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Javítási-értékelési útmutató

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ
1. A dolgozatok javításakor a Javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem lehet.
2. Minden jó megoldás egy pontot ér, a rossz megoldás 0 pont.
3. Fél pont és többletpont nem adható.
4. Minden egyértelmű jelölést el kell fogadni (például aláhúzás helyett karikázást).
5. Ha a tanuló javítja a megoldását és a javítás egyértelmű, akkor elfogadható a jó megoldás.
6. A feladatok értékelésére a szürke mező szolgál. Ebben jelölje a helytelen megoldást mindig nullával, a helyeset pedig egyessel!
Példa:
11.

0

Å

helytelen

12.

1

Å

helyes

7. A vizsgán összesen 150 pont szerezhető. Az egyes vizsgarészek arányát a vizsgaleírás
szabályozza, ennek alapján meghatározott az egyes vizsgarészekben a vizsgapontok
száma.
Vizsgarész

Vizsgapont

Olvasott szöveg értése

30

Nyelvhelyesség

30

Hallott szöveg értése

30

Íráskészség

30

Szóbeli

30

Összesen:

150

Az egyes vizsgarészekben a kérdések száma nem egyezik meg a vizsgapontok számával, ezért
átszámításra van szükség. A vizsgapontok kiszámításához használja a Javítási-értékelési útmutatóban található átszámítási táblázatokat! Az Íráskészség vizsgarészben nincs szükség
átszámítási táblázatra, de az első feladat pontszámát felezni kell.
A füzetek végén található összesítő táblázatba be kell írnia a tanuló összes megszerzett pontszámát, valamint az átszámítási táblázat segítségével meghatározott vizsgapontokat is (átszámított vizsgapont). Az egyes vizsgarészekben elért százalékos teljesítmények meghatározásához szükséges táblázatot a Javítási-értékelési útmutató utolsó oldalán találja meg.
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OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE

1.
0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

F

C

A

B

E

H

G

Fölösleges: D

2.
A cél az eredeti szöveg rekonstruálása, mégsem a mondatoknak a szövegben elfoglalt helyét,
hanem a mondatok közötti kapcsolatok megtalálását pontozzuk. Jó megoldásként tehát csak
az fogadható el, ha a vizsgázó a mondatot az előtte álló vagy az őt követő mondathoz helyesen rendelte hozzá, függetlenül attól, hogy melyik helyre írta be a betűt. Ha a vizsgázó az
utolsó betűt a helyére írja, akkor azért mindenképpen jár pont.
Ennek megfelelően a következő kapcsolódásokért lehet pontot adni:
B–I
I–F
F–E
E–C
C– A
A–D
D–G
G–K
K–H
vagy H a végén

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

Teljesen helyes megoldás:
0.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

B

I

F

E

C

A

D

G

K

H
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3.
Megoldásként több lehetőséget is megadunk. Ezeken kívül elfogadhatók azok a variánsok is,
amelyek tartalmilag megegyeznek ezekkel.
A megoldásokban előforduló nyelvi vagy helyesírási hibákat figyelmen kívül kell hagyni,
amennyiben a válasz érthető (például a 16. itemnél tartalmi okból elfogadható, ha a vizsgázó a
„verschwinden” szót írja be).
0. Redewendung
16. weit / fort (sein) / fortgehen / weggehen / verschwinden
17. teuer / wertvoll
18. Pfeffersäcke
19. Verdauung
20. (Vorder)indien / Malabarküste / Pfefferland / Südabschnitt der Westküste / fernen
Ländern
21. arabische Karawanen / Araber / die Flotte Venedigs / Venezianer
22. des Seeweges (nach Indien)
23. die Portugiesen
24. die Engländer
25. die ganze Frucht / auch das Fruchtfleisch

Átszámítási táblázat
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez az összeg lesz a dolgozatpont (legfeljebb 25 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy az
elért dolgozatpontok (bal oldali oszlop) mennyi vizsgapontot jelentenek (jobb oldali oszlop).
Dolgozatpont
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13

Vizsgapont
30
29
28
26
25
24
23
22
20
19
18
17
16

Dolgozatpont
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Vizsgapont
14
13
12
11
10
8
7
6
5
4
2
1

Források
1. www.BERUFEnet.de
2. Bayerische Märchen, Ehrenwirth Verlag, München 1995
3. A. und K Klopfer: Feigenbaum und Seidenspinner, Der Kinderbuchverlag Berlin.
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NYELVHELYESSÉG
A helyesírási hibával leírt szavak nem fogadhatók el. Az új helyesírásnak nem megfelelő
alakokat 2005. július 31-ig nem kell hibának tekinteni.
Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Variációk megadásakor nem jár pont, még
akkor sem, ha közöttük van a jó megoldás.

