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ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 

 
1. Jó megoldásként csak az Értékelési útmutatóban megadott megoldások fogadhatók el. 
 
2. Minden jó megoldás egy pontot ér, a rossz megoldás 0 pont. 
 
3. Félpont és többletpont nem adható. 
 
4. 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 33 
Nyelvhelyesség 18 
Hallott szöveg értése 33 
Íráskészség 33 
Szóbeli 33 
Összesen 150 

 

Az egyes vizsgarészekben a dolgozatban szerzett pontok száma nem egyezik meg a vizsga-
pontok számával, ezért átszámításra van szükség. A vizsgapontok kiszámításához használja az 
Értékelési útmutatóban található átszámítási táblázatokat! Az Íráskészség vizsgarészben nincs 
szükség átszámításra. 
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Olvasott szöveg értése 
 

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ 
 
I. 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 

C F G D A B 

 
Kimarad: E 
 
II. 

  richtig falsch nicht im 
Text 

(0) Man hat statistisch untersucht, was die Kinder 
und Jugendlichen in ihrer Freizeit machen. 

x   

(6) Kinder und Jugendliche sind täglich 1 Stunde 
unterwegs. 

  x 

(7) Kinder und Jugendliche helfen mindestens 1 
Stunde im Haushalt. 

x   

(8) Die Jugendlichen telefonieren eine Viertel Stunde 
am Tag. 

 x  

(9) In der Woche lernen die Schüler maximal 5 
Stunden. 

 x  

(10) Jeder Jugendliche nutzt den Fernseher 163 
Minuten täglich. 

  x 

(11) 14-19-Jährige nutzen das Internet am 
Wochenende mehr als in der Woche. 

x   

(12) Forschungkreis Heimtiere untersucht auch die 
Hundebesitzer. 

  x 

(13) Kinder und Jugendliche lesen eine halbe Stunde 
täglich. 

x   

(14) Jugendliche hören am Tag ca. 90 Minuten Radio.  x  
(15) ARD-ZDF-Online-Studie untersucht  

Fernsehgewohnheiten der Jugendlichen. 
 x  

(16) Die 10- bis 18-Jährigen verbringen zwischen 16 
und 19 Uhr fast 1 Stunde mit Sport, Hobbys und 
Spielen. 

x   

(17) Das Statistische Bundesamt untersucht die 
Gewohnheiten der Kinder und Jugendlichen. 

  x 
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III.  
Angaben über die Zeit der geschilderten Geschehnisse: (18) 

(0) 3. Jahrhundert n. Chr. 

Kaiser Claudius als Herrscher; 

Verbot christlicher Aktivitäten 

Angaben über den Priester Valentin: (19-20) 

 Priester aus Ternia; 

hingerichtet am 14 Februar 269 n. Chr.;  

als Märtyrer heilig gesprochen 

Angabe über die Tätigkeit von Valentin: (21) 

 Trauung nach christlichem Ritus;  

Bescherung der Liebenden mit Blumen 

Information über ein Problem bei der Christianisierung: (22) 

 die früheren heidnischen Feste, die man nicht aufgeben wollte; 

 liebgewordene althergebrachte Gewohnheiten, die man nicht ablegen wollte 

Angaben über Juno: (23-24) 

 Gattin von Jupiter; 

Beschützerin der Ehe 

Informationen über Ähnlichkeiten zwischen Juno und Valentin: (25-26) 

 Unterstützen der Liebenden; 

14. Februar: Festtag der Juno (Lupercalia) und Tag der Hinrichtung von Valentin 

Angaben zur Übernahme von Bräuchen des Lupercalia-Festes: (27-28) 

 Verlobte zulosen bzw. auslosen;  

nach dem Genuss hartgekochter Eier in der Nacht vom Zukünftigen träumen 

Information über den „Begründer des Valentines”: (29) 

 der Graf von Orleans; 

war 1415 im Tower gefangen; 

schickte Liebesbekundungen an seine Gattin  

 
Megjegyzés! A III. feladat javítási  útmutatójában szereplő megoldások alternatívák, 
melyek közül bármelyik elfogadható. A fenti megoldásokon túl létezhetnek egyéb, 
tartalmilag hasonló megoldások is, melyek természetesen szintén elfogadhatók. 
Többletpont akkor sem adható, ha a diák a vártnál több jó megoldást írt. 
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ÁTSZÁMÍTÁSI TÁBLÁZAT 
 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez a pontszám lesz a 
dolgozatpont (legfeljebb 29 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy 
az elért dolgozatpontok (bal oldali oszlop) hány vizsgapontot érnek (jobb oldali oszlop). 
 
