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Általános útmutató 
 

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

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

 
OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 
COMPRENSIÓN LECTORA 

 
 

Részletes útmutató 
 
I. 
 

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

 
 

II. 
 

 
14. aptos 9. moda 13. muebles 8. se celebra 
6. dimensiones 10. generación 0. neutros 12. tasa 
16. espacios 7. Internacional X pertenecientes 17 tranquilizante 
11. especialistas X mezcla 15 rayas X urbano 

 
III.    

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

0. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 
H D F I C A G B E 
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IV.  
Estudian más, trabajan más... y cobran menos 

 
           VERDAD FALSO 

0. En los países europeos las mujeres trabajan o estudian más que 
los hombres por un salario inferior.  

 
 

 
26. Las mujeres europeas dedican menos tiempo al trabajo 
remunerado y al estudio que los hombres.  

 
 

 
27. En el trabajo doméstico los hombres generalmente participan casi 
como las mujeres.  

 
 

 
28. Suecia es el único país donde el trabajo fuera de casa sumado con 
el del hogar de los hombres y de las mujeres es igual.  

 
 

 
29. En los trabajos de casa los italianos y los españoles son 
igualmente perezosos.  

 
 

 
30. En la comparación del porcentaje de los que terminaron sus 
estudios secundarios la diferencia entre el índice de los españoles y la 
media europea es mayor en caso de los varones que en el de las 
mujeres. 

 
 

 
 

31. El índice femenino de los estudiantes universitarios en España es 
inferior al nivel europeo..   
32. En cuanto a las diferencias entre los salarios de los hombres y las 
mujeres iguales en categoría España tiene la peor situación en 
Europa.  

  
33. Los españoles son los que pasan el menor porcentaje de su tiempo 
libre con lectura.   
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NYELVHELYESSÉG 
 

COMPETENCIA LINGÜISTICA 
 

 
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 is. 
 

 
 

Részletes útmutató 
 

I.       II. 

0. a  0. por 
     

1. b  10. el 
2. c  11. apellido 
3. c  12. condujo 
4. b  13. a su/con su 
5. a  14. fue/era 
6. a  15. de la que/de la cual/de 

quien/de que  
7. d  16. de/en 
8. c  17. años 
9. b  18. dotado 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

COMPRENSIÓN AUDITIVA 
 
 
Általános útmutató 
 
1. Jegyzetek készítésénél az olyan nyelvi hibát, amely a megértést nem akadályozza, nem kell 
 hibának tekinteni (pl. helyesírás, nyelvtani hiba). 
2. Minden tartalmilag megfelelő válasz elfogadható. (A nyelvi vagy helyesírási hibákat nem 
 kell figyelembe venni, amennyiben a válasz érthető.) 
 
Részletes útmutató 
 
I. 
 
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
c a b c d c b a b 
 

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

1. ¿Por qué es difícil encontrar trabajo si eres joven? 
a) Las empresas quieren personas con experiencia, con un buen currículum y con 
  conocimientos de informática. 

 
2. ¿Cómo estás antes de ver a tu novio? 

b) Normalmente estoy muy emocionada. 
 

3. ¿Cómo te sientes cuando sabes que vas a estar solo el sábado por la noche? 
c) No me gusta nada y me siento muy solo. 

 
4. ¿Querría bajar el volumen de la tele, por favor? 

d) Naturalmente. 
 
5. ¿Qué habéis hecho durante estas vacaciones? 

c) Hemos descansado mucho y hemos visitado a un par de amigos. 
 
6. ¿Por qué no le dejas este libro? 

b) Porque cuando le dejo una cosa siempre la pierde. 
 
7. ¿Por qué vas tan rápido hacia el bar? 

a) Tengo que tomar algo, porque no he comido nada al mediodía y ahora estoy muerto 
  de hambre. 

 
8. ¿De verdad te sirve la agenda para algo? 

b) Sin ella no podría vivir, pues soy bastante despistada. 
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II. 