1.

2.

0. B) da
1. B) kann
2. A) außerdem
3. D) hilft
4. B) neue
5. C) muss
6. D) um
7. C) wird
8. D) wenn

0. schreibst
9. macht
10. herausgefunden
11. ankommt / ankomme / ankäme
12. schläfst
13. gelitten
14. brachten
15. kamen
16. geschlafen

3.

4.

0. der
17. der
18. das
19. das
20. dem
21. die
22. der
23. die

0. die
24. aber
25. weil
26. um
27. dass
28. deshalb
29. dass
30. ob

5.
0.

31.

32.

33.

34.

35.

F

D

E

G

C

A

Fölösleges: B
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Átszámítási táblázat
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez az összeg lesz a dolgozatpont (legfeljebb 35 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy az
elért dolgozatpontok (bal oldali oszlop) mennyi vizsgapontot jelentenek (jobb oldali oszlop).
Dolgozatpont
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19

Dolgozatpont
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Vizsgapont
30
29
28
27
27
26
25
24
23
22
21
21
20
19
18
17
16

Vizsgapont
15
15
14
13
12
11
10
9
9
8
7
6
5
4
3
3
2
1

Források
1. www.lernen-mit-spass.de
2. www.youngmiss.de
3. www.vub.ac.be/khnb/itv/oktober/maa00/du00-03.htm
4. www.emil.gruenbaer.de
5. Mystische Stätten, Time-Life Bücher, S.68.
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE

1.
Megoldásként több lehetőséget is megadunk. Ezeken kívül elfogadhatók azok a variánsok is,
amelyek tartalmilag megegyeznek ezekkel.
A megoldásokban előforduló nyelvi vagy helyesírási hibákat figyelmen kívül kell hagyni,
amennyiben a válasz érthető (például a 6. itemnél tartalmi okból elfogadható, ha a vizsgázó a
„die vierte” kifejezést írja be).
A 2., 7. és a 9. itemnél elegendő, ha a vizsgázó egy jó megoldást ír.
0. Hunde züchtet
1. Großvater
2. Mathe / Biologie (az egyik is elég!)
3. Tierarzt
4. keine
5. (Hunde)ausstellungen
6. vier / 4
7. Mutter / Schwester (az egyik is elég!)
8. Hochhaus
9. (et)was anderes (machen) / reisen (az egyik is elég!)

2.
Megoldásként több lehetőséget is megadunk. Ezeken kívül elfogadhatók azok a variánsok is,
amelyek tartalmilag megegyeznek ezekkel.
A megoldásokban előforduló nyelvi vagy helyesírási hibákat figyelmen kívül kell hagyni,
amennyiben a válasz érthető.
Elfogadható az is, ha a vizsgázó az egy kérdésben elvárt információkat egy ponthoz írja.
Például jó válaszként kell elfogadni a következő esetben a 11. itemet is:

0.:

•

10–12.:
•
•
•
•

10.

Fenster schließen und Alarmanlage haben

11.

––

selbst alles ausräumen / nichts im Auto liegen lassen
Fenster / Türen / Schiebedächer schließen
Kofferraum (immer) schließen
Alarmanlage / Aufkleber (haben)
Lenkradkralle (benutzen)
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13–20.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Javítási-értékelési útmutató

nicht anmerken lassen, dass die Wohnung / das Haus leer ist
auf dem Anrufbeantworter eine neutrale Ansage (hinterlassen)
Briefkasten (von Nachbarn / Freunden) leeren (lassen) / volle Briefkästen vermeiden
Zeitschaltuhren (benutzen) / Licht / Radio einschalten (lassen)
einen Haushüter (haben)
Rolläden / Gardinen auf- und zuziehen (lassen)
Fenster / (Balkon)türen / alles (gut) schließen
den Schlüssel (in der Wohnungstür) zweimal umdrehen
alles / Gartenmöbel / Leiter / Kletterutensilien wegschließen, (womit man in die
Wohnung / ins Haus kommen kann)
Alarmanlage (haben)
sich an die Polizei wenden / die Beratungsstelle aufsuchen / (um) Ratschläge der
Polizei (bitten)

Átszámítási táblázat
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez az összeg lesz a dolgozatpont (legfeljebb 20 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy az
elért dolgozatpontok (bal oldali oszlop) mennyi vizsgapontot jelentenek (jobb oldali oszlop).
Dolgozatpont
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11

Vizsgapont
30
29
27
26
24
23
21
20
18
17

Dolgozatpont
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Vizsgapont
15
14
12
11
9
8
6
5
3
2

Szövegek

1.

