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Általános útmutató 

 
1. Jó megoldásként csak a javítási és értékelési útmutatóban megadott megoldások 

fogadhatók el. 
2. Minden jó megoldás egy pontot ér, a rossz megoldás 0 pont. 
3. Fél pont és többletpont nem adható. 

 
 

OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

COMPRENSIÓN LECTORA 
 

Általános útmutató 
 
Jegyzetek készítésénél az olyan nyelvi hibát, amely a megértést nem akadályozza, nem kell 
hibának tekinteni (pl. helyesírás, nyelvtani hiba). 
 
Részletes útmutató 
 
I. 
A hibátlan megoldás pontértéke 5 pont, részmegoldások esetén a pontszám a helyes 
megoldások száma. 
 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
D G E C F A B 

 
 
II. 
 
 

10 adentrarse 7 experiencias 15 inspiraron 17 privada 
8 destacadas 0. gestiona 16 largo 13 público 
9 diseñado 6 inaugurado 12 objetos 11 residencia 
x cotidiano 14 indispensable x patria x sala 
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III. 
 

A cél az eredeti szöveg teljes rekonstruálása, mégsem a mondatoknak a szövegben 
elfoglalt helyét, hanem a mondatok közötti kapcsolatok megtalálását pontozzuk. Jó megoldás-
ként tehát csak az fogadható el, ha a jelölt az adott mondatot az előtte álló vagy az őt követő 
mondathoz helyesen rendelte hozzá. 
 
Ennek megfelelően: 
 
G-H…..1 pont  F-C…..1 pont  A-B…..1 pont 
H-D…..1 pont  C-E…..1pont  B-I……1 pont (illetve I az utolsó helyen) 
D-F…..1 pont  E-A…..1 pont 
 
Teljesen helyes megoldás: 
 
 

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

 
 
IV.  
 
A megoldókulcsban felsoroltuk a kérdésekre adott lehetséges jó megoldásokat. Ezen kívül 
elfogadhatóak azok a változatok is, amelyek tartalmilag megegyeznek ezekkel. Természetesen 
elfogadhatók a szövegből kimásolt, a kérdés szempontjából lényeges információkat tartalma-
zó idézetek is. A válaszokban előforduló nyelvi hibákat figyelmen kívül kell hagyni. Mivel a 
feladat célja annak a mérése, hogy a vizsgázó megértette-e a szükséges információkat a 
szövegben, ezért elfogadható minden olyan megoldás, amely bár nyelvileg hibás, de egyértel-
műen utal arra, hogy a vizsgázó jól tájékozódott a szövegben. 
 
  

0) ¿Cuál es el origen de la ceguera de Braille? 
 Sufre un accidente a los tres años. Se hiere un ojo y a consecuencias de una 
 infección a los cinco años se queda definitivamente ciego. 
 
26) ¿Cómo se comporta Braille con sus compañeros? 
___Es un alumno activo, participa en los trabajos de sus compañeros. 
27) ¿Cómo y para qué llega a la Institución Real de Ciegos de París? 
___Su maestro se lo  aconseja para que se beneficie en una enseñanza 
especializada. 
28) ¿Qué invento impulsa a Braille para desarrollar su alfabeto? 
___El sistema fonético de escritura con puntos salientes de Barbier de la Serre. 
29) ¿A qué corresponden los puntos de referencia de las letras del alfabeto de 

Braille? 
___A los sitios de los dos hombros, caderas y rodillas del cuerpo humano. 
30) ¿Cuáles son las dos ventajas más importantes de braille? 
___Se puede usar en todas las esferas del conocimiento y es accesible tanto a los  
      más inteligentes como a los menos dotados. 
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NYELVHELYESSÉG 

 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 
 
 
Általános útmutató 
 
1. A helyesírási hibával leírt szavak nem fogadhatók el. 
2. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Variációk megadásakor nem jár pont, 
még akkor sem, ha közöttük van a jó megoldás. 
 
 
Részletes útmutató 
 
  I.      II. 
 

0. c  0. de 
 

1. b  16. que 
2. c  17. con 
3. a  18. decidió 
4. c  19. era 
5. d  20. dejó 
6. a  21. tuviera/tuviese 
7. a  22. me atrevería/me atrevía 
8. a  23. tenía 
9. d  24. de 
10. b  25. deslumbrada 
11. a  26. a 

12. c  27. se ríe/se ríen/se ha reído/se han reído/ 
se rió/se rieron  

13. a  28. nos juntamos 
14. d  29. quepamos 
15. a / c  30. al 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 
COMPRENSIÓN AUDITIVA 

 
 
Általános útmutató 
 
1. Minden tartalmilag megfelelő válasz elfogadható. A nyelvi vagy helyesírási hibákat nem 
 kell figyelembe venni, amennyiben a válasz érthető. 
 