Dolgozatpont Vizsgapont  Dolgozatpont Vizsgapont 

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

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 

 
1. A helyesírási hibával leírt szavak nem fogadhatók el. 
2. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Variációk megadásakor nem jár pont, 

még akkor sem, ha közöttük van a jó megoldás. 

 

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ 

 
I. 
(0) b) 
(1) a) 
(2) c) 
(3) b) 
(4) b) 
(5) c) 
 
II. 
(0) a)   
(6) c)  
(7) a)  
(8) b) 
(9) d)  
(10) c)  
(11) a)  
(12) d)  
(13) b)  
(14) b)  
 

III. 
A megoldás csak akkor fogadható el, ha az igealak mindkét eleme helyes. 
 (0) ist … spazieren gegangen 
(15) ist … zugesprungen 
(16) haben … gehalten 
(17) hat … geschrie(e)n 
(18) hat … bekommen 
(19) hat … gehabt 
(20) hat … verloren 
(21) hat … gesagt 
 
IV. 

(0) (22) (23) (24) (25) (26) 

D A F C B G 

Kimarad: E 
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ÁTSZÁMÍTÁSI TÁBLÁZAT 

 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez a pontszám lesz a 
dolgozatpont (legfeljebb 26 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy 
az elért dolgozatpontok (bal oldali oszlop) hány vizsgapontot érnek (jobb oldali oszlop). 
 
 

Dolgozatpont Vizsgapont  Dolgozatpont Vizsgapont
26 18  13 9 
25 17  12 8 
24 17  11 8 
23 16  10 7 
22 15  9 6 
21 15  8 6 
20 14  7 5 
19 13  6 4 
18 12  5 3 
17 12  4 3 
16 11  3 2 
15 10  2 1 
14 10  1 1 
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Hallott szöveg értése  
 
 
RÉSZLETES ÚTMUTATÓ 
 
I. 

BESTELLFORMULAR 
Name  (0) Schmidt 
Vorname  (1) Peter 
Ständiger Wohnort Straße, Hausnummer (2) Goethestraße 15. 
 Postleitzahl, Ort (3) 01067, Dresden 
Beruf  (4) Manager 
Geburtsjahr  (5) 1957 
Die zu bestellende Zeitschrift  (6) Bravo 
Dauer der Bestellung  (7) 1 Jahr 
Name der Mitarbeiterin des 
Kundendienstes 

 (8) Frau Meyer 

 
II. 
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(0) Das Problem auf den Punkt 
bringen. 

x          

(9) Ein bisschen Hilfe ist immer 
gut. 

    x      

(10) Es gibt oft Alternativen.      x     
(11) Über die Frage nach dem 

richtigen Job lange nachdenken. 
 x         

(12) Die Lösungen bewerten.       x    
(13) Gute Argumente sammeln.   x        
(14) Auf  die Bekannten hören.        x   
(15) Was sagt dein Gefühl?          x
(16) Große Entscheidungen nicht 

sofort treffen.  
        x  

(17) Die realen Möglichkeiten sehen.      x     
(18) Die Nachteile auflisten.    x       
(19) Nach den Erfahrungen anderer 

Leute fragen. 
    x      
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SZÖVEGEK 
 
I. 
 
