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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 

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

a helyesírási hibákat csak akkor kell figyelembe venni, ha azok a válasz megér-
tését 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.) 

 
Részletes útmutató 

 
I. (12 pont) 

 

8 analizar 11 darles 1 padecer X riesgo  
X bienestar 6 diaria 2 pacientes 7 seguimiento  
(0) calidad 3 investigación 12 positivo 10 sugieren  
5 cuestionarios 9 mostraron 4 protector X sufrimiento  

 
II. (8 pont) 

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: 
C-I…..1 pont  A-B..…….1 pont  H-G……1 pont 
I-E…..1 pont  B-F.……...1 pont  G-D (vagy D az utolsó helyen)…1pont 
E-A.….1 pont  F-H………1 pont              
 
 
 

(0)   13.    14.    15.    16.    17.     18.    19.    20. 
C I E A B F H G D 
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III. (5 pont) 
                    VERDAD     FALSO 
  (0) Según un estudio inglés los aviones de bombardeo de los 
        aliados durante la Segunda Guerra Mundial sobrevolando 
       Europa causaron modificaciones en el clima del suroeste 
      de Inglaterra.  

  

21) Durante el día los aviones recogen los rayos del Sol y así 
calientan el globo.   

22) El vuelo de los aviones tiene doble efecto en el clima y 
normalmente sumando estos el resultado es que el exceso de 
vuelos sube la temperatura de la Tierra. 

  

23) En su estudio los científicos analizaron los datos 
climatológicos del período entre 1943 y 1945 considerando 
los registros de las operaciones de las fuerzas armadas en 
los años cuarenta. 

  

24) Estudiando el día del ataque del 11 de mayo de 1944 
llegaron a la conclusión que las bases militares aquel día 
experimentaron un ascenso de temperatura de 0,8° por los 
vuelos. 

  

25) Según dice el coautor en su trabajo pudieron examinar el 
fenómeno debido a los vuelos en grupos concentrados con 
fines militares que se efectuaron en esta época. 

  

IV. (5 pont) 
 

(0) 26.    27.    28. 29.    30.  
A F H G B J 

 

OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE  
 

Átszámítási táblázat 
 

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

COMPETENCIA LINGÜISTICA 
 

Általános útmutató 
 

1. A nyelvhelyességi vagy helyesírási hibával leírt megoldás nem fogadható el! 
 

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.) 

 
Részletes útmutató 
 
      I. (8 pont)    II. (10 pont)  
  

(0) en  (0) a 
    

1. para  9. c 
2. a  10. b 
3. al  11. b 
4. por  12. a 
5. a  13. b 
6. del/al  14. a 
7. A  15. d 
8. Al/El  16. c 
   17. a 
   18. a 

 
                                III. (7 pont)  
 

(0) organizaron 
  

19. fueron 

20. se rompió 

21. haber sido/ser 

22. cumplas 

23. dormía/estaba durmiendo 

24. he podido/puedo 

25. se quemaran/se quemasen 
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NYELVHELYESSÉG  

 
Átszámítási táblázat 

 
 

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

 
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. (8 pont)  
 
(0) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
c b d a a c c d c 
 
      (0) Ejemplo: ¿Quiénes han ideado el recibimiento gratuito de crema y gafas solares? 

 
a) Un grupo de trabajadores, formado espontáneamente. 
b) Los dirigentes de los agentes de movilidad.  
c) Una asociación sindical, concretamente Comisiones Obreras. 
d) No existe tal proposición.     

La solución correcta es la c. 
 

1. ¿Cuáles son los argumentos de los sindicatos para recibir la crema y gafas solares? 
b) Como pasan la mayor parte de su jornada laboral en la calle, tienen que soportar el 

frío del invierno y el calor de verano. 
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2. ¿Cuáles son las consecuencias indiscutibles del trabajo realizado en las calles? 

d) Varias, como quemaduras, sequedad de la piel y las dolencias oculares. 
 

3. ¿Quiénes podrían recibir también gratuitamente tales prestaciones? 
a) Todos los empleados públicos que trabajan en la calle. 

