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Javítási-értékelési útmutató

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

0



helytelen

12.

1



helyes

7. Az írásbeli vizsgán összesen 120 pont szerezhető. Az egyes vizsgarészek arányát a vizsgaleírás szabályozza, ennek alapján meghatározott az egyes vizsgarészekben a vizsgapontok
száma.
Vizsgarész
Olvasott szöveg értése
Nyelvhelyesség
Hallott szöveg értése
Íráskészség
Összesen:

Vizsgapont
30
30
30
30
120

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.
Figyelem! Az Íráskészség feladatok értékelésében változás történt.
1. feladat:
Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 225 szót, a Tartalom szempontra
adható pontszámból 1 pontot le kell vonni.
A Tartalom szempont alapján adott pontszám 0 pont, ha a szöveg 60 szónál rövidebb.
2. feladat:
Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 375 szót, a Tartalom szempontnál
az adható pontszámból 1 pontot le kell vonni.
A Tartalom szempont alapján adott pontszám 0 pont, ha a szöveg 100 szónál rövidebb.
A füzetek végén található összesítő táblázatba be kell írnia a tanuló összes megszerzett
pontszámát, valamint az átszámítási táblázat segítségével meghatározott vizsgapontokat is
(átszámított vizsgapont).
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OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE
1.
Megoldásként van, ahol több lehetőséget is megadunk. Ezeken kívül elfogadhatók azok a változatok is,
amelyek tartalmilag megegyeznek ezekkel. A megoldásokban előforduló nyelvi vagy helyesírási hibákat
figyelmen kívül kell hagyni, amennyiben a válasz érthető. A javító tanár a válaszokban előforduló nyelvi
hibákat jelölheti, de ez nem kötelező.

0. die kurzwelligen UV-Strahlen / die UV-B-Strahlen
1. Mit (chemischen / mineralischen) Filtern (blocken sie sie ab).
2. in ausreichender Menge und wiederholt (auf die Haut aufgetragen) (Mindkettő kell, a
sorrend mindegy.)
3. Menschen mit (bestimmten) Krankheiten / kranke Menschen
4. um wie viel (mal) länger man sich der Sonne aussetzen kann / in der Sonne bleiben kann
5. (circa) 15 Minuten
6. Dass sie es nicht nötig hatten, körperlich zu arbeiten. / Dass sie keine körperliche Arbeit
machten.
7. (erst) ab / in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
8. Er hatte (selbst) schlechte Erfahrungen mit der Sonne.
9. die dünner werdende Ozonschicht
2.
Megoldásként van, ahol több lehetőséget is megadunk. Ezeken kívül elfogadhatók azok a változatok
is, amelyek tartalmilag megegyeznek ezekkel. A megoldásokban előforduló nyelvi vagy helyesírási
hibákat figyelmen kívül kell hagyni, amennyiben a válasz érthető. A javító tanár a válaszokban
előforduló nyelvi hibákat jelölheti, de ez nem kötelező.

0. die Lesefreude
10. überfliegen
11. Fachliteratur / Sachbücher
12. nie ein Buch / kein Buch
13. mehr als 50 Bücher
14. elektronische Bücher / E-Bücher / E-Books
15. (auch) gedruckte Bücher
3.
R
0.
16.
17.
18.
19.
20.

F
X

X
X
X
X
X

4.
0.
C

21.
G

22.
E

23.
B

24.
H

25.
A

26.
D

Kimarad: F
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Átszámítási táblázat
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez az összeg lesz a feladatpont (legfeljebb 26 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy
az elért feladatpontok (bal oldali oszlop) mennyi vizsgapontot jelentenek (jobb oldali oszlop).