Részletes útmutató 
I.  
 
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
c c a d b d d d d 

 
0. ¿Cómo te llamas? 

c) Soy Carmela. 
 
1. ¿Por qué prefieren vivir tus padres en una zona rural? 
c) Para ellos lo már importante es que no haya contaminación y haya poca delincuencia. 
 
2. Cuando Usted está en el extranjero ¿trata de imitar lo que hacen los nativos o conserva sus 
 hábitos? 
a) Normalmente conservo mis hábitos, porque copiando mal sus costumbres puedo resultar 
 ridículo. 
 
3. Según su parecer, ¿no es demasiado lo que piden los anuncios de trabajo? 
d) Por supuesto que sí, porque todo el mundo debe tener menos de treinta años, hablar por lo 
 menos dos idiomas y tener experiencia. 
 
4. ¿Cuáles son sus síntomas, por favor? 
b) Estoy afónico, tengo fiebre alta y me duele la espalda. 
 
5. ¿Qué opinas del hecho de que últimamente en el supermercado no nos den tantas bolsitas 
 de plástico? 
d) Me parece muy buena idea, porque así no utilizamos tanto plástico innecesariamente. 
 
6. ¿Cómo te afectan los atascos de tráfico? 
d) Trato de soportarlos con la mayor calma posible, pero no siempre lo logro. 
 
7. ¿Me dejas el paraguas? Es que el mío lo he dejado en el coche. 
d) Lo siento, pero es que está lloviendo y yo también lo necesito. 
 
8. ¿Crees que es importante hablar lenguas? 
d) ¡Qué pregunta más tonta! Sin idiomas ya no podemos movernos en el mundo. 
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II. 
 
A válaszok értékelése vagy az A, vagy a B táblázat alapján történik.  
A feleletpárok (hely-idő) sorrendje felcserélhető. 
 
A 
 
¿A dónde van? ¿Cuándo? 
0. museos  
9. Museo del Prado 10. el martes por la mañana 
11. Thyssen-Bornemisza 12. el martes por la tarde 
13. Thyssen-Bornemisza/terraza 14. el martes por la noche 
15. Reina Sofía 16. el miércoles 

 
B 
 
¿A dónde van? ¿Cuándo? 
0. museos  
9. A ninguna parte 10. el lunes 
11. Museo del Prado 12. el martes por la mañana 
13. Thyssen-Bornemisza 14. el martes por la tarde 
15. Reina Sofía 16. el miércoles 

 
 
III.  
          
           VERDAD FALSO 
0. Han expulsado a Julio de la Universidad.  

 
 

 
17. Ya lo sabían.  

 
 

 
18. Se ha enterado por Antonio que es un cotilla.  

 
 

 
19. Julio ha sido un alumno perfecto, estudioso, respetuoso.  

 
 

 
20. Después de cerrar él se quedaba para limpiar los servicios.  

 
 

 
21. Luego entraba en el despacho del decano con una llave maestra.  

 
 

 
22. Había descubierto ya la clave de acceso al ordenador del 
decano. 

 
 

 
 

23. Julio modificaba las notas de algunos amigos suyos.  
 

 
 

24. Un día el decano lo encontró con las manos en la masa.  
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IV. 
0. ¿Qué influye más en la reducción del riesgo del infarto, el tipo de alcohol, la cantidad 

o la frecuencia del consumo? 
La frecuencia del consumo es uno de los factores más determinantes para la 
reducción del riesgo del infarto. 

25. ¿Cuántas veces tenemos que beber moderadamente por semana? 
Según los científicos lo ideal es beber tres o cuatro veces por semana. 

26. ¿En qué porcentaje disminuía el riesgo del infarto entre los que bebían al menos tres 
veces a la semana? 
Quienes bebían al menos tres veces a la semana tenían un 68 por ciento menos de 
padecer un infarto. 

27. ¿Por qué hay pocas enfermedades coronarias en Francia? 
Porque allí es muy frecuente el consumo del vino tinto. 

28. ¿Por qué no están de acuerdo todos los científicos en propagar el consumo frecuente 
del alcohol? 
Los científicos son cautos sobre los resultados y recuerdan los numerosos efectos 
tóxicos que puede tener el alcohol: daños cerebrales y hepáticos, imposibilidad para 
conducir. 
 