Teppos Hobby

Kollegin: Ich habe von meinen Kolleginnen gehört, dass du ein interessantes Hobby hast. Ich
war leider nicht dabei, als du darüber erzählt hast, und die haben es mir nicht verraten.
Was ist denn dein interessantes Hobby?
Teppo: Na ja, ich weiß nicht, ob das so interessant ist, aber vielleicht ist das ein bisschen
anders, weil das macht nicht ein jeder. Aber … also ich züchte Hunde.
Kollegin: Oh!
Teppo: Und… Also schon mein Großvater hat Hunde gezüchtet, damals so finnische
Jagdhunde, und ich bin mit diesen Hunden aufgewachsen. Also zwei Rassen… Und dann
haben wir immer Hunde in unserer Familie gehabt, und dann,… dann war ich aber in der
Schule so schlecht in Mathe und in Biologie, und bei uns gibt es immer
Aufnahmeprüfungen, so wäre es für mich sehr schwierig gewesen, einen Platz in
Tiermedizin zu bekommen, obwohl ich auch einmal Tierarzt werden wollte.
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Kollegin: Ach so!
Teppo: Und dann habe ich gedacht, man muss nicht alles so beruflich machen, wofür man
sich interessiert. Und dann als ich mit meinem Studium angefangen habe, hatt’ ich keine
Hunde, ich musste studieren, hab’ allein gewohnt, aber dann, als die erste Möglichkeit
kam, dann hab’ ich mir wieder einen Hund gekauft.
Kollegin: Ja und also – jetzt hast du sicherlich mehr als einen Hund?
Teppo: Na ja, ich hab’ eigentlich nur zwei Hunde zu Hause. Und dann … wenn ich denn,
wenn ich dann die Hundeausstellungen besuche, was ich oft mache, dann… dann behalte
ich immer wenigstens eine Hündin oder einen Rüden für mich selbst, der wohnt dann
nicht bei mir, sondern bei einer anderen Familie. Das ist so ein ganz, ganz klares System,
also von unserem Club, und es wird so unterschrieben, dass die Familie den Hund
bekommt, und hat, und ich darf dann den Hund zu Hundeausstellungen mitnehmen oder
zur Zucht verwenden. Und jetzt hab’ ich schon die vierte Generation selbst gezüchtet.
Kollegin: Und hast du nie Lust bekommen, von den kleinen Hunden einen für dich zu
behalten?
Teppo: Na ja, dann… natürlich hat also meine Mutter einen Hund von mir bekommen, meine
Schwester auch, und so, aber ich wohne in einem Hochhaus, und wenn ich mal doch da
Welpen habe, also ich züchte Dackel, Zwergdackel, also ich hab’ da im Hochhaus keinen
Platz. Weil dann… wenn man immer für sich selbst mal einen Hund behält, dann hat man
bald zehn, zwanzig Hunde, und dann braucht man ein großes Haus auf dem Land und
dann… also ich hab auch was anderes in meinem Leben, also ich würde auch mal reisen
und so etwas anderes machen … Das möchte ich dann nicht, dass ich immer mit den
Hunden lebe, weil das dann ganztags Arbeit ist, wirklich. Das ist wirklich nur ein Hobby
für mich.

2.