Feladatpont Vizsgapont
26
30
25
29
24
28
23
27
22
25
21
24
20
23
19
22
18
21
17
20
16
18
15
17
14
16

Feladatpont Vizsgapont
13
15
12
14
11
13
10
12
9
10
8
9
7
8
6
7
5
6
4
5
3
3
2
2
1
1
0
0

Források
1. https://www.wasistwas.de/details-wissenschaft/sonnencreme-der-uv-schutz-aus-der-tube6809.html
2. http://www.deine-staerken.org/jugendliche-lesen-immer-weniger-was-tun-gegen-denverlust-der-leselust.html
3. https://www.fairtrade-schools.de/no_cache/ueber-fairtradeschools/news/nachricht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=343208&cHash=a99977602c970c0bb0
2d262b0347de99
4. https://www.morgenpost.de/schueler/article104811488/Jugendliche-verliebt-inModetrends.html
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NYELVHELYESSÉG
A helyesírási hibával leírt szavak nem fogadhatók el.
Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Variációk megadásakor nem jár pont, még
akkor sem, ha köztük van a jó megoldás.
1.
0. trafen
1. beworben
2. fand
3. geklappt
4. begann
5. aufgewärmt
6. gesungen
7. bezogen
8. verwandelt
9. brach
2.
0. die
10. einen
11. den
12. der
13. denen
14. die
15. des
16. einen
17. der
3.
0.
G

18.
H

19.
F

20.
D

21.
C

22.
A

23.
B

Kimarad: E
4.
0. sein
24. herum
25. zu
26. in
27. die
28. an
29. muss
30. von
31. des
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Átszámítási táblázat
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez az összeg lesz a feladatpont (legfeljebb 31 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy
az elért feladatpontok (bal oldali oszlop) mennyi vizsgapontot jelentenek (jobb oldali oszlop).

Feladatpont
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16

Vizsgapont
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15

Feladatpont
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Vizsgapont
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Források
1. http://www.wunderweib.de/wie-lieder-entstehen-lassen-freundschaften-100877.html
2. https://www.alumniportal-deutschland.org/deutsche-sprache/deutsch-auf-dieschnelle/online-deutsch-lernen-uebungen-muttertag/
3. Topic Heft 218, S. 14
4. http://www.sovd.de/fileadmin/downloads/sovd-zeitung/sovd_2014_10_s17.pdf
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE
1.
Megoldásként van, ahol több lehetőséget is megadunk. Ezeken kívül elfogadhatók azok a
változatok is, amelyek tartalmilag megegyeznek ezekkel. A megoldásokban előforduló nyelvi
vagy helyesírási hibákat figyelmen kívül kell hagyni, amennyiben a válasz érthető. A javító
tanár a válaszokban előforduló nyelvi hibákat jelölheti, de ez nem kötelező.
0. unterschiedlich
1. (nur) ein rotes und ein grünes Licht / (nur) die Farben Rot und Grün (A két szín együtt kell.)
/ (nur) zwei Farben
2. Signalfarbe
3. ist kurzwellig(ere Farbe) / hat kurze / kürzere (Licht)wellen /springt nicht ins Auge
4. oben / links
5. 1913
6. nicht rechts / links
7. den Körper
8. die Amerikaner
2.
Megoldásként van, ahol több lehetőséget is megadunk. Ezeken kívül elfogadhatók azok a
változatok is, amelyek tartalmilag megegyeznek ezekkel. A megoldásokban előforduló nyelvi
vagy helyesírási hibákat figyelmen kívül kell hagyni, amennyiben a válasz érthető. A javító
tanár a válaszokban előforduló nyelvi hibákat jelölheti, de ez nem kötelező.
0. zur Hochzeit seines Sohnes
9. ein Pferderennen
10. 30 000
11. Sie hat sich (extra) ein Kleid machen lassen.
12. Sie hatte (seit Tagen) Zahnschmerzen / Ihr Mann hat sich rücksichtslos benommen.
13. Er wollte seine Freiheit zeigen / seine (gewohnte) Lebensweise nicht aufgeben.
14. Es hat das Spektakel / Fest genossen / Wein getrunken. / ausgelassen
15. eine Landwirtschaftsschau / eine landwirtschaftliche Ausstellung
16. über den Bierpreis
3.