(Válaszként elegendő a szöveg által említett okok egyikének megjelölése!) 
 

29. ¿Quiénes fueron los participantes del experimento? 
Este trabajo se llevó a cabo nada menos que con 40.000 hombres, todos ellos 
profesionales del sector sanitario, sin indicios de enfermedades coronarias. 

30. ¿Cuánto tiempo duró el experiento? 
Más de 12 años. 
 
 

 
A kazettán hallott szövegek 
 
Az emelt szintű spanyol nyelvi érettségi hallott szöveg értése feladata következik 

 
Buenos días. Ahora siguen los ejercicios de la comprensión auditiva. 

El examen se compone de cuatro ejercicios. Los ejercicios que pertenecen a los textos se 
encuentran en el cuaderno de ejercicios. Cada texto va a oírlo dos veces. 

Cada tarea empieza y termina con música. Después de la música tiene 30 segundos 
para leer su tarea y después escuchará el texto. Después de oír el texto tiene 30 segundos  
para revisar sus respuestas y luego puede escuchar por segunda vez el texto. Después de  
oírlo por segunda vez tiene un minuto más para trabajar. 
 
I. Lea con atención el ejercicio. Escuche las frases siguientes y elija la respuesta más 
adecuada de las que le ofrece el ejercicio. Va a oír dos veces cada frase. Debe marcar con un 
círculo la respuesta más adecuada. El ejemplo está marcado con el número 0. (8 puntos) 
 

0. Ejemplo: ¿Cómo te llamas? 
c) Soy Carmela.  
 

 1. ¿Por qué prefieren vivir tus padres en una zona rural? 
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 2. Cuando Usted está en el extranjero ¿trata de imitar lo que hacen los nativos o  
  conserva sus hábitos? 
 
 3. Según su parecer, ¿no es demasiado lo que piden los anuncios de trabajo? 
 
 4. ¿Cuáles son sus síntomas, por favor? 
 
 5. ¿Qué opinas del hecho de que últimamente en el supermercado no nos den tantas 
  bolsas de plástico? 
 
 6. ¿Cómo te afectan los atascos de tráfico? 
 
 7. ¿Me dejas el paraguas? Es que me  lo he dejado en el coche. 
 
 8. ¿Crees que es importante hablar idiomas? 
 
II. Escuche con atención el diálogo de una pareja que planifica la estancia de unos parientes. 
en Madrid. Apunta qué cosas les van a proponer. Va a oír dos veces el texto. El ejemplo está 
marcado con número 0. (8 puntos) 

 
- Bueno, ¿ya has pensado en qué haremos con Ricardo y su mujer? Llegan este 
lunes y sólo tienen cuatro días.  
- Por favor no nos hagas peregrinar todo el día por los museos. Lo vamos a hacer 
en plan tranquilo, que hace mucho calor. 
- Pero, ¿cómo que en “plan tranquilo”? De eso ni hablar, si fuera por ti se pasaban 
el día echados en el sofá. Si ellos quisieran descansar se quedarían en su casa. 
Además, a tu cuñada le encanta la pintura. 
- Ya veo que lo tienes pensado todo. Dímelo suavemente, por favor. 
- Bien, el lunes que descansen del viaje. Cenamos aquí  y les comentaremos el -
plan. 
- El martes podemos ir al Museo del Prado por la mañana y al Reina Sofía por la 
tarde. 
- No, mejor al Thyssen-Bornemisza por la tarde. En la terraza del Museo tienen 
mesas para cenar después tranquilamente. 
- Eso es. Perfecto. Para el miércoles podemos dejar la visita al Reina Sofía. 
- Oye, antes de que se me olvide: te ha llamado dos veces tu amiga Sofía, parecía 
preocupada. 
- ¿Qué le pasará? Seguro que ha tenido problemas con el jefe. Ahora mismo la 
llamo. 

 
 
III. Escuche con atención el diálogo y marque con una cruz (X) si lo escrito es verdadero o 
falso. Va a oír dos veces el texto. El ejemplo está marcado con el número 0. (8 puntos) 
 

- ¿Te has enterado de que han expulsado a Julio de la Universidad? 
- No, no sabía nada. ¿Estás seguro? 
- Me he enterado por Antonio, que ya sabes que es un cotilla. 
- No me lo creo. Pero si Julio es un chico estupendo, estudioso, respetuoso, en fin, 
es el alumno perfecto. 
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- Ya, ya. Lo que pasa es que nosotros no sabíamos lo que hacía después de las 
clases. 
- ¿Y qué hacía? 
- Resulta que, después de cerrar, él se quedaba escondido en un servicio. Entonces 
cuando ya no había nadie en el edificio, entraba en el despacho del decano con una 
llave maestra. 
- ¡Pero, qué me dices! ¡No me lo puedo creer! ¿Y para qué entraba? 
- Como ya había descubierto cuál era la clave de acceso al ordenador, lo conectaba 
y modificaba las notas de las actas de los exámenes de algunos amigos suyos. 
Total que un día cuando lo estaba haciendo, llegó el Decano y lo encontró con las 
manos en la masa. Y por eso lo han expulsado. 