Sicher durch den Urlaub

Unterwegs mit Auto, Wohnmobil oder Wohnwagen
Wer Urlaub macht, möchte alles hinter sich lassen. An irgendwelche Risiken mag da kaum
einer denken. Doch immer wieder kommt es vor, dass Menschen auch in den Ferien Opfer
von Straftaten werden. Da wird in Autos eingebrochen, Wohnwagen und Zelte werden
ausgeraubt oder Gepäck gestohlen. Und manch ein Dieb hat sich auf Häuser spezialisiert,
deren Bewohner gerade verreist sind. Einen hundertprozentigen Schutz vor solchen
Überraschungen gibt es leider nicht – aber viele Möglichkeiten, sich davor zu schützen.
„Räumen Sie Ihr Auto aus, bevor es andere tun“, lautet ein treffender Slogan der Polizei. Wer
Jacken, Taschen oder Fotoapparat im Wagen lässt, lädt geradezu zum Diebstahl ein. Genauso
verlockend sind offene Fenster, Türen oder Schiebedächer. All das sollte verschlossen
werden, sobald Sie das Auto verlassen. Das ist auch dann ratsam, wenn Sie sich nur kurz von
dem Fahrzeug entfernen, um zum Beispiel an der Tankstelle zu bezahlen. Zudem sollten Sie
den Kofferraum während der Fahrt verschlossen halten, damit sie nicht etwa bei einem
Ampelstopp an einer Kreuzung Opfer eines Diebstahls werden.
Damit das Auto oder das Wohnmobil nicht gestohlen werden, ist eine Alarmanlage sinnvoll.
Auf das Vorhandensein sollte ein Aufkleber hinweisen. Auch eine Lenkradkralle senkt das
Risiko. Sie erschwert die Arbeit von Autoknackern erheblich und lässt sich zudem nicht ohne
Krach aufbrechen.
Sicherheit beginnt bei der Reisevorbereitung
Denken Sie während der Urlaubsvorbereitung auch an die Sicherheit in Ihrer Wohnung oder
in Ihrem Haus. Eins ist dabei besonders wichtig: Vermeiden Sie alles, was auf Ihre
Abwesenheit schließen lässt: volle Briefkästen oder eine Ansage auf dem Anrufbeantworter:
írásbeli vizsga
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„Hier ist der Anschluss von Familie Müller. Wir sind bis zum 21. August im Urlaub. ” Besser
ist ein neutraler Text.
Für die Bandansage sind Sie selbst verantwortlich. Mit dem Leeren des Briefkastens sollten
Sie Freunde oder Nachbarn beauftragen. Wenn sich sowieso jemand um die Blumen
kümmert, kann er diese Aufgabe gleich mit übernehmen.
Zeitschaltuhren bieten die Möglichkeit, zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichen
Zimmern das Licht oder das Radio automatisch ein- und auszuschalten. Auch dadurch
entsteht der Eindruck, es sei jemand zu Hause. Mit einem gelegentlichen „Haushüter Ihres
Vertrauens” geht das besser. Bitten Sie ihn, auch ab und zu Rollläden und Gardinen auf- und
zuzuziehen.
Machen Sie es Einbrechern nicht zu leicht. Wer Sie bestehlen will, soll es schwer haben – und
seinen Plan am besten gleich aufgeben. Lassen Sie Fenster und Balkontüren auf keinen Fall
angekippt, sondern schließen Sie alles gründlich ab. Drehen Sie beim Verlassen der Wohnung
den Schlüssel mindestens zweimal in der Wohnungstür um. Gehört zum Haus ein
Grundstück, sollten vor der Abreise Leitern, Gartenmöbel und andere mögliche
Kletterutensilien weggeschlossen werden. Eine Alarmanlage erhöht den Schutz vor
Einbrechern.
Polizei berät und klärt auf
Wenn Sie erfahren wollen, wie Sie Ihre Sicherheit erhöhen können, dann wenden Sie sich an
die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle. Dort geben die Beamten konkrete Hinweise und
nennen Maßnahmen, mit denen sich Risiken senken lassen.

Források
1. Kép: http://www.gym-landau.de/cards/dackel.jpg
2. http://www.mdr.de/ratgeber/wohnen_garten/1479520.html
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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.
Mintaértékelések találhatók „Az érettségiről tanároknak 2005. Német nyelv” című dokumentumban, amely elérhető az Oktatási Minisztérium honlapján (www.om.hu).

A javítás alapelvei
1. A dolgozatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól.
2. Fél pontok és jutalompontok nem adhatók.
3. A dolgozatban a hibákat mind a szövegben, mind a margón jelölni kell. A Javításiértékelési útmutatóban megadott javítási jelrendszer használata kötelező.
4. Az ismétlődő nyelvhelyességi hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni.
5. Az új helyesírásnak nem megfelelő alakokat 2005. július 31-ig el lehet fogadni, ezért
ezeket az alakokat addig nem kell hibának tekinteni.
6. Figyelem! A „nullázási szabály” a két feladatban különböző! Amennyiben az első feladatban a Formai jegyek és hangnem szempont kivételével bármelyik szempont alapján a
dolgozat 0 pontos, akkor a többi értékelési szempont alapján is 0 pontot kell rá adni. A
második feladatban bármelyik szempont alapján 0 pontos a dolgozat, akkor a többi
értékelési szempont alapján is 0 pontot kell rá adni. A két feladat értékelése egymástól
független. Tehát ha a dolgozatot a fenti szabály miatt lenullázza az egyik feladatban,
akkor a másik feladat értékelése nem lesz automatikusan 0 pont!
7. A második feladatban a vizsgázónak választási lehetősége van, és a megfelelő helyre
beírja, hogy melyik témát kívánja kidolgozni. Ha a vizsgázó a második feladatban
mindkét választási lehetőséget kidolgozza, és a javító tanár számára nem derül ki
egyértelműen, hogy melyik feladatot választotta, akkor az első témát kell kijavítani és
értékelni.
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Első feladat
Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról:
Értékelési szempontok