Ier Congreso Nacional de Lectura 
 

Los Príncipes de Asturias visitaron: 0: Cáceres 

El Monasterio de San Francisco antes era: 9. convento, biblioteca, colegio de teología 
escolástica, hospital provincial, cuartel y 
orfanato 

La común pasión de Don Felipe y Doña 
Leticia: 

10. leer / la lectura 

Los libros y la lectura alcanzan así: 11. (la categoría de) tesoro universal (del 
género humano) 

Según el Gremio de Editores lee casi: 12. el 58 por ciento de los españoles 

Según Don Felipe este crecimiento se debe a 
(2): 

13. la riqueza creativa de los escritores, 
esfuerzos de editores, libreros y 
distribuidores, empeño de bibliotecarios y 
docentes, tareas compartidas por distintas 
Administraciones 

En el crecimiento de lectores el Príncipe de 
Asturias destacó los lectores: 

14. más jóvenes 

Don Felipe apostó porque: 15. España se consolide como un país de 
lectores / sea un país de lectores 

La lectura contribuye a la construcción de un 
país de: 

16. ciudadanos más cultos y más libres 
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III. 

Preparativos de los famosos ante la entrega de los Oscars 
 

 
  VERDAD FALSO 
0. Antes de que se levante el telón, las estrellas se someten a un 
verdadero maratón: corren tras estilistas, se rocían de oxígeno facial, 
toman baños de leche para desintoxicar la piel. 
  

 
 

 
 

17. Las actrices tienen que lucir impecables cuando caminan por la 
alfombra verde. 
 

 
 

 
 

18. Algunas  se aplicaron máscaras costosas a base de algas.    
 
 

 
 

 
 

19. Otras tomaron baños de leche al estilo de Beatriche. 
 
 

 
 

 
 

20. Los vestidos de unos 20 mil dólares, en general, se los prestan 
los más famosos diseñadores.    
 

 
 

 
 

21. Se les aplican unas gotas rejuvenecedoras, que en realidad son 
una droga.    
 

 
 

 
 

22. La inyección de la misma droga en la axila, que no es nada 
dolorosa, impide que las famosas suden.  
 

 
 

 
 

23. Los salones de belleza de Los Ángeles tienen mucho trabajo los 
días anteriores a los Oscars. 
      

 
 

 
 

24. El peluquero más famoso de Hollywood se llama Pedro Pedro.
       
 

 
 

 
 

 
IV. 
   Entrevista a  Julia Otero 
 
0. ¿Cuánto tiempo duraba el viaje de Lugo a Barcelona cuando Julia Otero tenía tres años? 

 30 horas  
25. ¿Cuál era la profesión del padre de Julia Otero? 
 Era trompetista. 
 
26. ¿Por qué el padre de Julia le enseñó a abrir una botella de cava? 
 Porque esto solía ser cosa / trabajo de hombres. 
 
27. ¿Cómo influyó en su carácter tener que estudiar con una beca? 
 La hizo ser más responsable. 
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28. ¿Le gustó tanto ser hija única que por eso no tiene más de un hijo? 
 Le hubiera gustado tener más hijos. 
 
29. ¿Fue Julia Otero una chica rebelde? 

No. Fue buena chica, tal vez a causa de su enfermedad. 
 
30. ¿Qué problema tuvo con su bazo? 

Tumor./ Seis veces le operaron. /Vive sin bazo. 
 
31. ¿Cómo influyó su enfermedad en su carácter? 
 Aprendió que la vida no era eterna. / Descubrió el valor de la familia y de la humildad. 
 
32. ¿Necesitaba Julia Otero durante su enfermedad la ayuda de sus padres? 
 Sí. (Sus padres le daban de comer, la vestían.) 
 
33. ¿Por qué le gusta ahora a Julia Otero ser cabeza de familia? 

Porque así puede devolverles al menos una parte de todos los mimos y cuidados que 
recibió de ellos.  

 
    
A kazettán hallott szövegek  

 
Buenos días. A continuación va a escuchar los ejercicios de comprensión auditiva. 