 
IV. Escuche el texto sobre el consumo frecuente de alcohol y responda las preguntas según el 
contenido del texto. Va a oír dos veces el texto. El ejemplo está marcado con el número 0. (6 
puntos) 
 
 Vino tinto, blanco, cerveza o incluso licores. Da igual. Independientemente del tipo y 
la cantidad de alcohol, la frecuencia del consumo es uno de los factores más determinantes 
para la reducción del riesgo del infarto. Lo ideal, según los científicos, es beber 
moderadamente tres o cuatro veces por semana. En concreto, los estudios han demostrado que 
quienes bebían al menos tres veces a la semana tenían un 68 por ciento menos de 
posibilidades de infarto, frente a la reducción del 16 por ciento experimentada por aquellos 
que bebían una o dos veces a la semana. No es la primera vez que se ponen sobre la mesa los 
beneficios cardíacos del alcohol. Concretamente, el vino tinto ha sido el centro de mira de 
numerosos estudios, lo que ha dado lugar a hablar de la paradoja francesa, que atribuía el bajo 
número de enfermedades coronarias registradas en el país galo al consumo de vino tinto. 
 Pese a ello, los autores son cautos sobre los resultados y recuerdan los numerosos 
efectos tóxicos que puede tener el alcohol: daños cerebrales y hepáticos, imposibilidad para 
conducir etc. Este trabajo se llevó a cabo nada menos que con 40.000 hombres, todos ellos 
profesionales del sector sanitario, sin indicios de enfermedades coronarias en el momento de 
su inclusión en la muestra y cuyo seguimiento tuvo lugar a lo largo de más de 12 años. 
 
 
Vége az emelt szintű hallott szöveg értése vizsgának. 
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EXPRESIÓN ESCRITA 
ÍRÁSKÉSZSÉG 

 
 
Az írás feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével 

történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes 
szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden írásbeli munkát ezen szempontok 
segítségével kell értékelni oly módon, hogy a dolgozatot minden egyes értékelési szempontnál 
újra kell olvasni.  

Ezen értékelési eljárás további sajátossága, hogy a szintleírások a nyelvi teljesítményt 
értékelő szempontoknál nem tartalmaznak hibaszámokra vonatkozó utalásokat, valamint nem 
osztályozzák előre az egyes hibatípusokat a hibák súlyossága alapján. Ennek oka az, hogy az 
egyes nyelvi hibák súlyosságát (értelemzavaró vagy nem értelemzavaró hiba) csak az adott 
szövegkörnyezet figyelembevételével lehet megállapítani. 

 
Első feladat 

A javítás alapelvei 
 
      1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

Értékelési szempontok Maximális pontszám 
Tartalom, szövegalkotás 5 pont 
Formai jegyek és hangnem  3 pont 
Nyelvhelyesség 5 pont 
Összesen 13 pont 

 

2. Amennyiben a dolgozat valamelyik szempont alapján 0 pontos, akkor az összpontszám 
 is 0 pont. 

 3. A dolgozatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól.  
 4. Félpontok és jutalompontok nem adhatók. 
 
Az értékelési szempontok részletes kifejtése 
 
Tartalom, szövegalkotás 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 
• hány irányító szempontra tért ki és megfelelően tárgyalta-e azokat, 
• hogyan valósította meg a kommunikációs célt/célokat, 
• logikus-e a szöveg gondolatmenete, azaz az irányító szempontok, valamint az ezekhez 

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

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

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

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

Új, azaz nem megadott szempontok értékelésére nincs lehetőség.  
 

A szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemei 

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

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

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

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg  
• megfelel-e a levéllel mint szövegfajtával szemben állított formai követelményeknek, azaz 

helyesen tartalmazza-e a dátumot, a megszólítást, az elköszönést és aláírást,  
• hangneme megfelel-e a címzetthez való viszonynak és a közlési szándéknak.  
 