 
4. ¿Por qué es difícil decidir qué tipo de gafas de sol comprar para los agentes de 

movilidad? 
a) Sólo determinadas marcas ofrecen suficiente protección y éstas cuestan muy caro. 

 
5. ¿ Cuánto dura un bote de crema solar en caso de aplicarla diariamente? 

c)   Entre 15 y 20 días. 
 

6. ¿Con cuántos tipos de complementos puede aumentar un agente de movilidad su 
salario bruto anual de 23 mil euros? 
c)   3 

 
7. ¿Cuántas horas tiene que trabajar diariamente en la calle un agente de movilidad 

durante el verano? 
d) 6 

 

8. Además de sus vacaciones normales, ¿de cuántos días más disponen libremente? 
c) 10 

 
II. (8 pont)  
 

Destinos más baratos Motivos que reducen los 
precios Precios 

(0): costa catalana 

11.:  
 

aerolíneas de bajo coste 
 

14.: Lloret de Mar (cinco 
días):   
80 euros para dos personas 
/ 8 euros por persona y por 
día 

9.:  
 

levante valenciano 

12.: 
 
 hoteles, apartamentos en 
lugares ruidosos 

15.: Tenerife Norte, siete 
noches para dos 
personas: 

212 euros 

10.: 
Las islas / Canarias, 

Baleares / Lloret de Mar / 
Benidorm 

13.: 
 

fuera de temporada 

16.: hotel flotante/crucero 
(una semana / siete u ocho 
noches): 

200 euros (por persona) 
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III. (8 pont)  
VERDAD     FALSO 
 

     (0) No es mucho más que vinagre, tomate, azúcar y algunas 
      especias.   

17) El ketchup, como tantas otras cosas, es un invento  
       americano.   

18) El origen de la salsa viene de China. 
  

19) Marineros británicos, holandeses y americanos lo trajeron 
             al Nuevo Mundo.    

20) La primera receta impresa de ketchup fue publicada 
       en Londres en 1727.     
21) En los Estados Unidos el nombre de ketchup se relaciona 
       con un nombre: el de Henry J. Heinz.   
22) Este inmigrante alemán en su granja de Pensilvania se 
       dedicaba primero a la producción de ketchup y después 
       amplió su oferta con vinagre y salsa de rábano picante. 

  

23) El imperio del condimento Heinz vende sólo en los Estados 
Unidos más de 650 millones de botellas cada año.  
   

  
24) Henry J. Heinz entendía mucho de todo lo relacionado con 
       marketing, publicidad y promociones.   

 
A hangfelvételen hallott szövegek 
 
I.  
 
Todo lo que haga falta con tal de facilitar el trabajo. Esto es lo que han pensado en la sección 
sindical de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Madrid. Así, su Comité de Seguridad 
y Salud ha solicitado al Ayuntamiento «crema y gafas solares para el colectivo de agentes de 
Movilidad que trabajan en la calle a la intemperie». 
  