Angestellte: Guten Tag! Frau Meyer am Apparat. 
Kunde:  Guten Tag! Mein Name ist Peter Schmidt, ich möchte die Zeitschrift Bravo  

abbonieren. 
Angestellte: Ja, das freut mich sehr, dass Ihnen unsere Zeitschrift gefällt. Sie müssen mir 

 ein paar Fragen beantworten und dann ist die Bestellung schon erledigt. 
Kunde:  Wissen Sie, ich möchte die Zeitschrift für meinen Sohn als  

Geburtstagsgeschenk. 
Angestellte: Das ist eine gute Idee. Ich denke, er wird sich darüber freuen. 
Kunde:  Ja, bestimmt. 
Angestellte: Also die Fragen: An wen können wir die Rechnung schicken. Was ist Ihr  

Name? 
Kunde:  Schmidt. Es, ce, ha, em, i, de, te. 
Angestellte:  Danke. Ihr Vorname? 
Kunde:  Peter. 
Angestellte: Und wie ist Ihre Adresse? 
Kunde:  Ich wohne in Dresden, in der Goethestraße. 
Angestellte:  Ja, bitte die Hausnummer. 
Kunde:  15. 
Angestellte: Was ist die Postleitzahl von Dresden? 
Kunde:  Die Postleitzahl 0,1,0,6,7. 
Angestellte: Und was sind Sie von Beruf? 
Kunde:  Ich bin Manager. 
Angestellte:  Danke. Ich möchte noch Ihr Geburtsjahr wissen. 
Kunde:  Ich bin im Jahre 1957 geboren. 
Angestellte: Meine letzte Frage ist: Für wie lange möchten  Sie die Zeitschrift abbonieren? 
Kunde:  Erstmal für ein Jahr.  
Angestellte: Danke. Ich habe jetzt Ihre Angaben und Wünsche eingetragen. Wir werden  

eine Rechnung an Sie schicken. Wenn Sie die beglichen haben, schicken wir 
Ihnen die Zeitschrift im nächsten Monat. 

Kunde:  Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören. 
Angestellte: Danke für Ihre Bestellung. Auf Wiederhören. 
 
II. 
10 Tipps . . . 
. . . für kluge Entscheidungen! Soll ich, soll ich nicht?  
 
Mit solchen Entscheidungen kämpfst du jeden Tag! Mal geht es um Kleinigkeiten, mal um 
superwichtige Dinge! Unsere Tipps helfen bei vielen Entscheidungen in allen Lebenslagen 
vor allem aber, bei den größeren! 
 
Tipp 1:  
Klarheit schaffen! 
Versuche, dass Problem in Gedanken (gern auch auf einem Stück Papier!) auf den Punkt zu 
bringen. Ein kurzer, deutlicher Satz muss her: "Ist die Ausbildung zur Büro-Kauffrau das 
richtige für mich?" - oder: "Kann ich mir ein Shirt für 120 Euro wirklich leisten?" 
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Tipp 2:  
Nimm dir Zeit!  
Je wichtiger die Entscheidung, desto mehr Zeit solltest du investieren, um darüber 
nachzudenken. Für die Frage nach dem Outfit am Morgen sind 5 Minuten angemessen; über 
die Frage nach dem richtigen Job, solltest du ruhig einen ganzen Tag oder gar noch länger 
grübeln. 
 
Tipp 3:  
Pro! 
Was spricht für dein Vorhaben? Liste alle guten Argumente, die dir einfallen, auf einem Blatt 
Papier auf! Sei dabei aber ehrlich - Wünsche, Träume und Hoffnungen sind (leider) keine 
richtig guten Pro-Argumente, weil schlecht überprüfbar und manchmal sehr, sehr fantasievoll.  
 
Tipp 4:  
Contra!  
Verschließe die Augen nie vor den schlechten Seiten einer Entscheidung, liste auch alle 
Nachteile knallhart auf! Lass dabei aber alle Vorurteile und auch die Meinung von anderen 
außen vor - hier zählen nur Fakten, Fakten, Fakten! 
 
Tipp 5:  
Experten? Ja, bitte! 
Klar - jeder will selbst entscheiden. Aber manchmal tut ein bisschen Hilfe ganz gut! Lass dich 
aber nicht bei der Entscheidung selbst beraten, sondern frage andere nach ihren Erfahrungen 
und ihrem Wissen zu der Sache, um die es dir gerade geht! Das kann dir wertvolle Hinweise 
geben. 
 