E szempont értékelésénél csak a nyelvtani és helyesírási hibát sem tartalmazó variációk 
számítanak helyesnek. Amennyiben a megszólítás és az elköszönés külön-külön helyes 
ugyan, de nem illenek egymáshoz, akkor a formai jegyek nem megfelelőek (0 pont). 
 
Nyelvhelyesség 

E szempont összefoglalja a szókincs, kifejezésmód, nyelvtan és a helyesírás követelményeit. 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
• megfelel-e a vizsgázó által használt szókincs a témának, a szituációnak, a szerepnek és a 

közlési szándéknak,  
• megfelel-e a szóhasználat az emelt szintű érettségi vizsga követelményeinek (mennyire 

változatos), 
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• megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a mondattan, az alaktan és a helyesírás 
normáinak,  

• megfelel-e a nyelvhasználat az emelt szintű érettségi vizsga követelményeinek (mennyire 
változatosak a nyelvtani struktúrák és a mondatszerkesztés). 

 
Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a 

megértést. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak újra-
olvasás után érthető, azaz anyanyelvi olvasó csak nehezen vagy egyáltalán nem értené meg a 
mondanivalót. 

Az ismétlődő nyelvi hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a 
szövegben jelölni kell előfordulásukat. 

E szempont értékelésénél a megszólítás és az elköszönés hibáit is figyelembe kell venni. 
 

Javítási jelrendszer 
 
Tartalom, szövegalkotás 

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

4 (bekarikázott kisbetű) = teljesített tartalmi szempont, 
√a (hiányjel és kisbetű) = nem tárgyalt tartalmi szempont, 
a– (kisbetű 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. 

 
Nyelvhelyesség 

A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 
L = lexikai hiba, 
É = értelemzavaró hiba, amely következtében egy-egy mondatrész vagy mondat mon-

danivalója válik érthetetlenné, és amelynél a hiba komplexitása miatt nem lehet 
eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, 

ÉL = megértést zavaró lexikai hiba, 
G = nyelvtani (grammatikai) hiba, 
ÉG = megértést zavaró nyelvtani hiba, 
H = helyesírási hiba. 
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A szövegben használt jelek: 
                   (aláhúzás)  = lexikai, nyelvtani vagy helyesírási hiba, 
√ (hiányjel) = hiányzik egy szó, 
→ (nyíl) = szórendi hiba, 

                 i (aláhúzás és i) = ismétlődő lexikai hiba. 
                       

Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 
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Értékelési skála (1. feladat) 

Tartalom, szövegalkotás  
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A vizsgázó négy irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően.  

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat megfelelően valósí-
totta meg. 
A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok elrendezése 
logikus.  
A gondolati tagolás megfele-
lő: van bevezetés, tárgyalás és 
befejezés.  
A vizsgázó megfelelően hasz-
nálja a szövegösszefüggés 
tartalmi és nyelvi elemeit: lét-
rejön a szövegkohézió. 

A formai tagolás megfelelő. 

A vizsgázó három irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően, a többit pedig csak 
részben vagy egyáltalán nem. 

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat nagyrészt megfelelően 
valósította meg. 
A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok elrendezése 
nagyrészt logikus.  
A vizsgázó törekszik a gondo-
lati tagolásra: van bevezetés 
vagy befejezés. 
A vizsgázó nagyrészt megfe-
lelően használja a szöveg-
összefüggés tartalmi és nyelvi 
elemeit. A mondatok nagy-
részt 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 
részben.  

A kommunikációs célokat 
részben valósította meg. 
A mondanivaló nem min-
denütt logikus elrendezésű.  
A vizsgázó nem törekszik a 
gondolati tagolásra: hiányzik 
a bevezetés és a befejezés. 
Az írásmű még szövegnek 
tekinthető, bár a mondatok 
több helyen nem kapcsolód-
nak egymáshoz. 

 

A vizsgázó csak egy irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően, és nem tárgyalta a 
többi szempontot. 

Alapvető kommunikációs cél-
ját nem éri el. 
Nem jött létre szöveg. 
A mondanivaló nem logikus 
elrendezésű, a gondolatok 
esetlegesen követik egymást.  
Az írásmű tagolatlan és átte-
kinthetetlen, túlnyomórészt 
izolált mondatok halmazából 
áll. 
 

 

Formai jegyek és hangnem  
3 pont 2–1 pont 0 pont 

A szöveg formai jegyei telje-
sen megfelelnek a szövegfaj-
tának, hangneme a közlési 
szándéknak és a címzetthez 
való viszonynak. 
Van helyes megszólítás, dá-
tum, elköszönés és aláírás. 

