectas B 
(12) Transmite positividad H 
(13) Es incondicional en lo bueno y en lo malo C 
(14) Es tolerante con los que quieres E 
(15) Sabe darte tu propio tiempo y espacio A 
(16) Te conoce en profundidad y no te critica D 
(17) No es egoísta F 

 
III. (7 pont) Del escapismo a los juegos de mesa, lo último en ocio son los bares 
especializados 
 

 V F 
(0) Se han puesto de moda los locales que ofrecen a la ciudadanía un 

tipo de ocio alternativo basado en los juegos tradicionales.  X  

(18) El año pasado abrieron como una docena de salas de escapismo. 
X  

(19) Gracias al gran número de salas de escapismo es muy fácil conseguir 
entrar en cualquiera de ellas.  X 

(20) Últimamente las salas de espera ofrecen también juegos de mesa 
tradicionales.  X 

(21) Jugar a juegos de mesa es más económico que resolver enigmas para 
poder salir de un cuarto. X  

(22) Para jugar a juegos de mesa hay que dividirse en equipos de no más 
de siete personas por equipo.  X 

(23) En Madrid, en la Ciudad Universitaria se encuentran 900 locales 
para entretenerse con juegos de mesa.  X 

(24) En Barcelona, pueden encontrarse en un mismo local tanto juegos 
de escapismo, como juegos tradicionales, cómics y videojuegos.  X 

 

Átszámítási táblázat 
 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 
24 30  11 13 
23 29  10 12 
22 27  9 11 
21 26  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 
12 14    
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A hangfelvételen hallott szövegek 
 
I. “La familia perfecta no existe, hay que saber manejar los conflictos” 
Laura Rojas-Marcos es psicóloga por la Universidad de Nueva York, y acaba de publicar 
su último libro «La familia. De las relaciones tóxicas a las relaciones sanas». En sus 
páginas explica que para la mayoría de las personas todo sucede y se experimenta por 
primera vez en la familia: las primeras emociones positivas y negativas, los primeros 
aprendizajes y las primeras relaciones afectivas. Está convencida de que «vivir 
plenamente en familia es un proceso que todos podemos aprender y llevar a la práctica». 
—¿Existe la familia perfecta? 
—No, la familia perfecta no existe. Todas las familias tienen altibajos, fortalezas y 
debilidades. La clave está en saber manejar el estrés y los conflictos de una forma 
constructiva. 
—¿A partir de qué momento se considera una relación tóxica?  
—A partir del momento en el que uno identifique la relación que existe entre una persona 
determinada y el sufrimiento o malestar que provoca. En el caso de que el sufrimiento sea 
causado por actitudes agresivas o amenazantes, la relación se puede considerar tóxica. De 
igual modo, se puede considerar tóxica aquella en la que existe chantaje emocional o 
manipulaciones perversas. 
—¿Cuáles son las principales razones por las que una relación se vuelve tóxica? 
—Las relaciones se convierten en tóxicas cuando las personas se vuelven rígidas, 
extremadamente exigentes e inflexibles o cuando se manipula sin tener en cuenta los 
sentimientos de los demás. Las relaciones son tóxicas cuando desaparece el respeto y la 
empatía. 
—¿Qué relaciones familiares suelen ser las más tóxicas, las de pareja, suegra y nuera…? 
—Aquellas que están compuestas por personas conflictivas e insensibles. 
Independientemente de la relación (pareja o familia política) la toxicidad es proporcionada 
por las personas, no por el tipo de relación en sí misma. 
—¿No es normal que existan problemas de comunicación con la familia cuando muchas 
personas no saben comunicarse ni siquiera consigo mismas? 
—Aprender a comunicarnos y entendernos con nosotros mismos y con la familia es un 
proceso lento que empieza desde el momento que nacemos hasta el momento que 
morimos, por lo tanto, es normal que surjan problemas. La clave está en desarrollar 
estrategias para saber resolverlos.  
—¿Existe una estrategia para la comunicación positiva? 
—Las claves para tener una comunicación positiva son: ser respetuoso, tener empatía, 
interés por el otro, escuchar de forma activa, ser claro en el mensaje (prohibidos los 
sarcasmos y comentarios irónicos) y tener una actitud constructiva. 

(www.abc.es/familia-padres-hijos/20150126) 