Maximális pontszám

Tartalom

5 pont

Formai jegyek és hangnem

2 pont

Szövegalkotás

3 pont

Szókincs, kifejezésmód

5 pont

Nyelvtan, helyesírás

5 pont

Összesen

20 pont

Vizsgapont

10 pont

1. Mivel a két feladat aránya az értékelésben 1/3–2/3, az első feladatnak a pontszámát felezni
kell, azaz 10 vizsgapont szerezhető. Amennyiben a pontszám felezése után kapott összeg
fél pontra végződik, felfele kell kerekíteni. Ebben a vizsgarészben tehát nincsen külön
átszámítási táblázat.
2. Amennyiben a dolgozat a Tartalom, Szövegalkotás, Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás értékelési szempont alapján 0 pontos, akkor a többi szempont alapján is
0 pont. Figyelem! Ha a dolgozat a Formai jegyek és hangnem szempont alapján 0 pontos,
akkor értékelni kell a többi értékelési szempont alapján.
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 cél(oka)t.
Egy adott irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető megfelelőnek, ha a vizsgázó
kitér a megadott szempontra, mondatai minden lényeges információt tartalmaznak, illetve
minden lényeges információra rákérdeznek, és ismétlésektől mentesek. Amennyiben egy irányító szemponthoz több alpont tartozik, a szempont kifejtése akkor tekinthető megfelelőnek,
ha a vizsgázó az összes alpontot tárgyalja. Ha a vizsgázó egy irányító szempontra kitér, de
mondatai nem tartalmaznak minden lényeges információt, illetve nem kérdeznek rá minden
lényeges információra, az adott irányító szempont tárgyalása csak részben megfelelő. Az adott
irányító szempont tárgyalása abban az esetben is csak részben megfelelő, ha a vizsgázó
anyanyelvi olvasó számára értelmezhetetlen információt ad meg (pl. az életkor helyett a
vizsgázó azt adja meg, hogy negyedikes).
Érdeklődő típusú levél esetén előfordul, hogy a vizsgázónak bizonyos információkra
kell rákérdeznie. Ebben az esetben megfelelő lehet az adott szempont kifejtése akkor is, ha a
vizsgázó csak egy mondatban fogalmazza meg a kérdést.
Ha egy irányító szempont tárgyalása nyelvi okokból nem érthető, azt a Tartalom 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.
Új, azaz nem megadott szempontok értékelésére nincs lehetőség.
írásbeli vizsga
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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).
Szövegalkotás
E szemponton belül azt értékeljük, hogy
•
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.
A szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemei
A szöveget a mondatok halmazától a kohézió különbözteti meg, amit a szöveget alkotó elemek jelentésének szerves összefüggése és a szerkezeti összekapcsoltság biztosít. A szöveg egységét biztosító jelentés szintű
kapcsolatteremtés leggyakoribb eszközei a következők:
•
teljesen vagy részben ismétlődő szavak, szószerkezetek,
•
szinonimák,
•
a szavak és szószerkezetek jelentése között lehetséges néhány viszony (ellentét, ok-okozati viszony stb.),
•
a mondatok logikai-tartalmi elrendezése (ok-okozat, általános-konkrét stb.).
A mondatok kapcsolódását biztosító nyelvtani, szerkezeti kapcsolóelemek:
•
az önálló mondatok közötti kötőszók,
•
rámutató szók (különféle névmások, határozószók),
•
egyéb nyelvtani viszonyító elemek (igeragozás, középfok stb.).

A Szövegalkotás szempontnál a Tartalom szemponttól függetlenül kell eljárni és csak a
tárgyalt szempontok alapján lehet megítélni a dolgozat felépítését és gondolatmenetét.
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 újraolvasás 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 vagy a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szempontnál.
Amennyiben például a vizsgázó egy szót nem megfelelően használ (pl. a „bringen” ige helyett
a „holen” igét), ezt a hibát csak a Szókincs, kifejezésmód szempontnál lehet értékelni. Ha a
vizsgázó egy elöljárószót helytelen vonzattal használ (pl. „um+Dativ”), 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
érvényes. Az ilyen típusú hibákat tehát mindkét szempontnál értékelni kell.
E szempont értékelésénél a megszólítás és az elköszönés hibáit is figyelembe kell venni.
Nyelvtan, helyesírás
E szemponton belül azt értékeljük, hogy
•
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. A további részletes útmutatást lásd a Szókincs, kifejezésmód szempontnál.