0.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

R
X

F
X

X
X
X
X
X
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SZÖVEGEK
A transzkripció megegyezik az elhangzó autentikus szöveggel,
megtartva az élő beszéd minden jellemzőjét.
1.
Gute Fragen
1. Warum fehlt bei den Ampelfarben das Blau?
Gute Frage! Lichtsignal oder Lichtzeichenanlagen – wie der Fachausdruck für Ampel lautet –,
sehen eigentlich auf der ganzen Welt unterschiedlich aus. Eines ist aber gleich: Sie haben alle
die Farben Rot, Orange und Grün. Das geht zurück auf die erste elektrische Lichtsignalanlage
der Welt am 5. August 1912 in Cleveland in den USA, also vor einhundert Jahren. Diese Ampel
hatte nur ein rotes und ein grünes Licht. Die ersten dreifarbigen wurden 1920 in Detroit und in
New York aufgestellt. Warum die Ampelerfinder Rot und Grün verwendeten, leuchtet mir ein:
Rot ist auch in der Natur eine Signalfarbe, die von Tieren eingesetzt wird, um andere zu
vertreiben oder um sie anzulocken – zum Beispiel beim roten Hintern von Pavianen – und auch
für uns Menschen hat Rot Signalwirkung, weil die roten Lichtwellen, die längsten sind und
deshalb zuerst aufs Auge treffen. Blaues Licht ist dagegen kurzwelliger und springt nicht so ins
Auge. Grün ist die Komplementärfarbe zu Rot, ergibt also den größten Kontrast. Und Orange,
Gelb sind nach Rot wieder so langwellige Farben, die gleich gesehen werden. Übrigens ist in
allen Ländern das Rot oben oder links, damit auch Menschen mit Rotgrünblindheit das Signal
verstehen.
2. Warum laufen Leichtathleten im Stadion eigentlich immer linksrum?
Gute Frage! Sicher ist, dass die Laufrichtung seit 1913 im Regelwerk des LeichtathletikWeltverbandes steht. Da heißt es: „Der Innenraum liegt in Laufrichtung links“. Bei den
Olympischen Spielen 1906 in Athen gab's nämlich ordentlichen Streit. Der Grund: In Athen
wollten alle eigentlich rechtsrum laufen und die amerikanischen Athleten haben gesagt: Nee,
wollen wir nicht, wir wollen linksrum laufen, denn wir haben auf Linksrum trainiert. Großes
Theater damals, denn, was wirklich richtig ist, der Körper gewöhnt sich tatsächlich an eine
bevorzugte Laufrichtung. Eigentlich war die ganze Diskussion damals aber richtiger Quatsch,
denn bei den Wettkämpfen der Traditionsuniversitäten Oxford und Cambridge sind die Läufer
damals auch schon rechts herum gerannt. Bei den Olympischen Spielen 1896 und 1906 in Athen
ganz genauso. Und warum die Amerikaner dann auf Linksrum trainiert hatten, das weiß bis
heute keiner. Aber sie haben sich durchgesetzt und jetzt geht's links herum durchs Stadion.
2.
„O'zapft is“: Das erste Oktoberfest
Bereits vier Jahre, seit 1806, existiert das Königreich Bayern schon, und noch immer gibt es im
Hinterland Bauern, die noch nichts von ihrem König Maximilian I. wissen. Um sich bei seinen
Bayern besser bekannt zu machen, plant der bayerische König ein Fest. Die Vermählung seines
Sohnes kommt da gerade recht. Am 17. Oktober 1810 findet zu Ehren der Hochzeit von
Kronprinz Ludwig und Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen das erste Oktoberfest
statt.
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Fünf Tage dauern die Festlichkeiten um die Hochzeit des Kronprinzenpaares. Ganz
München ist auf den Beinen. In den Straßen wimmelt es von Musikanten und Schaustellern.
Der letzte Tag soll zum Höhepunkt der Feierlichkeiten werden: Vor den Stadttoren Münchens
lockt ein Pferderennen. Die große Wiese ist zu Ehren der jungen Ehefrau „Theresienwiese“
benannt worden. 30.000 Zuschauer jubeln gemeinsam mit dem jungen Kronprinzenpaar den
Reitern zu. Alexander Katzer, Historischer Wiesnführer auf dem Münchner Oktoberfest:
„Pferderennen waren damals so etwas wie Fußballspiele heute. Und da kamen die Leute und
haben sich das angeschaut. Der König und das neue Brautpaar konnten sich präsentieren und
dem Volk zeigen: Das sind wir.“
Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen hat sich für das Pferderennen extra ein Kleid