A szöveg formai jegyei nagy-
jából megfelelnek a szöveg-
fajtának, hangneme a közlési 
szándéknak és a címzetthez 
való viszonynak. 
Van helyes megszólítás és 
aláírás. A dátum és az elkö-
szönés hibás vagy hiányzik. 

A szöveg formai jegyei nem 
felelnek meg a szövegfajtá-
nak, hangneme a közlési 
szándéknak és a címzetthez 
való viszonynak. 
Hiányzik vagy nem helyes a 
megszólítás és/vagy az 
aláírás. 
vagy: 
A vizsgázó nem törekedett a 
levélforma betartására. 

Nyelvhelyesség 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak megfelelő 
változatos szókincs jellemzi.  
Az előforduló kisebb lexikai 
pontatlanságok nem nehezítik 
a megértést. 
A vizsgázó változatos nyelv-
tani struktúrákat használ, vala-
mint mondatszerkesztése is 
változatos.  
A szöveg hibátlan vagy csak 
kevés, a szöveg megértését 
nem nehezítő nyelvi (mondat-
tan, alaktan, helyesírás) hiba 
található benne. 

A szöveget nagyrészt a témá-
nak és a közlési szándéknak 
megfelelő szókincs jellemzi.  
A vizsgázó törekszik a válto-
zatos szóhasználatra. 
A szóhasználat néhány helyen 
nem megfelelő, ez azonban 
alig nehezíti a megértést. 
A vizsgázó törekszik a válto-
zatos nyelvtani struktúrák 
használatára és a változatos 
mondatszerkesztésre. 
A szövegben több, a szöveg 
megértését nem nehezítő nyel-
vi (mondattan, alaktan, he-
lyesírás) hiba és/vagy néhány, 
a szöveg megértését nehezítő 
hiba található. 

A szöveg szókincse egyszerű. 
Sok a szóismétlés. 
A szóhasználat többször nem 
megfelelő. A hibák néhány 
helyen nehezítik a megértést. 
A vizsgázó 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 szövegben felhasznált szó-
kincs szegényes. 
A nem megfelelő szóhasználat 
több helyen jelentősen nehe-
zíti és/vagy akadályozza a 
megértést. 
A vizsgázó nem törekszik a 
változatos nyelvtani 
struktúrák használatára és a 
változatos 
mondatszerkesztésre. 
A szövegben több, a szöveg 
megértését nem nehezítő nyel-
vi (mondattan, alaktan, he-
lyesírás) hiba és/vagy több, a 
szöveg megértését jelentősen 
nehezítő és/vagy akadályozó 
hiba található. 
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Második feladat 
 
A javítás alapelvei 
 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

Értékelési szempontok Maximális pontszám 
Tartalom 4 pont 
Szövegalkotás 3 pont 
Szókincs, kifejezésmód 5 pont 
Nyelvtan, helyesírás 5 pont 
Összesen 17 pont 

 
2. Amennyiben a dolgozat bármelyik értékelési szempont alapján 0 pontos, akkor az össz-

pontszám is 0 pont. 
3. A dolgozatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól.  
4. Félpontok 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. Egy irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető megfelelően részletesnek, ha a vizsgá-
zó legalább két gondolatot fogalmaz meg hozzá. Amennyiben a vizsgázó egy irányító szem-
pontot csak személyes vonatkozásban tárgyal, az irányító szempont kifejtése csak részben 
megfelelő. Amennyiben a vizsgázó szó szerint átvesz egy vagy több mondatot a gondolati se-
gítséget nyújtó segédanyagból, a lemásolt rész nem vehető figyelembe az adott irányító szem-
pont 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 jelentésszintű kapcsolatteremtés leggyakoribb eszközei a következők: 
• teljesen vagy részben ismétlődő szavak, szószerkezetek, 
• szinonimák, 
• a szavak és szószerkezetek jelentése között lehetséges néhány viszony (ellentét, ok-oko-

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

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

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

A formailag nem megfelelően tagolt szövegeket alacsonyabb pontszámmal kell érté-
kelni. Ez nem jelenti azonban azt, hogy a formailag tagolt, de kevésbé logikus felépítésű szö-
vegek nem értékelhetők az alacsonyabb pontszámmal. 
 
Szókincs és kifejezésmód 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
• megfelel-e a vizsgázó által használt szókincs a témának, a szituációnak, a szerepnek és a 

közlési szándéknak,  
• megfelel-e a szóhasználat az emelt szintű érettségi vizsga követelményeinek (mennyire 

változatos). 
 

Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a 
megértést. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak újraolva-
sás után érthető, azaz anyanyelvi olvasó csak nehezen vagy egyáltalán nem értené meg a mon-
danivalót. 

A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni, azaz a hiba 
jellegétől függően vagy a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szempontnál. 
Amennyiben például a vizsgázó egy szót nem megfelelően használ (pl. a „traer“ ige helyett a 
„llevar“ igét), ezt a hibát csak a Szókincs, kifejezésmód szempontnál lehet értékelni. 

Azoknál az értelemzavaró hibáknál, amelyek következtében egy-egy mondatrész vagy 
mondat mondanivalója válik érthetetlenné, és amelyeknél a hiba komplexitása miatt nem lehet 
eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, az egyszeri értékelés elve nem 
érvényes. Az ilyen típusú hibákat tehát mindkét szempontnál értékelni kell.  

Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a szö-
vegben jelölni kell előfordulásukat. 
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Nyelvtan, helyesírás 
 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
• megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a mondattan, az alaktan és a helyesírás nor-

máinak,  
• megfelel-e a nyelvhasználat az emelt szintű érettségi vizsga követelményeinek (mennyire 

változatosak a nyelvtani struktúrák és a mondatszerkesztés). 
Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a 

megértést. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak újraolva-
sás után érthető, azaz anyanyelvi olvasó csak nehezen vagy egyáltalán nem értené meg a 
mondanivalót.  

A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni, azaz a hiba 
jellegétől függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szempontnál. 
Amennyiben például a vizsgázó egy igét helytelen vonzattal használ (pl. ir en), ezt a hibát 
csak a Nyelvtan, helyesírás szempontnál lehet értékelni. 

Azoknál az értelemzavaró hibáknál, amelyek következtében egy-egy mondatrész vagy 
mondat mondanivalója válik érthetetlenné, és amelyeknél a hiba komplexitása miatt nem lehet 
eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, az egyszeri értékelés elve nem 
érvényesül. Az ilyen típusú hibákat tehát mindkét szempontnál értékelni kell. 

Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a szöveg-
ben jelölni kell előfordulásukat. 

 
Javítási jelrendszer 
 
Tartalom 

A tartalmi szempontok teljesítését a lap jobb oldalán található sávban jelöljük a szempont 
sorszámának megadásával: 

4 (bekarikázott kisbetű) = teljesített tartalmi szempont, 
√a (hiányjel és kisbetű) = nem tárgyalt tartalmi szempont, 
a– (kisbetű és mínuszjel) = nem megfelelően kifejtett, de érintett tartalmi szempont. 

Amennyiben a vizsgázó egy irányító szempontot a szövegben több helyen tárgyal, a szempont 
teljesítését az utolsó említés helyénél kell jelölni. 
 
Szövegalkotás 

A Tartalom szempontnál használt számozás segít e szempont megítélésénél is.  
 
Szókincs, kifejezésmód 

A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 
L = lexikai hiba,  
É = értelemzavaró hiba, amely következtében egy-egy mondatrész vagy mondat mon-

danivalója válik érthetetlenné, és amelynél a hiba komplexitása miatt nem lehet 
eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, 

ÉL = megértést zavaró lexikai hiba.  
A szövegben használt jelek: 

                   (aláhúzás)  = lexikai, nyelvtani vagy helyesírási hiba, 

                 i (aláhúzás és i) = ismétlődő lexikai hiba. 

Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 
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Nyelvtan, helyesírás 

A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 
 
É = értelemzavaró hiba, amely következtében egy-egy mondatrész vagy mondat mon-

danivalója válik érthetetlenné, és amelynél a hiba komplexitása miatt nem lehet 
eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, 

G = nyelvtani (grammatikai) hiba,  
ÉG = megértést zavaró nyelvtani hiba,  
H = helyesírási hiba. 

 
A szövegben használt jelek: 

                   (aláhúzás)  = nyelvtani vagy helyesírási hiba, 
√ (hiányjel) = hiányzik egy szó, 
→ (nyíl) = szórendi hiba, 

                 i (aláhúzás és i) = ismétlődő hiba. 
 

Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. 
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Spanyol nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
Értékelési skála (2. feladat) 

Tartalom  
4 pont 3 pont 2–1 pont 0 pont 

A vizsgázó négy irányító 
szempont kifejtésével részle-
tesen és megfelelő mélység-
ben dolgozta ki a témát. 
Minden irányító szemponthoz 
két gondolatot fogalmazott 
meg. 