El examen se compone de cuatro partes. Los ejercicios que pertenecen a los textos se 
encuentran en el cuaderno de ejercicios. Va a escuchar dos veces cada texto. 

Cada tarea empieza y termina con música. Después de la música tiene 30 segundos 
para leer su tarea y después escuchará el texto. Cuando el texto termine tiene 30 segundos  
más para revisar sus respuestas y luego podrá escucharlo por segunda vez. Después  tiene un 
minuto más para trabajar. 

 
I. Lea con atención el ejercicio. Escuche las siguientes frases y elija la respuesta más 
adecuada entre las que le ofrece el ejercicio. Va a escuchar 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? 
a) Tengo diez años. 
b) Mi hermano no está. 
c) Soy Carmela. 
d) Soy alumno.  La solución correcta es la c) 

 
1.   ¿Por qué es difícil encontrar trabajo si eres joven? 
 
2.  ¿Cómo estás antes de ver a tu novio? 

 
3. ¿Cómo te sientes cuando sabes que vas a estar solo el sábado por la noche? 

 
4. ¿Querría bajar el volumen de la tele, por favor? 

 
5. ¿Qué habéis hecho durante estas vacaciones? 
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6. ¿Por qué no le dejas este libro? 

 
7. ¿Por qué vas tan rápido hacia el bar? 

 
8. ¿De verdad te sirve la agenda para algo? 

 
 
II. Escuche con atención la información sobre el Ier Congreso Nacional de Lectura y tome 
notas con la ayuda del cuadro sobre lo escuchado. Cuando aparezcan varios datos, es 
necesario escribir al menos dos. Va a escuchar dos veces el texto. El ejemplo está marcado 
con el número 0. (8 puntos) 
 
    Ier Congreso Nacional de Lectura 
 

Cáceres esperaba con expectación la visita de los Príncipes de Asturias en los 
alrededores del Monasterio de San Francisco con vivas muestras de simpatía y afecto. En el 
exterior del histórico edificio -que ha sido convento, biblioteca, colegio de teología 
escolástica, hospital provincial, cuartel y orfanato- los Príncipes fueron recibidos por las 
autoridades de la Junta de Extremadura. 

En la clausura del Ier Congreso Nacional de Lectura, Don Felipe pronunció unas 
palabras en las que quiso poner de manifiesto la «común pasión» que él y Doña Letizia 
sienten por los libros y el grato ejercicio de leerlos. Con los libros los hombres «extienden sus 
ideas, ilusiones y propósitos», y los libros y la lectura alcanzan así la «categoría de tesoro 
universal del género humano». 

Si hace unos días la encuesta realizada por el Gremio de Editores arrojaba un 
esperanzador índice de lectura de casi el 58 por ciento, este crecimiento sostenido también se 
debe a la «riqueza creativa de los escritores, a los esfuerzos de los editores, libreros y  
distribuidores, al empeño de los bibliotecarios y docentes, así como a las tareas compartidas 
por las distintas Administraciones». Don  Felipe quiso destacar ese crecimiento de lectores, 
sobre todo de los más jóvenes. Asimismo el Príncipe apostó porque «España se consolide 
como un país de lectores». «La lectura es patrimonio exclusivo del ser humano, sede de su 
memoria universal» y estimula la construcción de «un país de ciudadanos más cultos y más 
libres», pues, como dijo Vicente Espinel en el siglo XVII: «Los libros hacen libre a quien los 
quiere». 
 
III. Escuche el informe sobre los preparativos de los famosos ante la entrega de los Oscars y 
marque con una cruz (X) si lo escrito es verdadero o falso según el contenido del texto. Va a 
escuchar dos veces el texto. El ejemplo está marcado con el número 0. (8 puntos) 

 
 

Preparativos de los famosos ante la entrega de los Oscars 
 

Antes de que se levante el telón, las estrellas se someten a un verdadero maratón: 
corren tras estilistas, se rocían de oxígeno facial, toman baños de leche para desintoxicar la 
piel. Las actrices tienen que lucir impecables cuando caminen por la alfombra roja más 
famosa del mundo.  