in den bayerischen Landesfarben Weiß und Blau schneidern lassen. Tapfer steht die 18-Jährige
neben ihrem frisch angetrauten Ehemann. Sie hat schon seit Tagen Zahnschmerzen und zudem
benimmt Kronprinz Ludwig sich nicht gerade rücksichtsvoll gegenüber seiner jungen Frau. Als
sie sich auf dem abendlichen Ball vor Erschöpfung früh zurückzieht, kehrt Ludwig allein zum
Fest zurück. Er schreibt in sein Tagebuch: „Mir machte es wenig Vergnügen, aber ich tat es,
um meine Freiheit zu zeigen, und damit meine Frau nicht glaube, ich müsse, weil sie es getan,
wegbleiben. Ich als Bräutigam habe der Braut geschrieben, meine gewohnte Lebensweise
würde ich beibehalten.“ Von der Missstimmung zwischen den Brautleuten bemerken die Gäste
nichts. Obwohl es außer dem Pferderennen fürs gemeine Volk eigentlich nichts zu erleben gibt,
genießen sie das Spektakel auf der Theresienwiese. Getrunken wird Wein. Bier gibt es nicht.
Die ausgelassene Stimmung steckt auch den Kronprinzen an. Der ohnehin lebenslustige
Ludwig entscheidet schnell: München soll nun jedes Jahr ein solches Volksfest haben. So
treffen sich im Oktober 1811 erneut Tausende auf der Theresienwiese zu Pferderennen sowie
einer erstmals ausgerichteten Landwirtschaftsschau.
In den kommenden Jahren wird das Fest immer größer. Die Besucher können bei
Wettspielen kleine Preise einheimsen und sich an einer stetig wachsenden Zahl von
Bretterbuden mit kulinarischen Köstlichkeiten versorgen. Zahnschmerzen muss auf dem
Oktoberfest bald auch keiner mehr haben: Fahrende Dentisten kümmern sich um das Wohl der
Festgäste. Ab 1818 gehört dann auch das Bier zum festen Wiesn-Bestand. Schon damals jedoch
führt der Bierpreis zu heißen Diskussionen: 1844 kommt es beim Oktoberfest zu regelrechten
Krawallen, weil der Preis pro Maß von 20 auf horrende 21 Pfennig angehoben wird.
3.
Eine Studie zum Thema: „Mein Leben, mein Job und ich“
„Männer wollen Karriere machen und Frauen wollen sich vor allem um die Familie kümmern.“
Diese traditionellen Rollen sind überholt. Die Lebensentwürfe der Geschlechter gleichen sich
immer mehr an – und sie waren sich noch nie so ähnlich. Doch wie sieht es mit der tatsächlich
gelebten Gleichberechtigung aus. Eine aktuelle Studie hat hier mal genauer nachgefragt.
Über zweitausend Frauen und Männer zwischen 18 und 69 wurden für die Studie „Mein Leben,
mein Job und ich“ im Auftrag des Frauenmagazins Brigitte befragt, dazu die stellvertretende
Chefredakteurin Claudia Münster: „Wenn es um berufliche Ambitionen geht, gibt es praktisch
keine Unterschiede mehr zwischen den Geschlechtern. Jeweils etwa 50 Prozent der Frauen und
Männer empfinden es als „wichtig“ oder „sehr wichtig“, Karriere zu machen. Und am
allerwichtigsten für ihre Zufriedenheit im Leben ist finanzielle Unabhängigkeit. Das sagen
jeweils mehr als 90 Prozent der Männer und der Frauen.“
Angesichts der großen Bedeutung dieser finanziellen Unabhängigkeit ist die gelebte Realität
für Frauen allerdings alarmierend: „Ja, jede zweite Frau empfindet ihr Gehalt als zu niedrig.
Etwa ein Drittel hätte im Rückblick gerne eine andere Ausbildung gemacht oder einen anderen
Beruf ergriffen und vor allem Frauen, die in Teilzeit arbeiten, hadern mit ihrer Situation.“
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Bei der Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit, sehen 29 Prozent der Mütter immer noch
Nachholbedarf. Und 85 Prozent der Frauen verspüren heute einen stärkeren Druck als früher,
alle Ansprüche unter einen Hut zu bekommen.
„Auch wenn die befragten Männer der Studie das anders sehen, immer noch liegt der Großteil
der Hausarbeit und Kinderbetreuung in Frauenhand. Kinder sind laut Studie für 68 Prozent der
Frauen und 60 Prozent der Männer ganz wichtig fürs Leben. Bemerkenswert daran ist aber, das
Thema Kinder steht bei den Frauen nicht mehr an erster Stelle – da hat sich das Rollenbild
deutlich gewandelt.

