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Angol nyelv

A MINTA JELLEMZŐI

A résztvevő tanulók száma
A 2003 májusában és júniusában lebonyolított próbaérettségin angol nyelvből a következő számú
középiskolás diák vett részt:
Középszint: írásbeli: 315 tanuló

szóbeli: 96 tanuló
Emelt szint: írásbeli: 79 tanuló

szóbeli: 54 tanuló 

Háttéradatok
A felmérésben az országos reprezentáció szempontjait figyelembe véve 7 régióra osztva,

megyénként 1-1 gimnázium és szakközépiskola, Budapesten 4 intézmény, összesen 42 középiskola
vett részt.
A tanulói kérdőívben a következő háttéradatokat gyűjtöttük ki:

1. iskolatípus 5. heti hány órában tanulja a nyelvet
2. neme 6. milyen felsőoktatási intézménybe kíván jelentkezni
3. van-e nyelvvizsgája, 7. felvételizik-e az adott nyelvből

milyen fokú, milyen típusú
4. hány éve tanulja a nyelvet

A háttérkérdőívet nem az összes tanuló töltötte ki, ezért a háttéradatok esetében igen magas az
adatvesztés. Összességében, különösen emelt szinten meglehetősen kevés az olyan diák, aki letette
a vizsga egészét, és háttéradatokat is tudunk róla.
Középszint:

Írásbeli � 315 dolgozat 257 tanuló háttéradatokkal
Szóbeli � 96 rögzített felvétel

Emelt szint:
Írásbeli � 79 dolgozat 42 tanuló háttéradatokkal
Szóbeli � 54 értékelő lap

A középszinten írásbeli vizsgázó tanulók (257) megoszlása a háttéradatok szerint:

Nemek szerint:
lány:  134 fiú: 123

Iskolatípus szerint:
gimnázista: 157 szakközépiskolás: 100

Jegyek szerint (10. osztályban szerzett)
2-es: 37 3-as: 49 4-es: 79 5-ös: 85

Jegyek szerint (11. osztályban szerzett)
1-es: 8 2-es: 27 3-as: 50 4-es: 85 5-ös: 89

Nyelvvizsga szerint:
alapfok: 2 középfok: 57 felsőfok: 3

Angolból felvételi szerint:

angolból felvételizik: 68 nem felvételizik: 189 
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Az emelt szinten írásbeli vizsgázó tanulók (42) megoszlása a háttéradatok szerint:

Nemek szerint:
lány:  25 fiú: 17

Iskolatípus szerint:

gimnázista: 27 szakközépiskolás: 15

Nyelvvizsga szerint:

alapfok: 1 középfok: 22 felsőfok: 0

Angolból felvételi szerint:

angolból felvételizik: 19 nem felvételizik: 23

Beérkezett adatok a vizsga egyes részei szerint

Középszint Emelt szint
Olvasott szövegértés   315 (megírt dolgozat) 79 (megírt dolgozat)
Hallott szövegértés 313 79
Nyelvhelyesség 315 79
Íráskészség 315 79
Beszédkészség 96 (végeredmény -

vizsgapont és jegy)
0 értékelő lap
kb. 120 hangfelvétel

54 (értékelőlap)
kb. 90 hangfelvétel

Tanári kérdőívek 38 0
Jegyzőkönyvek 
(a szóbeli vizsgáról)

42 7

A középszintű szóbeli vizsga értékelési lapjait, amelyek a részletes, kritériumokra lebontott
értékelést tartalmazzák, nem kaptuk vissza. Így ezzel a vizsgával kapcsolatban kizárólag a szerzett
összpontszám és az ennek megfelelő jegy áll rendelkezésünkre.

Az emelt szintre vonatkozó tanári kérdőíveket, amelyben a tanárok véleményét kértük a
feladatokról és az értékelés formáiról, szintén nem kaptuk vissza.