II. Los amigos incondicionales 
La amistad es un regalo de la vida cuando está basada en valores y sobre todo en la honestidad. 
No es fácil hallar amigos incondicionales, por ello, vamos a hacer una enumeración de las 
cualidades que tiene que tener un amigo para que lo consideremos incondicional. 
A) Quien confía en ti y te conoce sabe cuándo debe respetar tu silencio y tu mutismo, sabe que 
necesitas tus momentos de meditación, de reflexión y que hay cosas que quizás decidas no 
contarle porque así lo prefieres. 
B) Si bien un amigo incondicional puede ser tu cómplice en asuntos de toda índole que lo 
permitas, ello no implica que si tu amigo te pide hacer algo deshonesto lo hagas y mucho 
menos que permitas que te manipule para que logre los fines que persigue. 
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C) Un amigo que te valora y al cual le importa tu bienestar sabrá estar a tu lado en las buenas 
para celebrar y en las malas para ser tu consuelo y hasta ayudarte a salir de los líos, sin esperar 
que se lo retribuyas. 
D) Comprender los temperamentos es más sencillo analizando el tipo de personalidad de los 
amigos. Y es que solo cuando se conocen las debilidades, los miedos y nivel de autoestima de 
la gente se puede comprender sin juzgar. 
E) Quien te respeta y valora tu amistad no discrimina a tus amigos ni te dice que apartes a una 
u otra amistad porque le cae mal. Tu amigo incondicional respeta tus espacios y tus afectos, 
comprende y reconoce la importancia que tienen tus seres queridos y familiares para ti, no es 
posesivo. 
F) Tu real amigo celebra tus logros, comparte lo que puede contigo y es tu aliado en las causas 
que lo merezcan. No busca colgarse de ti para obtener beneficios, no es interesado y brinda lo 
mejor de sí para servirte y verte contento. 
G) Un amigo verdadero sabe escucharte, toma atención a lo que le cuentas porque sabe que 
necesitas expresarte, hacer catarsis, compartir lo bueno y lo malo. 
H) Es aquel que logra transmitir su fe en la vida sin fanatismos, ese que te arranca la sonrisa y 
te hace ver que no todo en la vida es malo. Te devuelve la calma en segundos porque irradia 
paz y alegría, se toma la vida con optimismo y seguridad.  
I) La paciencia y la empatía implican ponerse en el lugar del otro, comprender lo que vive y 
siente, sin juzgar. Un amigo incondicional lo sabe y es comprensivo sin tener que sentir que 
es un sacrificio, todo lo contrario, lo hace gustoso y sabe que con estos valores la amistad se 
refuerza y madura.         (www.peru.com) 
 

III. Del escapismo a los juegos de mesa, lo último en ocio son los bares especializados 
Hace menos de dos años que las salas de escapismo se convirtieron en un auténtico boom. Lo 
revolucionario de su esencia fue lo que provocó que el año pasado en Madrid se abriera casi un 
negocio de estas características al mes. Pero, ¿cuál es esa esencia? Algo tan simple como 
encerrar a un grupo de personas en una sala durante una hora con el objetivo de desentrañar un 
enigma que les permita salir de esa habitación. La adrenalina y la tensión son los factores que 
más animan al usuario para decantarse por este tipo de experiencias lúdicas, tanto que muchas 
de las salas especializadas en nuestro país tienen listas de espera de varios meses. 
Pero a la opción perfecta para divertirse entre amigos le ha salido un fuerte competidor, mucho 
menos innovador y conocido desde décadas. Se trata de los tradicionales juegos de mesa, más 
concretamente, de los bares que ofrecen este tipo de entretenimiento. La oferta de juegos de 
este tipo de locales suele ser lo más variada posible para que cada persona encuentre en ella su 
juego ideal. Desde los más tradicionales como el Monopoly o el Cluedo hasta aquellos que 
buscan que los participantes se pongan en la piel de grandes conquistadores como el Risk.  
La principal ventaja frente a las salas de escapismo, por ejemplo, es que su precio es mucho 
más asequible para el bolsillo ya que generalmente lo único que se paga es la consumición. Por 
otra parte, el número de participantes puede ser mayor lo que permite que grupos numerosos de 
amigos puedan pasar un buen rato sin la necesidad de dividirse en diferentes equipos como sí 
ocurre en las salas de escapismo si el grupo sobrepasa los siete miembros. 
Los bares especializados que ofrecen una mayor oferta de juegos de mesa se encuentran en las 
grandes capitales. Así, en Madrid se ubica en plena Ciudad Universitaria un local, que tiene el 
mayor número de juegos a disposición de sus clientes: cerca de 900 diferentes. El local cuenta 
con un personal que guía a los usuarios en la búsqueda del juego perfecto y les ayuda en su 
elección.  
En Barcelona, nos encontramos con el Comic Café que es otra gran opción si además de los 
juegos de mesa también nos gustan los videojuegos y los cómics. En su interior se llevan a cabo 
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diferentes partidas de rol y a veces se organizan torneos que tienen como premio consumiciones 
en el propio local.  
Las opciones son muchas y variadas, y van en aumento. En cualquier caso, tanto las salas de 
escapismo como los juegos de mesa tienen el objetivo de poner nuestra mente a trabajar. La 
diversión está asegurada en ambas experiencias.     (www.estrelladigital.es) 

 

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 
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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). 
 

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). 
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Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik  
a megértést. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak 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: 

 (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 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 kettő irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően, a harmadikat pedig 
csak részben (4 pont) vagy 
egyáltalán nem (3 pont).  

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 egy irányító szem-
pontot dolgozott ki megfelelő-
en, a többit pedig csak részben 
(2 pont) vagy egyáltalán nem 
(1 pont).  
 
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 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  és 
elköszönés. 

A szöveg formai jegyei nagy-
jából megfelelnek a szövegfaj-
tának, hangneme a közlési 
szándéknak és a címzetthez 
való viszonynak. 
Van helyes vagy elfogadható 
megszólítás.  
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. 
 

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. 
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A szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemei 

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

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

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

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

A 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 a 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 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 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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