Los últimos tratamientos de belleza que les aplicaron fueron unas máscaras faciales 
costosas a base de caviar y, al mejor estilo de Cleopatra, baños de leche que aseguran una piel 
limpia atacando las células muertas.  
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Estos fueron los tratamientos más comunes este año seguidos por las actrices antes de 
ponerse los vestidos de unos 20.000 dólares, casi siempre prestados por grandes  diseñadores 
sólo para la ocasión.  

Otro paso es aplicarse una cierta cantidad de gotas rejuvenecedoras. La doctora Jessica 
Wu, les aplica unas gotitas de botox, una droga contra las arrugas. Una inyección de esta 
misma droga en la axila, que afirman es bastante dolorosa, impide que las personas suden 
entre cuatro a seis meses. Todos los salones de belleza de mayor prestigio en Los Ángeles 
están con la agenda llena los días de los Oscars, porque las actrices e invitadas se hacen todo 
tipo de tratamientos. El llamado “mago del pelo” Juan Juan de Beverly Hills también tiene 
muchas citas, ya que hizo brillar las cabelleras de estrellas como Julia Roberts, Gwyneth 
Paltrow y Hilary Swank.  
 
IV. Escuche con atención la entrevista hecha a Julia Otero y conteste las preguntas con sus 
propias palabras. Va a escuchar dos veces el texto. El ejemplo está marcado con el número 0. 
(9 puntos) 
 

Entrevista a Julia Otero 
 

J.O. Emigramos en las pateras de la época: en un tren de madera que tardaba 30 horas en 
llegar de Lugo a Barcelona. Viajamos en el mismo vagón que una compañía ambulante de 
varietés. 
 
XL. Su padre era trompetista... 
 
J.O. Me enseñó a crear mi propia música y a ser feminista: con ocho años me enseñó a 
descorchar una botella de cava. 
 
XL. ¿Eso no es una perversión de menores? 
 
J.O. No, no; no me dejó beberla, me enseñó a abrirla porque eso solía ser cosa de hombres. 
 
XL. Estudiar con beca ¿le hizo ser más responsable? 
 
J.O. Sí, no podía bajar de ocho. Siempre saqué buenas notas. 
 
XL. ¿Se sintió tan bien siendo hija única que ha repetido la experiencia? 
 
J.O. Me hubiera gustado tener más hijos, pero la vida no te pone las cosas muy fáciles. 
 
XL. ¿Fue adolescente rebelde? 
 
J.O. No, siempre fui una buena chica, quizá porque no tuve buena salud. Es ahora cuando 
llevo años rebelándome. 
 
XL. ¿Estuvo enferma? 
 
J.O. Tuve un tumor en el bazo y me intervinieron seis veces. Me abrieron completamente. 
Vivo sin bazo. 
 
XL. ¿Eso imprime carácter? 
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J.O. Sin duda, a los 19 años aprendí que la vida no era eterna. Descubrir que puedes morir en 
cualquier momento fue una losa que me hizo aprender lecciones muy positivas. 
 
XL. ¿Cómo por ejemplo? 
 
J.O. El valor de la familia y la humildad. Mi padre y mi madre eran imprescindibles para mi 
supervivencia. Me tenían que dar de comer, me vestían... Con 19 años fui como una anciana, 
o como una niña otra vez. 
  
XL. Y un buen día se convirtió en cabeza de familia. 
 
J.O. Sí, los hijos siempre llegamos a ser cabeza de familia en algún momento. Siento una 
enorme satisfacción por poder devolverles al menos una parte de todos los mimos y cuidados 
que tuvieron conmigo.  
 
Fin del cuarto ejercicio de la  comprensión auditiva. Fin del examen de la  comprensión 
auditiva. 
 