Tipp 6:  
Lösungsliste!  
Welche Entscheidungs-Möglichkeiten hast du - wenn du mal ganz realistisch bist? Was sind 
die Alternativen, was kannst du sonst tun? Schreib dir auch diese Dinge in kurzen 
Stichpunkten auf! Stelle dabei erst einmal alle möglichen Lösungen gleichberchtigt neben 
einander. 
 
Tipp 7: 
Fantasie!  
Bewerte nun die Lösungen auf deiner Liste - mal dir (wiederum realistisch!) aus, was im Falle 
dieser oder jener Entscheidung passiert und wie sehr oder wie wenig dir das gefallen würde! 
Überwiegen die guten oder die schlechten Ergebnisse?  
 
Tipp 8:  
Was würden andere tun?  
Sicher gibt es Menschen, du du bewunderst, die du gut kennst - was würden sie wohl in deiner 
Lage tun? Ja oder Nein sagen - und wie würden sie argumentieren? Welchen Rat würden sie 
dir geben? Welche Aspekte würden sie entdecken, die du übersehen hast? Was wäre bei ihnen 
das wichtigste Argument für die Entscheidung? 
 
Tipp 9:  
Schlaf drüber! 
Bei großen Entscheidungen ist Abstand gewinnen ganz wichtig. Wenn du zu viel grübelst, 
siehst du naheliegende Dinge nicht mehr, verrennst dich in eine Richtung! Mach dann was 
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total anderes, geh raus, triff dich mit Freunden, lenk dich ab! Wenn du dann wieder über deine 
Probleme nachdenkst, wirst du vieles anders sehen. 
 
Tipp 10: 
Intuition!  
Kopf hin - Kopf her - was sagt dir dein Herz? Welches Gefühl hast du? Was macht dir 
Bauchschmerzen, was erzeugt Schmetterlinge im Bauch - was erzeugt Vorfreude und 
gespannte Erwartung? Auch dieses Bauchgefühl darf deine Entscheidung mit beeinflussen. Es 
hat schließlich nichts mit Träumen zu tun, sondern ist vielmehr so etwas wie die reine Stimme 
deiner Seele! 
 
 
 
ÁTSZÁMÍTÁSI TÁBLÁZAT 
 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez a pontszám lesz a 
dolgozatpont (legfeljebb 19 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy 
az elért dolgozatpontok (bal oldali oszlop) hány vizsgapontot érnek (jobb oldali oszlop). 
 
Dolgozatpont Vizsgapont  Dolgozatpont Vizsgapont 

19 33  9 16 
18 31  8 14 
17 30  7 12 
16 28  6 10 
15 26  5 9 
14 24  4 7 
13 23  3 5 
12 21  2 3 
11 19  1 2 
10 17    

 



 

írásbeli vizsga 0512 12 / 21 2007. október 19. 

Német nemzetiségi nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

Íráskészség 
 
BEVEZETŐ 
 
Az írás feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. 
Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempon-
tokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden írásbeli munkát ezen szempontok segítségével 
kell értékelni oly módon, hogy a dolgozatot minden egyes értékelési szempontnál újra kell 
olvasni.  

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

 
 

ELSŐ FELADAT 
 
A javítás alapelvei 
 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

Értékelési szempontok Pontszám 
Tartalom és szöveghossz 5 pont 
Nyelvhelyesség 5 pont 
Összesen 10 pont 

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

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

Tartalom és szöveghossz 

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

A tartalmi teljesség megítélésénél az a döntő, hogy a vizsgázó közli-e az adott szituációban lé-
nyeges információkat. Egyes vizsgafeladatoknál a tartalom értékelésénél a segédanyag (input) 
tartalmi információi is irányadóak lehetnek. Ekkor azt is figyelembe kell venni, hogy a 
vizsgázó írásműve nem tartalmaz-e sokkal kevesebb információt, mint a segédanyag. De 
amennyiben a feladat nem tartalmaz erre vonatkozó utasítást, akkor nem kérhető számon a 
vizsgázón az összes segédanyagban megjelenő információ. 

A dolgozat tartalmi szempontból megfelelő abban az esetben is, ha a vizsgázó a meg-
adott témáról nem személyes vonatkozásban, hanem általánosan, de a kommunikációs 
cél(ok)nak megfelelően ír. 