AZ ÍRÁSBELI VIZSGA

Az angol nyelvi írásbeli feladatsorok újdonságai

Az új típusú angol nyelvi érettségi vizsga legfontosabb újdonsága a korábbi érettségihez
képest, hogy mindkét szinten öt vizsgarészből áll, készségközpontú, vagyis a négy nyelvi készség
(olvasott szövegértés, hallott szövegértés, íráskészség, beszédkészség) mindegyikét külön
vizsgarésszel méri, ezenfelül külön vizsgarészben vizsgálja a nyelv helyes és pontos használatát
(nyelvhelyesség).

Az eddiginél jóval többféle feladattípust alkalmaz, a feladatokhoz felhasznált szövegek
autentikusak, vagyis nem nyelvtanítási célra készültek.
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A feladatok három vizsgarészben is (Olvasott szövegértés, Hallott szövegértés, Nyelvhelyes-
ség) objektíven javítható feladatok, tehát az eredményeket nem befolyásolhatja a javítói szubjek-
tivitás, így országos szinten is összemérhetők.

Az értékelés mindkét szinten központilag kidolgozott javítási és értékelési útmutatók alapján
történik. Az objektíven elbírált vizsgarészek estében a kiadott részletes útmutatók tartalmazzák a
lehetséges elfogadható válaszokat.

Az Íráskészség (és a szóbeli részeként vizsgált Beszédkészség vizsgarész) értékelése köz-
pontilag kidolgozott analitikus skálák alapján történik, amelyek használatához megfelelő képzésre
és gyakorlatra van szükség.

A vizsgarészek közül a legnagyobb újdonságnak számít a hallott szövegértés vizsgálata
mindkét szinten, mert ezt korábban az érettségi nem vizsgálta. E vizsgarész előállítása és országos
lebonyolítása a nyelvi érettségi egyik legkomplexebb feladata.

Az íráskészség és az olvasott szövegértés vizsgálata külön vizsgarészként szintén újdonság,
önállóan értékelendő készségként először jelennek meg az érettségi vizsgán. Az új vizsgában
mindkét készség a különböző részkészségek alapos vizsgálatára is kiterjed.

A nyelvhelyesség komponens, annak ellenére, hogy tulajdonképpen a vizsga leghagyományo-
sabb része, mégis tartalmaz újszerű elemeket, mivel a legtöbb feladatban szövegszinten vizsgálja a
helyes nyelvi formák használatát.
A két szint vizsgamodellje közötti legszembetűnőbb eltérés, az időkeretek különbözőségén túl
(amelyek magasabbak emelt szinten), a vizsgarészek súlyozásának különbsége.

Középszinten a Nyelvhelyesség komponens a többi vizsgarészhez (vagyis a készségekhez
képest) kisebb súllyal szerepel (12% a többi vizsgarész 22%-ával szemben). A komponens kisebb
részaránya azzal magyarázható, hogy az előírt A2 és B1 szinten a sikeres kommunikáció megvalósí-
tása a legfontosabb szempont, és ez akár úgy is megvalósulhat, hogy a vizsgázó nem a legmeg-
felelőbb nyelvtani szerkezeteket, lexikai egységeket, kohéziós és stiláris eszközöket használja.

Emelt szinten azonban már a helyes és pontos nyelvhasználat is egyenrangúan fontos elvárás,
ezért ebben a vizsgában az összes vizsgarész azonos súllyal szerepel (20%).
A két szint közötti különbség a felhasznált feladattípusokban, a szövegek hosszában és nehézségé-
ben érhető tetten, bár a feladatok nehézségéről előrejelzés értékkel csak akkor tudnánk biztosat állí-
tani, ha minden szempontból (nyelv iskolatípus, vizsgázási szándék, stb.) reprezentatív mintára
építhettünk volna.

A követelményrendszerben megfogalmazott európai szintekhez való igazodás (középszint:
A2-B1; emelt szint: B2) a feladatkészítés jelenlegi folyamata szerint kizárólag kismintás kipróbálá-
sok és a vizsgafejlesztő csoport egyéni tapasztalata alapján történik. Szakmailag megbízhatóbb,
standardizált vizsgákhoz szükséges pontos szintbemérésekre idő és anyagi források hiányában még
nem kerülhetett sor.