Javítási jelrendszer
Áttekinthetőbb a javítási jelrendszer, ha az egyes szempontokhoz tartozó jeleket egy-egy oszlopban egymás alá írjuk.
Tartalom
A tartalmi szempontok teljesítését a lap jobb oldalán található sávban jelöljük a szempont
sorszámának megadásával:
4 (bekarikázott szám) = teljesített tartalmi szempont,
√3 (hiányjel + szám) = nem tárgyalt vagy nyelvi okból nem érthető tartalmi szempont,
2– (szám + mínuszjel) = érintett, de nem megfelelően kifejtett 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 (bekarikázott betű) = az adott formai jegy teljesítése helyes,
√ K (hiányjel + betű) = hiányzik vagy nem elfogadható az adott formai jegy.
Szövegalkotás
A Tartalom szempontnál használt számozás segít e szempont megítélésénél is.

írásbeli vizsga
0513

14 / 20

2005. május 13.

Német nyelv — emelt szint

Javítási-értékelési útmutató

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.
A szövegben használt jelek:
aláhúzás hullámvonallal = lexikai hiba,

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

aláhúzás hullámvonallal + i = ismétlődő lexikai hiba.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ i

Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni.
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
mondanivalója válik érthetetlenné, és amelynél a hiba komplexitása miatt nem
lehet eldönteni, 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,
aláhúzás + i = ismétlődő hiba.
i
Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni.
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Értékelési skála (emelt szint 1. feladat)
Tartalom
5 pont
A vizsgázó öt irányító
szempontot dolgozott ki
megfelelően.

2–1 pont
A vizsgázó három irányító
szempontot dolgozott ki
megfelelően, a többit pedig
csak részben vagy egyálA vizsgázó a kommunitalán nem.
kációs célokat megfelelően
vagy: A vizsgázó két irávalósította meg.
A vizsgázó a kommuniká- nyító szempontot dolgozott
ciós célokat nagyrészt
ki megfelelően, és még
megfelelően valósította
legalább egy irányító szemmeg.
pontot tárgyalt részben.
A kommunikációs célokat
részben valósította meg.
Formai jegyek és hangnem
2 pont
1 pont
A szöveg formai jegyei tel- A szöveg formai jegyei
jesen megfelelnek a szö- nagyjából megfelelnek a
vegfajtának, hangneme a szövegfajtának, hangneme
közlési szándéknak és a
a közlési szándéknak és a
címzetthez való viszony- címzetthez való viszonynak.
nak.
Van helyes megszólítás,
Van helyes megszólítás és
dátum, elköszönés és alá- aláírás. A dátum és az elköszönés hibás vagy hiírás.
ányzik.
Szövegalkotás
3 pont
A szöveg felépítése, az irányító szempontok elrendezése logikus.
A gondolati tagolás megfelelő: van bevezetés, tárgyalás és befejezés.
A vizsgázó megfelelően
használja a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi
elemeit: létrejön a szövegkohézió.
A formai tagolás megfelelő.
Szókincs, kifejezésmód
5 pont
A szöveget a témának és a
közlési szándéknak megfelelő változatos szókincs
jellemzi.
Az előforduló kisebb lexikai pontatlanságok nem
nehezítik a megértést.

Nyelvtan, helyesírás
5 pont
A vizsgázó változatos
nyelvtani struktúrákat
használ, valamint mondatszerkesztése is változatos.
A szöveg hibátlan vagy
csak kevés, a szöveg megértését nem nehezítő nyelvi
(mondattan, alaktan, helyesírás) hiba található
benne.
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4–3 pont
A vizsgázó négy irányító
szempontot dolgozott ki
megfelelően, a többit pedig
csak részben vagy egyáltalán nem.

0 pont
A vizsgázó csak két irányító szempontot dolgozott
ki megfelelően és nem tárgyalta a többi szempontot.
Alapvető kommunikációs
célját nem éri el.

0 pont
A szöveg formai jegyei
nem felelnek meg a szövegfajtának, 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.

2 pont
A szöveg felépítése, az irányító szempontok elrendezése nagyrészt logikus.
A vizsgázó törekszik a
gondolati tagolásra: van
bevezetés vagy befejezés.
A vizsgázó nagyrészt megfelelően használja a szövegösszefüggés tartalmi és
nyelvi elemeit. A mondatok nagyrészt szervesen
kapcsolódnak egymáshoz.

1 pont
0 pont
A mondanivaló nem min- Nem jött létre szöveg.
denütt logikus elrendezésű. A mondanivaló nem loA vizsgázó nem törekszik a gikus elrendezésű, a gongondolati tagolásra: hiány- dolatok esetlegesen követik
zik a bevezetés és a befe- egymást.
jezés.
Az írásmű tagolatlan és átAz írásmű még szövegnek tekinthetetlen, túlnyomótekinthető, bár a mondatok részt izolált mondatok haltöbb helyen nem kapcso- mazából áll.
lódnak egymáshoz.