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

Amennyiben a vizsgázó olyan információt közöl, ami anyanyelvi olvasó számára nem 
értelmezhető, a tartalom kidolgozása nem tekinthető teljesen megfelelőnek. 

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

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

Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni. 
Az adott szinten bizonyos nyelvtani struktúrák produktív használata nem várható el a 

vizsgázótól. Az ilyen típusú hibákat az értékelésnél nem kell figyelembe venni. 
 
Javítási jelrendszer 
A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 

Ny = nyelvhelyességi hiba (lexikai vagy nyelvtani hiba) 
H = helyesírási hiba 
É = értelemzavaró nyelvi hiba 

A szövegben használt jelek: 
aláhúzás  = lexikai, nyelvtani vagy helyesírási hiba 
√ (hiányjel)  = hiányzik egy szó 
nyíl = szórendi hiba 
aláhúzás + i = ismétlődő hiba 
                      i 

Az ismétlődő hibákat, valamint az olyan hibákat, amelyeknél az adott nyelvtani struktúra 
ismerete nem várható el a vizsgázótól, csak a szövegben kell jelölni, a javító sávban nem. 
 



 

írásbeli vizsga 0512 14 / 21 2007. október 19. 

Német nemzetiségi nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

Értékelési skála – Középszint 1. feladat 
 
Tartalom és szöveghossz 
 

5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A vizsgázó megfele-
lően dolgozta ki a té-
mát, és elérte a 
megadott 
szövegmennyiséget 
(40–50 szó). 

A vizsgázó általában 
megfelelően tárgyalta 
a témát, és legalább 
30–40 szó hosszúságú 
szöveget hozott létre. 

A vizsgázó csak 
részben megfelelően 
tárgyalta a témát, 
és/vagy a létrehozott 
szöveg 30 szónál 
rövidebb. 

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

 
 
Nyelvhelyesség (szókincs, mondattan, alaktan, helyesírás) 
 

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

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

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

A szöveg a nyelvi 
hibák miatt nem 
érthető. 

 
 
 
MÁSODIK FELADAT 

 
A javítás alapelvei 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

Értékelési szempontok Pontszám 
Tartalom  5 pont 
Formai jegyek és hangnem  3 pont  
Szövegalkotás 5 pont 
Szókincs, kifejezésmód 5 pont 
Nyelvtan, helyesírás 5 pont 
Összesen 23 pont   

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

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

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 
• hány irányító szempontra tért ki és megfelelően tárgyalta-e azokat,  
• hogyan valósította meg a kommunikációs célt/célokat. 

Egy adott irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető a szintnek megfelelőnek, ha a vizs-
gázó kitér a megadott szempontra, mondatai minden lényeges információt tartalmaznak, 
illetve minden lényeges információra rákérdeznek és ismétlésektől mentesek. Amennyiben 
egy irányító szemponthoz több alpont tartozik, a szempont kifejtése akkor tekinthető megfele-
lőnek, ha a vizsgázó az összes alpontot tárgyalja. Ha a vizsgázó egy irányító szempontra kitér, 
de mondatai nem tartalmaznak minden lényeges információt, illetve nem kérdeznek rá 
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 vizs-
gázó anyanyelvi olvasó számára értelmezhetetlen információt ad meg. 

Érdeklődő típusú levél esetén előfordul, hogy a vizsgázónak bizonyos információkra 
kell rákérdeznie. Ebben az esetben a megfelelő kérdés feltevése azt jelenti, hogy a vizsgázó 
megfelelően fejtette ki az adott szempontot. 

Ha egy irányító szempont tárgyalása nyelvi okokból nem érthető, azt a Tartalom szem-
pontnál úgy kell értékelni, mintha a vizsgázó nem tért volna ki rá, azaz az adott irányító 
szempont kifejtése nem megfelelő. Ezt a hibát figyelembe kell venni a nyelvi teljesítmény 
értékelésekor is, azaz a hiba jellegétől függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, 
helyesírás szempontoknál. 