Átszámítási táblázat
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez az összeg lesz a
feladatpont (legfeljebb 22 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy az
elért feladatpontok (bal oldali oszlop) mennyi vizsgapontot jelentenek (jobb oldali oszlop).

Feladatpont
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12

Vizsgapont
30
29
27
26
25
23
22
20
19
18
16

Feladatpont
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Vizsgapont
15
14
12
11
10
8
7
5
4
3
1
0

Források
1. www.kiraka.de/hoeren-und-spielen/onlinesucht
2. http://radio-download.dw.com/Events/dwelle/kalenderblatt/1017.mp3
3. http://www.podformation.de/mp3/lub/123_gleichberechtigung.mp3
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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.

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. A helyesírási szabályok legutóbbi módosítása szerint esetenként kétféle alak is elfogadható:
pl. kennenlernen (ajánlott írásmód) – kennen lernen (alternatív írásmód). Ld. Duden.
6. Figyelem! A „nullázási szabály” a két feladatban különböző! Amennyiben az elsőfeladatban
a Hangnem, az olvasóban keltett benyomás szempont kivételével bármelyik szempont alapján
a dolgozat 0 pontos, akkor a többi értékelési szempont alapján is 0 pontot kell rá adni.
Ha 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. Figyelem! Az Íráskészség feladatok értékelésében változás történt.
1. feladat:
Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 225 szót, a Tartalom szempontra
adható pontszámból 1 pontot le kell vonni.
A Tartalom szempont alapján adott pontszám 0 pont, ha a szöveg 60 szónál rövidebb.
2. feladat:
Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 375 szót, a Tartalom szempontnál
az adható pontszámból 1 pontot le kell vonni.
A Tartalom szempont alapján adott pontszám 0 pont, ha a szöveg 100 szónál rövidebb.
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Első feladat
Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról:
Értékelési szempontok

Maximális pontszám

Tartalom

5 pont

Hangnem, az olvasóban keltett benyomás

2 pont

Szövegalkotás

3 pont

Szókincs, kifejezésmód

5 pont

Nyelvtan, helyesírás

5 pont

Összesen

20 pont

Felezett feladatpont összesen

10 pont

Vizsgapont összesen

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 Hangnem, az olvasóban keltett benyomás szempont alapján 0
pontos, akkor értékelni kell a többi értékelési szempont alapján.
3. Figyelem! A feladat értékelésében változás történt.
Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 225 szót, a Tartalom
szempontra adható pontszámból 1 pontot le kell vonni.
A Tartalom szempont alapján adott pontszám 0 pont, ha a szöveg 60 szónál rövidebb.
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(ok)at.
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. (A kifejtendő alpontok a szempont mellett zárójelben is
szerepelhetnek. A szempontok mellett zárójelben, z. B.-lel közölt, segítségnek szánt ötletek
nem számítanak kötelezően kifejtendő alpontnak.) Ha a vizsgázó egy irányító szempontra kitér,
de mondatai nem tartalmaznak minden lényeges információt, illetve nem kérdeznek rá minden
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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 tizenkettedikes).
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.