Vége a harmadik összetevőnek. 
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EXPRESIÓN ESCRITA 
 

ÍRÁSKÉSZSÉG 
 

Az írásfeladatok 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 Pontszám 
Tartalom és szöveghossz 5 pont 
Formai jegyek és hangnem  3 pont  
Nyelvhelyesség 5 pont 
Összesen 13 pont 

 
2. Ha a dolgozat valamelyik szempont alapján 0 pontos, akkor az összpontszám is 0 pont. 
3. A dolgozatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó kevesebbet vagy többet ír a megadott 

szöveghossznál. 
4. Fél pontok és jutalompontok nem adhatók. 
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Az értékelési szempontok részletes kifejtése 

Tartalom és szöveghossz 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó  
• megfelelően dolgozta-e ki a témát,  
• megfelelő hosszúságú szöveget hozott-e létre. 
 

A tartalmi teljesség megítélésénél az a döntő, hogy a vizsgázó közli-e az adott szituáció-
ban lényeges információkat. Egyes vizsgafeladatoknál a tartalom értékelésénél a segédanyag 
tartalmi információi is irányadóak lehetnek. Ekkor azt is figyelembe kell venni, hogy a vizsgázó 
írásműve nem tartalmaz-e sokkal kevesebb információt, mint az a segédanyag alapján várható 
lenne. Amennyiben azonban a feladat nem tartalmaz erre vonatkozó utasítást, akkor nem 
kérhető számon a vizsgázón az összes segédanyagban megjelenő információra való reagálás. 

Egy adott irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető a szintnek 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 megfele-
lőnek, 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 min-
den 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 a megfelelő kérdés feltevése azt jelenti, hogy a vizsgázó 
megfelelően fejtette ki az adott szempontot. 

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 szem-
pont kifejtése nem megfelelő. Ezt a hibát figyelembe kell venni a nyelvi teljesítmény érté-
kelésekor is.  

A nyelvi okokból érthetetlen szövegrészeket a Tartalom szempontnál nem lehet érté-
kelni. Ez vonatkozik a megadott szövegből értelem nélkül lemásolt és rossz nyelvi környezet-
ben használt szövegrészekre is. Az ilyen típusú hibákat figyelembe kell venni a nyelvi teljesít-
mény értékelésekor is. El kell fogadni azonban az olyan szövegrészeket, amelyeket a vizsgázó 
a segédanyagból vett át és jó nyelvi környezetben használ. 

Új, azaz nem megadott szempontok értékelésére nincs lehetőség. A dolgozatot akkor is 
a megadott szempontok alapján kell értékelni, ha a vizsgázó a megadott témáról nem szemé-
lyes vonatkozásban, hanem általánosan, de a kommunikációs cél(ok)nak megfelelően ír vagy 
önmagáról ír, amikor általánosan kellene fogalmaznia. 

A szöveghossz megadásánál a szószám csak a vizsgázó által létrehozott szövegrészre 
vonatkozik, azaz nem tartalmazza a központilag megadott részek szavainak számát. 

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.  
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Amennyiben a vizsgázó törekedett a levélforma betartására, azaz kísérletet tett a levél-
forma minimális megtartására (van elfogadható megszólítás és aláírás), a dolgozat nem érté-
kelhető 0 ponttal. 0 pont akkor jár, ha hiányzik vagy nem elfogadható a megszólítás és/vagy 
az aláírás, illetve ha a vizsgázó nem levelet írt. Elfogadhatónak tekinthető minden olyan meg-
szólítás és elköszönés, ami „emlékeztet” a helyes formákra.  

A csak nyelvtani vagy helyesírási hibát tartalmazó variációk e szempont értékelésénél 
helyesnek számítanak.  

Amennyiben a megszólítás és az elköszönés külön-külön helyes ugyan, de nem illenek 
egymáshoz, akkor mindkettő csak elfogadhatónak tekinthető. Nem fogadható el az aláírás ab-
ban az esetben, ha ellentmond a levél tartalmának és/vagy hangnemének. 
 
Félhivatalos levél esetén fejléc a belső címzéssel pl.: 
       Señor Antonio Pérez 
  Director 
       Curso de idiomas 
  Zaragoza  
(a levél bal felső sarkában). 
 