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

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

Amennyiben a dolgozat a Tartalom szempont alapján 0 pontos, akkor nem értékelhető a 
többi szempont alapján, azaz az összpontszám is 0 pont. 
 
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.  

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

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

Amennyiben a megszólítás és az elköszönés külön-külön helyes ugyan, de nem illenek 
egymáshoz, akkor mindkettő csak elfogadhatónak tekinthető. Nem fogadható el az aláírás 
abban az esetben, ha ellentmond a levél tartalmának és/vagy hangnemének. 
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A szintleírások engedékenysége az eddigi kipróbálások tapasztalatait tükrözi, amely 
szerint a levélforma betartása általánosan nagy gondot jelent a vizsgázóknak. A későbbiekben 
azonban, amikor elvárható lesz a levél formai jegyeinek ismerete, a formai követelmények 
szigorúbb elbírálás alá esnek. 
 
Helyes megszólítások pl.:  

• Sehr geehrter Herr X ,/! 
• Lieber/Liebe... ,/! 

Hallo,/! 
 
Elfogadható megszólítások pl.:  

• Sehr geehrter/ verehrter Herr X,/! 
 
Helyes dátum: Miskolc, (den) 16.10.1999/99 –  a levél jobb felső sarkában 
Elfogadható dátum:  (den) 16.10.1999/99 –  a levél jobb felső sarkában 
 
Helyes elköszönés pl.:  

• Mit freundlichen Grüßen 
Mit freundlichem Gruß 
Freundliche Grüße 

• Mit (den) besten Grüßen 
Mit herzlichen Grüßen 
Herzliche Grüße 
Herzlich(st) 
Liebe Grüße 
Tschüs/Ciao/Bis bald/ Servus 

 
Elfogadható elköszönések pl.: 

• Mit vielen Grüßen 
Viele Grüße 
Ich danke Ihnen im Voraus 
Vielen Dank  
Mit Hochachtung 
Hochachtungsvoll 
In tiefster Verehrung 

• Wir antworten auf alle Briefe 
 
Helyes aláírás pl.:  

• Peter Szabó 
• Peter/ die Deutschgruppe / Klasse 10D 

Elfogadható az aláírás akkor, ha egy sorban van az elköszönéssel. 
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Szövegalkotás 

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

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

A szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit akkor használja helyesen a vizsgázó, ha 
törekszik arra, hogy egyszerű kötőszók, névmások, határozószók stb. segítségével valódi szö-
veget hozzon létre. Amennyiben a vizsgázó minden mondatát azonos módon (pl. az „ich“ sze-
mélyes névmással) kezdi, nem mondható el az általa létrehozott levélről, hogy abban a mon-
datok szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Amennyiben a vizsgázó csak azonos szerkezetű 
egyszerű mondatokat ír, nem kaphatja meg a maximális pontszámot. 
 
Szókincs, kifejezésmód 

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

a közlési szándéknak,  
• megfelel-e a szóhasználat a középszintű érettségi vizsga követelményeinek. 

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

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

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

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

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. 

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 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 
érvényesül. Az ilyen típusú hibákat tehát mindkét szempontnál értékelni kell. 

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

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

Az adott szinten bizonyos nyelvtani struktúrák produktív használata nem várható el a 
vizsgázótól. Az ilyen típusú hibákat az értékelésnél nem kell figyelembe venni.  
 
 
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 + szám) = nem tárgyalt tartalmi szempont 
2– (szám + 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 (betű)  =  az adott formai jegy teljesítése helyes  
√A (hiányjel + betű) = hiányzik vagy nem elfogadható az adott formai jegy  
K (aláhúzott betű) = elfogadható, bár hibás az adott formai jegy  

 
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 
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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  – Középszint 2. feladat 
Tartalom 

5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A vizsgázó öt irányító 
szempontot dolgozott 
ki megfelelően.  
 
A vizsgázó a 
kommunikációs 
célokat megfelelően 
valósította meg. 

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. 