4–3 pont
A szöveget nagyrészt a témának és a közlési szándéknak megfelelő szókincs
jellemzi.
A vizsgázó törekszik a változatos szóhasználatra.
A szóhasználat néhány helyen nem megfelelő, ez
azonban alig nehezíti a
megértést.

2–1 pont
A szöveg szókincse egyszerű. Sok a szóismétlés.
A szóhasználat többször
nem megfelelő. A hibák
néhány helyen nehezítik a
megértést.

0 pont
A szövegben felhasznált
szókincs szegényes.
A nem megfelelő szóhasználat több helyen jelentősen nehezíti és/vagy akadályozza a megértést.

4–3 pont
A vizsgázó törekszik a változatos nyelvtani struktúrák használatára és a változatos mondatszerkesztésre.
A szövegben több, a szöveg megértését nem nehezítő nyelvi (mondattan,
alaktan, helyesírás) hiba
és/vagy néhány, a szöveg
megértését nehezítő hiba
található.

2–1 pont
A vizsgázó egyszerű
nyelvtani struktúrákat
használ és/vagy mondatszerkesztése nem kellően
változatos.
Rendszerszerű hibákat ejt.
A szövegben sok hiba van,
a hibák többször nehezítik
a megértést.

0 pont
A szöveget a szintnek nem
megfelelő, túlságosan egyszerű nyelvtani struktúrák
és igénytelen mondatszerkesztés jellemzi.
A szövegben sok, a szöveg
megértését jelentősen nehezítő és/vagy akadályozó
hiba található.
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Második feladat
Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról:
Értékelési szempontok

Maximális pontszám

Tartalom

5 pont

Szövegalkotás

5 pont

Szókincs, kifejezésmód

5 pont

Nyelvtan, helyesírás

5 pont

Összesen

20 pont

Vizsgapont

20 pont

Amennyiben a dolgozat bármelyik értékelési szempont alapján 0 pontos, akkor a többi
értékelési szempont pontszáma is 0 pont.
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 dolgozatában. Egy irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető megfelelően részletesnek, ha a vizsgázó legalább két gondolatot fogalmaz meg hozzá. Amennyiben a vizsgázó egy irányító
szempontot csak személyes vonatkozásban tárgyal, az irányító szempont kifejtése csak
részben megfelelő. Amennyiben a vizsgázó szó szerint átvesz egy vagy több mondatot a
gondolati segítséget nyújtó segédanyagból, a lemásolt rész nem vehető figyelembe az adott
irányító szempont értékelésekor. Egy szinten belül (4–3 vagy 2–1) az irányító szempontok
kifejtésének részletessége értékelhető.
Ha egy irányító szempont tárgyalása nyelvi okokból nem érthető, azt a Tartalom
szempontnál 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 szempontoknál.
Szövegalkotás
Az emelt szint első feladatánál található részletes útmutatás érvényes ennél a feladatnál is.
Azonban a 4–3 és a 2–1 pontos sávoknál a formailag nem megfelelően tagolt szövegeket az
alacsonyabb pontszámmal kell értékelni. Ez nem jelenti azonban azt, hogy a formailag tagolt,
de kevésbé logikus felépítésű szövegek nem értékelhetők az alacsonyabb pontszámmal.
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Szókincs és kifejezésmód
A részletes útmutatást lásd az emelt szint első feladatánál.
Nyelvtan, helyesírás
A részletes útmutatást lásd az emelt szint első feladatánál.

Javítási jelrendszer
Lásd az emelt szint első feladatánál.
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Értékelési skála (emelt szint 2. feladat)
Tartalom
5 pont
A vizsgázó négy irányító
szempont kifejtésével részletesen és megfelelő mélységben dolgozta ki a témát.
Minden irányító szemponthoz két gondolatot fogalmazott meg.
Részletesen kifejtette, és
érvekkel megfelelően alátámasztotta véleményét.
Szövegalkotás
5 pont
A szöveg felépítése, az irányító szempontok és az
ezekhez kapcsolódó gondolatok elrendezése logikus.
A gondolati tagolás megfelelő.
A vizsgázó megfelelően
használja a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi
elemeit: létrejön a szövegkohézió.
A szöveg formai tagolása
megfelelő.

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

Nyelvtan, helyesírás
5 pont
A vizsgázó változatos
nyelvtani struktúrákat
használ, valamint mondatszerkesztése is változatos.
A szöveg hibátlan vagy
csak kevés, a szöveg
megértését nem nehezítő
nyelvi (mondattan, alaktan,
helyesírás) hiba található
benne.