Megszólítás 
Helyes megszólítások pl.:  

Estimado/estimada…..: 
Muy Señor mío: 
Muy Sres. míos: 
Apreciado señor: 
Excelentísimo señor: 
Querido/querida…..: 
Cariño: 

 
Dátum   
Helyes dátum: Budapest, 17 de abril de 2003. –  a levél jobb felső sarkában 
Elfogadható dátum:  Budapest, 17. 04. 2003. –  a levél jobb felső sarkában 
 
Elköszönés 
Helyes elköszönés pl.:  
      Saludos cordiales, 
      Quedo a su disposición y le saludo atentamente, 
      En espera de sus noticias les saludo atentamente, 
                 Un saludo afectuoso, 
      Un abrazo, 
      Un fuerte abrazo, 
      Un beso, 
       
Aláírás 
Helyes aláírás pl.:  

     Ana Nagy 
     Anita 
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Nyelvhelyesség (szókincs, mondattan, alaktan, helyesírás) 

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 a középszintű érettségi vizsga követelményeinek, 
• megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a mondattan, az alaktan és a helyesírás nor-

máinak. 
 

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

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

Az adott szinten bizonyos nyelvtani struktúrák produktív használata nem várható el a 
vizsgázótól. Az ilyen típusú hibákat az értékelésnél nem kell figyelembe venni. 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a 
mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak. 

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

 
Javítási jelrendszer 

Tartalom 

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

1    (bekarikázott szám)  =  teljesített tartalmi szempont, 
 √2 (hiányjel és szám)  =  nem tárgyalt tartalmi szempont, 
 3– (szám és mínuszjel)  =  nem megfelelően kifejtett, vagy nyelvi okok miatt nem 

 érthető, 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: 

D  (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.  
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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 = értelemzavaró lexikai hiba,  
G = nyelvtani (grammatikai) hiba,  
ÉG = értelemzavaró 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. 
 
Értékelési skála (1. feladat) 
 
Tartalom és szöveghossz 
 

5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó megfelelően dol-
gozta ki a témát, és elérte a 
megadott szövegmennyiséget 
(50–80 szó). 

A vizsgázó általában megfe-
lelően tárgyalta a témát, és 
legalább 40–50 szó hosszú-
ságú szöveget hozott létre. 

A vizsgázó csak részben 
megfelelően tárgyalta a té-
mát, és/vagy a létrehozott 
szöveg 40 szónál rövidebb. 

A vizsgázó nem megfelelően 
tárgyalta a témát, és/vagy a 
létrehozott szöveg nagyon 
rövid. 
vagy: 
A vizsgázó más témáról ír. 

Formai jegyek és hangnem 
 

3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg formai jegyei teljesen 
megfelelnek a szövegfajtának, 
hangneme a közlési szándék-
nak és/vagy a címzetthez való 
viszonynak. 
Helyes a megszólítás, az alá-
írás, a dátum és az elköszönés. 

A szöveg formai jegyei 
nagyjából megfelelnek a 
szövegfajtának, hangneme a 
közlési szándéknak és/vagy 
a címzetthez való viszony-
nak. 
Van helyes megszólítás és 
aláírás, valamint elfogadható 
dátum és elköszönés. 

A szöveg formai jegyei még 
megfelelnek a szövegfajtának, 
hangneme a közlési szándék-
nak és/vagy a címzetthez való 
viszonynak. 
Van helyes vagy elfogadható 
megszólítás és aláírás.  
A vizsgázó törekedett a levél-
forma betartására. 

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

 
Nyelvhelyesség (szókincs, mondattan, alaktan, helyesírás) 
 

5 pont 4–3 pont  2–1 pont 0 pont 
A szöveg hibátlan vagy csak 
kevés, a megértést nem zava-
ró hibát tartalmaz. 

A szövegben több hiba fordul 
elő, a hibák alig nehezítik a 
megértést. 

A szövegben sok hiba fordul 
elő, a hibák néhány ponton 
nehezítik a megértést. 