A vizsgázó két 
irányító szempontot 
dolgozott ki megfele-
lően, a többit pedig 
csak részben vagy 
egyáltalán nem.  
vagy: A vizsgázó egy 
irányító szempontot 
dolgozott ki megfele-
lően, és van még olyan 
irányító szempont, 
amelyet részben tár-
gyalt. 
vagy:  A vizsgázó 
legalább négy irányító 
szempontot tárgyalt 
részben. 
A kommunikációs 
célokat részben 
valósította meg. 

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 célját 
nem éri el. 
vagy: A vizsgázó más 
témáról írt. 

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

A szöveg formai jegyei 
teljesen megfelelnek a 
szövegfajtának, 
hangneme a közlési 
szándéknak és/vagy a 
címzetthez való 
viszonynak. 
Helyes a megszólítás, 
az aláírás, 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 alá-
írás, valamint 
elfogadható dátum és 
elköszönés. 

A szöveg formai jegyei 
még megfelelnek a 
szövegfajtának, 
hangneme a közlési 
szándéknak és/vagy a 
címzetthez való 
viszonynak. 
Van helyes vagy 
elfogadható 
megszólítás és aláírás.  
A vizsgázó törekedett a 
levélforma betartására.

A szöveg formai 
jegyei nem felelnek 
meg a szövegfajtá-
nak, hangneme a 
közlési szándéknak 
és/vagy a címzetthez 
való viszonynak. 
Hiányzik vagy nem 
elfogadható a 
megszólítás és/vagy 
az aláírás. 
A vizsgázó nem 
törekedett a 
levélforma betartá-
sára. 
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Szövegalkotás 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 

A szöveg felépítése, 
az irányító 
szempontok elrende-
zése logikus.  
A gondolati tagolás 
megfelelő: van 
bevezetés, tárgyalás és 
befejezés.  
A vizsgázó megfelelő 
nyelvi eszközök 
használatával valódi 
szöveget hoz létre.  
A mondatok szervesen 
kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A szöveg felépítése, 
az irányító 
szempontok elrende-
zése többnyire 
logikus.  
A vizsgázó törekszik a 
gondolati tagolásra: 
van bevezetés vagy 
befejezés. 
A vizsgázó törekszik 
arra,  
hogy valódi szöveget 
hozzon létre. 
A mondatok többnyire 
szervesen 
kapcsolódnak egymás-
hoz.  

A mondanivaló nem 
mindenütt 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 
áttekinthetetlen. 
Az írásmű izolált 
mondatok halmazából 
áll. 
A levél 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 szóhasználat, ez 
azonban csak kis 
mértékben nehezíti a 
mondanivaló 
megértését. 
 

A szöveget nagyrészt 
a témának és a közlési 
szándéknak megfelelő 
szókincs jellemzi.  
Többször nem 
megfelelő a szó-
használat, ami néha 
nehezíti a 
mondanivaló 
megértését. 
A szókincs korlátai 
miatt többször 
előfordulhat szóis-
métlés. 

A szöveget egyszerű 
szókincs jellemzi.  
Sokszor nem 
megfelelő a szó-
használat, ami 
helyenként jelentősen 
nehezíti és/vagy aka-
dályozza a 
mondanivaló meg-
értését. 
Sok a szóismétlés. 

A szövegben 
felhasznált szókincs 
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 nyelvtani 
struktúrákat. 
A szöveg kevés nyelvi 
(mondattan, alaktan, 
helyesírás) hibát 
tartalmaz, amelyek 
azonban a megértést 
nem befolyásolják. 

A vizsgázó több 
hibával használja az 
egyszerű nyelvtani 
struktúrákat. 
A szöveg több nyelvi 
(mondattan, alaktan, 
helyesírás) hibát 
tartalmaz, amelyek 
azonban a megértést 
nem befolyásolják, 
és/vagy kevés, a meg-
értést nehezítő hiba 
jellemzi a dolgozatot. 

A vizsgázó csak a leg-
egyszerűbb nyelvtani 
struktúrákat használja.
A szöveg sok olyan 
nyelvi (mondattan, 
alaktan, helyesírás) 
hibát tartalmaz, 
amelyek a megértést 
nem befolyásolják, 
valamint több, a 
megértést jelentősen 
nehezítő nyelvi hiba 
fordul elő benne. 

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