Tal solicitud es, según ha sabido ABC, una antigua reivindicación. Fuentes sindicales insisten 
en que los agentes de movilidad «pasan en la calle la mayor parte de su jornada laboral. Frío, 
lluvia e incluso nieve en invierno, así como altísimas temperaturas en verano». El peligro está 
ahí en forma de quemaduras, sarpullidos, dolencias oculares, sequedad de la piel y 
deshidratación. Eso nadie lo discute. 
___________________ 
Se admite que, en el caso de que haya «luz verde» a tal petición, el resto de los empleados 
municipales que desarrollan su trabajo en la vía pública también se apuntarían «porque a 
nadie le amarga un dulce» y, en definitiva, siempre es mejor que te paguen aquello que 
necesitas. 
Unas gafas con suficiente protección para que los rayos del sol no perjudiquen a la vista 
cuestan, como mínimo, 60 euros en una óptica. Si se opta por una determinada marca se 
pueden necesitar hasta 300 euros. La marca, ya se sabe, siempre hay que pagarla. En cuanto a 
las cremas de protección solar, la variedad es grande. Tanto en los establecimientos de 
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cosmética como en las farmacias, existen productos que valen entre 20 y 60 euros para una 
duración aproximada de quince a veinte días, siempre, eso sí, que la aplicación sea diaria.  
______________________ 
Un agente de movilidad cobra unos 23.000 euros brutos al año que pueden llegar a 27.200 si 
se apunta a una serie de incentivos de productividad de carácter voluntario. Si el agente de 
Movilidad, de forma voluntaria, quiere ganar algo más, tiene que optar por alguno de los tres 
complementos de «productividad». O por los tres. Por el de «asistencia y no reducción de 
jornada» reciben 1.425 euros. Por concepto de «jornadas especiales» sumarían otros 1.662,50 
euros (166,25 multiplicado por 10 jornadas). El tercer complemento que se puede acumular es 
el de «desempeño íntegro de la jornada en el puesto de circulación» por el que reciben otros 
950 euros. 
______________________ 
Las condiciones de trabajo de los agentes de Movilidad son 213 jornadas, principalmente de 7 
horas. Durante los tres meses de verano, esa jornada se reduce a 6 horas. Además de las 
vacaciones, fines de semana y 14 festivos, disponen de 10 días de libre disposición. Además, 
cuentan con la posibilidad de solicitar permisos pagados para atender necesidades familiares y 
asuntos personales debidamente justificados. 

(ABC – 21/08/2011 –María Isabel Serrano) 
 
II.  
 

Pasar una semana en la playa puede resultar realmente económico.  
La costa catalana y el levante valenciano ofrecen algunas de las mejores ofertas. Las islas, 
Canarias y Baleares, por su parte, impulsadas por la creciente presencia de las aerolíneas de 
bajo coste, tienen precios cada vez más competitivos. Uno de los destinos más económicos es 
un viejo conocido de la prensa: Lloret de Mar. Así, cinco días para dos personas en un 
apartamento cerca de la costa puede salir en torno a 80 euros, ocho euros por persona y día. 
También es verdad que los clientes muchas veces llaman la atención sobre el frecuente 
escándalo que monta la juventud por las noches. 
__________________ 
Para aquellos turistas para los que las aglomeraciones y el ruido no sean un problema, 
Benidorm es otra de las opciones más baratas. Algunos de los numerosos hoteles  ofrecen 
precios de entre ocho y diez euros por noche. 
Pero los precios realmente competitivos, las auténticas gangas, llegan a partir de septiembre, 
tras el fin de la temporada alta. Quien se haya reservado al menos una semana de vacaciones 
para entonces puede pagar, por ejemplo, 212 euros por siete noches para dos personas en 
Tenerife Norte, incluyendo avión desde Madrid, hotel y traslado.  
Pese a estar tradicionalmente asociado a las clases pudientes, otra opción asequible para pasar 
una semana en la costa son los hoteles flotantes. Por unos 200 euros - por persona, eso sí - se 
pueden pasar siete u ocho días en un crucero por el Mediterráneo.  
 

(Cinco días –19/08/2011 –  M. G. P.)  

III.   
        
No es mucho más que tomate con vinagre, azúcar y especias. Lo cual no impide que esté 
considerado como el condimento nacional de Estados Unidos. 
Con su sabor infantil, se encuentra presente en un 97 por ciento de los hogares americanos. 
Pero como ocurre con otras muchas cosas elevadas al otro lado del Atlántico hasta el nivel de 
iconos, no se trata de algo necesariamente autóctono. Ya que la pista del ketchup, de acuerdo 
con los anales de la historia gastronómica, se remonta hasta la muy lejana China imperial. 
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Concretamente a la salsa «k'e chap» que en el siglo XVI logró cautivar el aventurero paladar 
de marineros británicos y holandeses. 
____________________ 
La primera receta impresa de ketchup data de 1727 y se encuentra en las páginas del pionero 
libro de cocina «La completa ama de casa», publicado en Londres por Elizabeth Smith.  
En cualquier caso, el ketchup en Estados Unidos tiene un nombre propio: Henry J. Heinz. Fue 
este inmigrante alemán que —desde una granja en Pensilvania y siguiendo las recetas de su 
madre— se dedicaba a la producción de encurtidos, vinagre, chucrut y salsa de rábanos 
picantes. A su oferta se sumó en 1876 el ketchup, confeccionado con  tomates maduros con 
altos niveles de pectina. Y en la industrial e industriosa ciudad de Pittsburgh, nació el imperio 
del condimento que ahora es capaz de vender por todo el mundo más de 650 millones de 
botellas de ketchup Heinz cada año. 
Al capitanear el «boom» de producir en masa alimentos preparados en Estados Unidos, Henry 
J. Heinz demostró también que era un vendedor nato, con un ingenio especial para el 
marketing, la publicidad y las promociones comerciales con gancho. Por ejemplo, en la Feria 
de Chicago de 1893 se le ocurrió regalar a los visitantes de su puesto un «pin» en forma de 
pepino verde.  
 