A szöveg a nyelvi hibák miatt 
nem érthető. 
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Második feladat 

A javítás alapelvei 
 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

Értékelési szempontok Pontszám 
Tartalom  5 pont 
Szövegalkotás 5 pont 
Szókincs, kifejezésmód 5 pont 
Nyelvtan, helyesírás 5 pont 
Összesen 20 pont   

 
2. Amennyiben a dolgozat a Tartalom szempont alapján 0 pontos, akkor nem értékelhető a 

többi szempont alapján, azaz 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 megfelelően tárgyalta-e azokat,  
• hogyan valósította meg a kommunikációs célt/célokat. 
 

Egy adott irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető a szintnek megfelelőnek, ha a 
vizsgázó kitér a megadott szempontra, mondatai minden lényeges információt tartalmaznak, 
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, 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 közöl.  

Ha egy irányító szempont tárgyalása nyelvi okokból nem érthető, azt a Tartalom 
szempontnál 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 hiba jellegétől függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, 
helyesírás szempontoknál. 

Amennyiben a vizsgázó szó szerint lemásol egy irányító szempontot, és jó nyelvi környe-
zetben használja azt, az adott irányító szempontot teljesítettnek kell tekinteni. A rossz nyelvi 
környezetben használt, szó szerint lemásolt irányító szempont kifejtése nem fogadható el. 

Új, azaz nem megadott szempontok értékelésére nincs lehetőség. A dolgozatot akkor is 
a megadott szempontok alapján kell értékelni, ha a vizsgázó a megadott témáról nem sze-
mélyes vonatkozásban, hanem általánosan, de a kommunikációs cél(ok)nak megfelelően ír 
vagy önmagáról ír, amikor általánosan kellene fogalmaznia. 
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Szövegalkotás 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
• logikus-e az irányító szempontok elrendezése és ezáltal a szöveg gondolatmenete,  
• megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés, tárgyalás és befejezés, 
• hogyan használja a vizsgázó a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit (pl. egyszerű 

kötőszók, névmások). 
 

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

A szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit akkor használja helyesen a vizsgázó, ha 
törekszik arra, hogy egyszerű kötőszók, névmások, határozószók stb. segítségével valódi szö-
veget hozzon létre. Amennyiben a vizsgázó minden mondatát azonos módon kezdi, nem 
mondható el az általa létrehozott szövegről, hogy abban a mondatok szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. Amennyiben a vizsgázó csak azonos szerkezetű egyszerű mondatokat ír, nem 
kaphatja meg a maximális pontszámot. 

Szókincs, 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 a középszintű érettségi vizsga követelményeinek. 

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 érvé-
nyes. 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. 
 
Nyelvtan, helyesírás 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a 
mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak. 

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 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. 
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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 

Tartalom 

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

4 (bekarikázott szám) = teljesített tartalmi szempont, 
√3 (hiányjel és szám) = nem tárgyalt tartalmi szempont, 
2–  (szám és mínuszjel) = nem megfelelően kifejtett vagy nyelvi okok miatt nem érthető,  

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,  
ÉL = értelemzavaró 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. 

Nyelvtan, helyesírás 

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

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

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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Értékelési skála (2. feladat) 

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

A vizsgázó öt irányító szem-
pontot dolgozott ki megfele-
lően.  
 

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat megfelelően valósítot-
ta meg, és elérte a megadott 
szövegmennyiséget (100–120 
szó). 

A vizsgázó négy vagy három 
irányító szempontot dolgozott 
ki megfelelően, a többit pedig 
csak részben vagy egyáltalán 
nem.  
 

A vizsgázó a kommunikációs 
célokat többnyire megfelelően 
valósította meg, és legalább 
80–100 szó hosszúságú 
szöveget hozott létre. 

A vizsgázó két irányító szem-
pontot dolgozott ki megfele-
lően, a többit pedig csak rész-
ben vagy egyáltalán nem.  
vagy: 
A vizsgázó egy irányító szem-
pontot dolgozott ki megfelelő-
en, és van még olyan irányító 
szempont, amelyet részben 
tárgyalt. 
vagy:  
A vizsgázó legalább négy irá-
nyító szempontot tárgyalt 
részben. 
 