Hangnem, az olvasóban keltett benyomás
E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg
 hangneme és stílusa megfelel-e a címzetthez való viszonynak, a közlési szándéknak és
a szövegfajtának,
 az olvasóban a szerző szándékának megfelelő benyomást kelti-e.
A vizsgázó által létrehozott szöveg hangneme, stílusa megfelelő, ha a szövegfajta (levél,
e-mail, személyes üzenet) jellemzőinek figyelembevételével a szerző a címzetthez való
feltételezett viszonyának és a közlési szándékának megfelelően fogalmaz. 0 pont jár akkor, ha
a vizsgázó nem veszi figyelembe a fentiek szerinti kommunikáció alapszabályait, pl. formális
szövegben csak tegező mondatokat ír, vagy fordítva: barátnak címzett szövegben a formális
magázás szabályait követi.
Itt kell értékelni az adott szövegfajta (levél, e-mail) formai jegyeinek megfelelőségét is.
Amennyiben a vizsgázó által a megadott szövegkezdethez (megszólítás) illő elköszönés és
aláírás egyaránt hiányzik, erre a szempontra 0 pont jár. Amennyiben az elköszönés és az aláírás
külön-külön helyes ugyan, de egyik sem illik a megadott megszólításhoz, akkor szintén 0 pontot
kell adni. E szempont értékelésénél csak a nyelvtani és helyesírási hibát sem tartalmazó formai
jegyek számítanak helyesnek.
Nem felel meg a dolgozat az olvasóban keltett benyomás szempontjából, ha a szövegből
a szövegfajtának, -típusnak megfelelő elvárt közlési szándék nem derül ki. Amennyiben pl. a
vizsgázó egy információkérő levélben (e-mailben, üzenetben) csak információkat közöl, de
nem érdeklődik, erre a szempontra 0 pontot kell adni.
Emlékeztetőül néhány példa a helyes megszólításhoz illő elköszönésre:
Helyes megszólítás

Helyes elköszönés

Sehr geehrte Damen und Herren,/!
Sehr geehrter Herr … ,/!
Sehr geehrte Frau … ,/!

Mit freundlichen Grüßen
Mit freundlichem Gruß
Freundliche Grüße

Lieber/Liebe….,/!
Liebe Freunde ,/!
Hallo ,/!
Hallo Peter / Leute / Freunde ,/!

Mit (den) besten Grüßen
Mit herzlichen Grüßen
Herzliche / Liebe / Viele Grüße
Herzlich(st)
Tschüs / Ciao / Bis bald / Servus
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Az aláírás akkor helyes, ha az elköszönés alatti sorban van.
Néhány példa a helyes aláírásra:
Péter Szabó / Szabó Péter
Péter / Klasse 10 D

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, okokozati 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
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vizsgázó egy elöljárószót helytelen vonzattal használ (pl. „um+Dativ”), ezt a hibát csak a
Nyelvtan, helyesírás szempontnál lehet értékelni.
Azoknál az értelemzavaró hibáknál, amelyek következtében egy-egy mondatrész vagy
mondat mondanivalója válik érthetetlenné, és amelyeknél a hiba komplexitása miatt nem lehet
eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, az egyszeri értékelés elve nem 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.
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás
Csak a szükséges formai jegyeket kell a lap jobb oldalán található sávban jelölni a következő
betűkkel:
Köszönés = K
Aláírás = A
A teljesítés minőségét mutató jelek:
K (bekarikázott betű) = az adott formai jegy teljesítése helyes,
 K (hiányjel + betű) = hiányzik vagy nem elfogadható az adott formai jegy.
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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.
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 (1. feladat)
Az értékelési skála gyakorlati alkalmazását „Az értékelési szempontok részletes kifejtése” magyarázza bővebben.

Tartalom
5 pont

4–3 pont

2–1 pont

A vizsgázó három irányító
A vizsgázó két irányító szemszempontot dolgozott ki meg- pontot dolgozott ki megfelelően.
felelően, a harmadikat pedig
csak részben vagy egyáltalán
A vizsgázó a kommunikációs nem.
célokat megfelelően valósította meg.
A vizsgázó a kommunikációs
célokat többnyire megfelelően
valósította meg.

Hangnem, az olvasóban keltett benyomás
2 pont

1 pont

A szöveg a szövegfajtának és
a szerző és az olvasó közötti
kapcsolatnak megfelelő hangnemben íródott.
Az olvasóban a szerző
szándékának megfelelő
benyomást kelt.
Szükség szerint van helyes
elköszönés és aláírás.

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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0 pont

A vizsgázó csak egy irányító A vizsgázó legfeljebb csak
szempontot dolgozott ki meg- egy vagy két irányító szemfelelően, a többit pedig csak pontot tárgyalt részben.
részben vagy egyáltalán nem.
Alapvető kommunikációs célját nem éri el.
vagy:
A vizsgázó mindhárom
vagy:
irányító szempontot csak
A vizsgázó más témáról írt.
részben tárgyalta.
vagy:
A vizsgázó a kommunikációs
A létrehozott szöveg nagyon
célokat részben valósította
rövid (60 szó alatt).
meg.