(ABC  – 21/08/2011 – Pedro Rodriguez) 
 

 
 
 

HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

Átszámítási táblázat 
 
 

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

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

 
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 kevesebbet vagy többet ír a megadott 

szöveghossznál. 
4. Fél pontok és jutalompontok nem adhatók. 

 
Az értékelési szempontok részletes kifejtése 

Tartalom és szövegalkotás 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó  
• megfelelően dolgozta-e ki a témát (irányító szempontok, kommunikációs célok), 
• szöveget hozott-e létre,  
• a létrehozott szöveg hossza megfelel-e a feladatnak. 
 
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, az elköszönés és az aláírás 
külön-külön helyes ugyan, de nem illenek egymáshoz, akkor a formai jegyek nem 
megfelelőek (0 pont). 
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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 és szövegalkotás 

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 szövegben, ill. 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 szövegalkotás 
 

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

A vizsgázó általában megfe-
lelően tárgyalta a témát, és 
legalább 40–49 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.  Az alkotott szöveg 
hossza nem haladja meg 
a 30 szót.  
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 
viszonynak. 
 
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 helyes 
a megszólítás, az elköszö-
nés, a dátum és/vagy az alá-
írás. 
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 szöveg megértését 
nem zavaró hibát tartalmaz. 

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

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

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 Maximális 
pontszám 

Tartalom  5  
Szövegalkotás 5  
Szókincs, kifejezésmód 5  
Nyelvtan, helyesírás 5  
Összesen 20  

 
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. 
 
Szövegalkotás 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
• logikus-e a szöveg gondolatmenete, kitért-e a vizsgázó mindegyik irányító szempontra,  
• van-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. 
 
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 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. 
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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.  
 

 
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. 
 
Nyelvtan, helyesírás 
 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy  
• megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg az egyszerű nyelv mondattani, alaktani 

elvárásainak és a helyesírás normáinak,  
• megfelel-e a nyelvhasználat 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 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. 

Az ismétlődő nyelvtani hibákat is 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.  

A Szókincs, kifejezésmód és a Nyelvtan, helyesírás szempontok szövegben- és a javító sávban 
használandó javítási jelei megegyeznek az első feladatnál leírt nyelvhelyességi javítási 
jelekkel. 
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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 
70–99 szó hosszúságú szö-
veget 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 
70 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. 
vagy: 
Az alkotott szöveg hossza 
nem haladja meg az 50 szót. 

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 szöveg megértését 
nem befolyásolják. 

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 szöveg megértését nem 
befolyásolják, és/vagy kevés, 

A vizsgázó csak a legegysze-
rűbb nyelvtani struktúrákat 
használja. 
A szöveg sok olyan nyelvi 
(mondattan, alaktan, helyes-
írás) hibát tartalmaz, amelyek 
annak megértését nem befo-
lyásolják, valamint több, 

A szöveg a nyelvi (mondattan, 
alaktan, helyesírás) hibák 
miatt nem érthető. 
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a megértést nehezítő hiba 
jellemzi a dolgozatot. 

a szöveg megértését jelentő-
sen nehezítő nyelvi hiba 
fordul elő.
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