írásbeli vizsga
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4–3 pont
A vizsgázó három irányító
szempontot megfelelő
mélységben dolgozott ki,
azaz két gondolatot írt hozzájuk. A negyedik szempontot csak részben, vagy
egyáltalán nem tárgyalta.

2–1 pont
A vizsgázó két irányító
szempontot dolgozott ki
részletesen (két-két gondolatot fogalmazott meg)
vagy négy, illetve három
irányító szempontot tárgyalt részben (egy gondolatot írt hozzájuk).

0 pont
A vizsgázó csak egy irányító szempontot dolgozott
ki részletesen (két gondolatot fogalmazott meg
hozzá), vagy csak két
irányító szempontot tárgyalt részben (egy-egy
gondolatot fogalmazott
meg).

A vizsgázó törekedett arra,
hogy részletesen kifejtse, A vizsgázó nem fejtette ki
és érvekkel alátámassza
részletesen véleményét,
A vizsgázó nem fejtette ki
véleményét.
alig érvelt.
megfelelően véleményét.
4–3 pont
A szöveg felépítése, az irányító szempontok és az
ezekhez kapcsolódó gondolatok elrendezése nagyrészt logikus.
A vizsgázó törekszik a
gondolati tagolásra.
A vizsgázó nagyrészt megfelelően használja a szövegösszefüggés tartalmi és
nyelvi elemeit. A mondatok nagyrészt szervesen
kapcsolódnak egymáshoz.
Amennyiben a szöveg formailag nem megfelelően
tagolt, az alacsonyabb
pontszámot kell adni.

2–1 pont
0 pont
A mondanivaló nem min- Nem jött létre szöveg.
denütt logikus elrendezésű. A mondanivaló nem loSok a gondolati ismétlés. gikus elrendezésű, a gonA vizsgázó nem törekszik a dolatok esetlegesen követik
egymást.
gondolati tagolásra.
Az írásmű még szövegnek Az írásmű tagolatlan és
tekinthető, bár a mondatok áttekinthetetlen, túlnyotöbb helyen nem kapcso- mórészt izolált mondatok
halmazából áll.
lódnak egymáshoz.
Amennyiben a szöveg formailag nem megfelelően
tagolt, az alacsonyabb
pontszámot kell adni.

4–3 pont
A szöveget nagyrészt a témának és a közlési szándéknak megfelelő szókincs
jellemzi.
A vizsgázó törekszik a
változatos szóhasználatra.
A szóhasználat néhány helyen nem megfelelő, ez
azonban alig nehezíti a
megértést.

2–1 pont
A szöveg szókincse egyszerű. Sok a szóismétlés.
A szóhasználat többször
nem megfelelő. A hibák
néhány helyen nehezítik a
megértést.

4–3 pont
A vizsgázó törekszik a változatos nyelvtani struktúrák használatára és a változatos mondatszerkesztésre.

2–1 pont
A vizsgázó egyszerű
nyelvtani struktúrákat
használ és/vagy mondatszerkesztése nem kellően
változatos.
A szövegben több, a szö- Rendszerszerű hibákat ejt.
veg megértését nem nehe- A szövegben sok hiba van,
zítő nyelvi (mondattan,
és/vagy a hibák többször
alaktan, helyesírás) hiba
nehezítik a megértést.
és/vagy néhány, a szöveg
megértését nehezítő hiba
található.
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0 pont
A szövegben felhasznált
szókincs szegényes.
A nem megfelelő szóhasználat több helyen jelentősen nehezíti és/vagy
akadályozza a megértést.

0 pont
A szöveget a szintnek nem
megfelelő, túlságosan egyszerű nyelvtani struktúrák
és igénytelen mondatszerkesztés jellemzi.
A szövegben sok, a szöveg
megértését jelentősen nehezítő és/vagy akadályozó
hiba található.
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Német nyelv — emelt szint

Javítási-értékelési útmutató

Táblázat a százalékos értékek megadásához
A füzetek végén található értékelési táblázatban összesítse a pontokat, majd számítsa át
vizsgaponttá (legfeljebb 30 pont)! A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy a
vizsgapontok (bal oldali oszlop) milyen százalékos teljesítettséget jelentenek (jobb oldali
oszlop). Ez a táblázat minden vizsgarészre vonatkozik.
Vizsgapont
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16

írásbeli vizsga
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Százalék
100
97
93
90
87
83
80
77
73
70
67
63
60
57
53

Vizsgapont
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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Százalék
50
47
43
40
37
33
30
27
23
20
17
13
10
7
3
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