Részletesen kifejtette, és ér-
vekkel megfelelően alátá-
masztotta véleményét. 

A vizsgázó három irányító 
szempontot megfelelő mély-
ségben dolgozott ki, azaz két 
gondolatot írt hozzájuk. A ne-
gyedik szempontot csak rész-
ben 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 
(két-két gondolatot fogalma-
zott meg) vagy négy, illetve 
három irányító szempontot 
tárgyalt részben (egy gondo-
latot írt hozzájuk). 

A vizsgázó nem fejtette ki 
részletesen véleményét, alig 
érvelt. 

A vizsgázó csak egy irányító 
szempontot dolgozott ki rész-
letesen (két gondolatot fogal-
mazott meg hozzá), vagy csak 
két irányító szempontot tár-
gyalt részben (egy-egy gon-
dolatot fogalmazott meg). 

A vizsgázó nem fejtette ki 
megfelelően véleményét. 

Szövegalkotás 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok és az ezekhez 
kapcsolódó gondolatok elren-
dezése logikus.  
A gondolati tagolás megfele-
lő.  
A vizsgázó megfelelően hasz-
nálja a szövegösszefüggés 
tartalmi és nyelvi elemeit: lét-
rejön a szövegkohézió. 
A szöveg formai tagolása 
megfelelő. 

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok és az ezekhez 
kapcsolódó gondolatok elren-
dezése nagyrészt logikus.  
A vizsgázó törekszik a gondo-
lati tagolásra. 
A vizsgázó nagyrészt megfe-
lelően használja a szöveg-
összefüggés tartalmi és nyelvi 
elemeit. A mondatok nagy-
részt szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. 
 

A mondanivaló nem min-
denütt logikus elrendezésű. 
Sok a gondolati ismétlés. 
A vizsgázó nem törekszik a 
gondolati tagolásra. 
Az írásmű még szövegnek 
tekinthető, bár a mondatok 
több helyen nem kapcsolód-
nak egymáshoz. 
 

Nem jött létre szöveg. 
A mondanivaló nem logikus 
elrendezésű, a gondolatok 
esetlegesen követik egymást.  
Az írásmű tagolatlan és átte-
kinthetetlen, túlnyomórészt 
izolált mondatok halmazából 
áll. 
 
 

Szókincs, kifejezésmód 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak megfelelő 
változatos szókincs jellemzi.  
Az előforduló kisebb lexikai 
pontatlanságok nem nehezítik 
a megértést. 

A szöveget nagyrészt a témá-
nak és a közlési szándéknak 
megfelelő szókincs jellemzi.  
A vizsgázó törekszik a válto-
zatos szóhasználatra. 
A szóhasználat néhány helyen 
nem megfelelő, ez azonban 
alig nehezíti a megértést. 

A szöveg szókincse egyszerű. 
Sok a szóismétlés. 
A szóhasználat többször nem 
megfelelő. A hibák néhány 
helyen nehezítik a megértést. 

A szövegben felhasznált szó-
kincs szegényes. 

A nem megfelelő szóhasználat 
több helyen jelentősen nehe-
zíti és/vagy akadályozza a 
megértést. 

 

Nyelvtan, helyesírás 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 

A vizsgázó változatos nyelv-
tani struktúrákat használ, vala-
mint mondatszerkesztése is 
változatos.  
A szöveg hibátlan vagy csak 
kevés, a szöveg megértését 
nem nehezítő nyelvi (mondat-
tan, alaktan, helyesírás) hiba 
található benne. 

A vizsgázó törekszik a válto-
zatos nyelvtani struktúrák 
használatára és a változatos 
mondatszerkesztésre. 
A szövegben több, a szöveg 
megértését nem nehezítő nyel-
vi (mondattan, alaktan, he-
lyesírás) hiba és/vagy néhány, 
a szöveg megértését nehezítő 
hiba található. 

A vizsgázó egyszerű nyelvtani 
struktúrákat használ és/vagy 
mondatszerkesztése nem kel-
lően változatos. 
Rendszerszerű hibákat ejt. 
A szövegben sok hiba van, a 
hibák többször nehezítik a 
megértést. 

A szöveget a szintnek nem 
megfelelő, túlságosan egy-
szerű nyelvtani struktúrák és 
igénytelen mondatszerkesztés 
jellemzi.  
A szövegben sok, a szöveg 
megértését jelentősen nehezítő 
és/vagy akadályozó hiba 
található. 

 
 
 
 