A szöveg hangneme néhol
következetlenséget mutat.
Az olvasóban nem mindig a
szerző szándékának megfelelő
benyomást kelti.
Szükség szerint van helyes
aláírás, az elköszönés nem
helyes vagy hiányzik.

2 pont

1 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.

A mondanivaló nem
mindenütt logikus
elrendezésű.
A vizsgázó nem törekszik a
gondolati tagolásra: hiányzik
a bevezetés és a befejezés.
Az írásmű még szövegnek tekinthető, bár a mondatok több
helyen nem kapcsolódnak
egymáshoz.

4–3 pont

2–1 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.

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

0 pont
A szöveg hangneme nem
megfelelő.
Az olvasóban nem a szerző
szándékának megfelelő
benyomást kelti.
A szükséges formai jegyek
(elköszönés és aláírás) nem
helyesek vagy hiányoznak.

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

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

4–3 pont

2–1 pont

0 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.

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.

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.
Figyelem! A feladat értékelésében változás történt.
Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 375 szót, a Tartalom szempontnál
az adható pontszámból 1 pontot le kell vonni.
A Tartalom szempont alapján adott pontszám 0 pont, ha a szöveg 100 szónál rövidebb.
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

1811 írásbeli vizsga
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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.

Szókincs és kifejezésmód
A részletes útmutatást lásd az első feladatnál.

Nyelvtan, helyesírás
A részletes útmutatást lásd az első feladatnál.

Javítási jelrendszer
Lásd az első feladatnál.

1811 írásbeli vizsga
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Értékelési skála (2. feladat)
Az értékelési skála gyakorlati alkalmazását „Az értékelési szempontok részletes kifejtése” magyarázza bővebben.
Tartalom
4–3 pont

2–1 pont

A vizsgázó négy irányító
szempont kifejtésével
részletesen és megfelelő
mélységben dolgozta ki a
témát. Minden irányító
szemponthoz két gondolatot
fogalmazott meg.

5 pont

A vizsgázó három irányító
szempontot megfelelő
mélységben dolgozott ki, azaz
két gondolatot írt hozzájuk. A
negyedik szempontot csak
részben, vagy egyáltalán nem
tárgyalta.

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).

Részletesen kifejtette, és
érvekkel megfelelően
alátámasztotta véleményét.

A vizsgázó törekedett arra,
hogy részletesen kifejtse, és
érvekkel alátámassza véleményét.

A vizsgázó nem fejtette ki
részletesen véleményét, alig
érvelt.

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.

1811 írásbeli vizsga

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 nem fejtette ki
megfelelően véleményét.
A létrehozott szöveg nagyon
rövid (100 szó alatt).

4–3 pont

2–1 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.

0 pont

A mondanivaló nem mindenütt logikus elrendezésű.
Sok a gondolati ismétlés.
A vizsgázó nem törekszik a
gondolati tagolásra.
Az írásmű még szövegnek
tekinthető, bár a mondatok
több helyen nem
kapcsolódnak egymáshoz.
Amennyiben a szöveg
formailag nem megfelelően
tagolt, az alacsonyabb
pontszámot kell adni.

4–3 pont

2–1 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.

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

4–3 pont

2–1 pont

A vizsgázó egyszerű nyelvtani
struktúrákat használ és/vagy
mondatszerkesztése nem
kellően változatos.
Rendszerszerű hibákat ejt.
A szövegben sok hiba van,
A szövegben több, a szöveg és/vagy a hibák többször
megértését nem nehezítő nyel- nehezítik a megértést.
vi (mondattan, alaktan, helyesírás) hiba és/vagy néhány,
a szöveg megértését nehezítő
hiba található.
A vizsgázó törekszik a
változatos nyelvtani
struktúrák használatára és a
változatos
mondatszerkesztésre.
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0 pont
Nem jött létre szöveg.
A mondanivaló nem logikus
elrendezésű, a gondolatok
esetlegesen követik egymást.
Az írásmű tagolatlan és
áttekinthetetlen,
túlnyomórészt izolált
mondatok halmazából áll.

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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