A kommunikációs célokat 
részben valósította meg, 
és/vagy a létrehozott szöveg 
80 szónál rövidebb. 

A vizsgázó csak egy irányító 
szempontot dolgozott ki meg-
felelően és nem tárgyalta a 
többi szempontot. 
vagy: 
A vizsgázó három vagy annál 
kevesebb irányító szempontot 
tárgyalt részben. 
 

Alapvető kommunikációs cél-
ját nem éri el. 
vagy: 
A vizsgázó más témáról írt. 

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

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok elrendezése lo-
gikus.  
A gondolati tagolás megfele-
lő: van bevezetés, tárgyalás és 
befejezés.  
A vizsgázó megfelelő nyelvi 
eszközök használatával valódi 
szöveget hoz létre.  
A mondatok szervesen kap-
csolódnak egymáshoz. 

A szöveg felépítése, az irányí-
tó szempontok elrendezése 
többnyire logikus.  
A vizsgázó törekszik a gondo-
lati tagolásra: van bevezetés 
vagy befejezés. 
A vizsgázó törekszik arra,  
hogy valódi szöveget hozzon 
létre. 
A mondatok többnyire szerve-
sen kapcsolódnak egymáshoz. 

A mondanivaló nem minde-
nütt logikus elrendezésű.  
A vizsgázó nem törekszik a 
gondolati tagolásra: hiányzik 
a bevezetés és befejezés. 
A szövegszerűség csak 
nyomokban fedezhető fel. 
A mondatok több helyen nem 
kapcsolódnak egymáshoz. 
 

A szöveg tagolatlan és átte-
kinthetetlen. 
Az írásmű izolált mondatok 
halmazából áll. 
Az írásmű annyira rövid, hogy 
szövegként nem értékelhető. 

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

A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak megfelelő 
szókincs  jellemzi. 
Néhol nem megfelelő a szó-
használat, ez azonban csak kis 
mértékben nehezíti a monda-
nivaló megértését. 
 

A szöveget nagyrészt a témá-
nak és a közlési szándéknak 
megfelelő szókincs jellemzi.  
Többször nem megfelelő a 
szóhasználat, ami néha nehe-
zíti a mondanivaló megértését.
A szókincs korlátai miatt 
többször előfordulhat szóis-
métlés. 

A szöveget egyszerű szókincs 
jellemzi.  
Sokszor nem megfelelő a szó-
használat, ami helyenként je-
lentősen nehezíti és/vagy 
akadályozza a mondanivaló 
megértését. 
Sok a szóismétlés. 

A szövegben felhasznált szó-
kincs szegényes. 
A nem megfelelő szóhasználat 
több helyen akadályozza a 
szöveg megértését. 

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

A vizsgázó általában helyesen 
használja az egyszerű nyelv-
tani struktúrákat. 
A szöveg  kevés nyelvi (mon-
dattan, alaktan, helyesírás) 
hibát tartalmaz, amelyek 
azonban a megértést nem be-
folyásolják. 

A vizsgázó több hibával hasz-
nálja az egyszerű nyelvtani 
struktúrákat. 
A szöveg több nyelvi (mon-
dattan, alaktan, helyesírás) hi-
bát tartalmaz, amelyek azon-
ban a megértést nem befolyá-
solják, és/vagy kevés, a meg-
értést nehezítő hiba jellemzi a 
dolgozatot. 

A vizsgázó csak a legegysze-
rűbb nyelvtani struktúrákat 
használja. 
A szöveg sok olyan nyelvi 
(mondattan, alaktan, helyes-
írás) hibát tartalmaz, amelyek 
a megértést nem befolyásol-
ják, valamint több, a megér-
tést jelentősen nehezítő nyelvi 
hiba fordul elő benne. 

A szöveg a nyelvi (mondattan, 
alaktan, helyesírás) hibák 
miatt nem érthető. 
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