Összességében elmondható, hogy a feladatkészítés szintjén az új típusú vizsga az eddigi
érettségi vizsgánál alaposabban, több oldalról, a nyelvi vizsgáztatás kialakult normáihoz jobban
közelítve vizsgálja a jelöltek nyelvtudását. Ezen túlmenően a megváltozott követelményrendszer
várhatóan pozitív visszahatást fejt majd ki a tanításra, erősítve a kommunikatív készségfejlesztés
hatékonyságát a nyelvi órákon. A standardizált vizsgához szükséges vizsgafejlesztési és értékelési
folyamatok szintjén azonban számos további munkafolyamat beiktatására és az ezt biztosító
forrásokra lenne szükség.

Tanári vélemények az írásbeli vizsgákról

Az angol nyelvi vizsga a jegyzőkönyvek tanúsága szerint mind közép-, mind emelt szinten,
minden helyszínen rendben lezajlott. 

Az egyes vizsgarészek feladatait összetűzött füzetekben kapták meg az iskolák, és informá-
cióink szerint a felügyelőtanárok felkészülten követték az utasításokat, betartva az előírt időhatá-
rokat. 
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A Hallott szövegértés vizsgarész hanganyaga kazettán jutott el az iskolákhoz, ahol a helyi
felszereltségnek megfelelően játszották le a felvételt, amely a feladatok szövegén kívül bevezető- és
összekötő szöveget, háttérzenét, és a feladatok megoldásához pontosan kiszámított szüneteket is
tartalmazott. Tehát a felügyelő tanár feladata az volt, hogy elindítsa a kazettát, majd a vizsga végén
leállítsa. 

A Hallott szövegértés vizsga, annak ellenére, hogy a lebonyolítás szempontjából talán ez volt
a legnagyobb újdonság, a visszajelzések alapján mindenhol fennakadás nélkül zajlott le.

A jegyzőkönyvek és a tanári kérdőívben megfogalmazott legfontosabb vélemények,
megjegyzések az írásbeli vizsgákról:

Középszint:
• A vizsga minden nyelvi készséget színvonalasan mér, és módszertanilag jobban kapcsolódik

az oktatáshoz, mint az eddigi vizsga.
• A feladatok autentikusabbak, életszerűbbek, mint az eddigi vizsgán.
• Az Íráskészség vizsgarész értékelési rendszere rendkívül összetett, az analitikus értékelő

skálák használata feltétlenül alapos képzést és gyakorlást igényel. (Egyes konkrét javaslatok
figyelembevételével a munkacsoport már változtatott is az értékelő skálákon.)

• Többen úgy vélték, hogy a feladatsor túl nehéz az átlagos képességű szakközépiskolás tanuló
számára (nincs elég háttérismeret, kifejezőkészség, hiányzik az elvont gondolkodás).

Emelt szint:
• Feltétlenül előrelépés, hogy a vizsga szerkezete közelít a nemzetközi nyelvvizsgák

követelményeihez, korszerűbb, mint az eddigi érettségi.
• A jelenleg leggyakrabban használt tankönyvek nem feltétlenül alkalmasak (nem elegendőek)

az emelt szintű vizsgára való felkészüléshez.

A középszintű írásbeli eredményei

Az írásbeli vizsga tanulságai szerint az egyes vizsgarészekben elért eredmények nem külön-
böztek lényegesen egymástól.

A vizsgarészek átlagpontjai
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V izs g ap o n t á tla g :
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A nyerspontok alapján a vizsgarészek kiegyensúlyozottan mérték a vizsgázók nyelvtudását, a
diákok hasonló átlagteljesítményt nyújtottak.

Ez a kép némileg változik a konvertálás eredményeképpen, hiszen a konvertálás célja az,
hogy a nyelvhelyesség arányát csökkentse a többi, készség alapú vizsgarész javára. A nyerspontok
átváltása vizsgapontokra (az íráskészség vizsgarész kivételével, ahol a nyerspont megegyezett a
vizsgaponttal) előre megadott átváltási skálák segítségével történt.

Átlagteljesítmény százalékban kifejezve (313 írásbeli dolgozat alapján)

Vizsgapont alapján:
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Az átlagokból kitűnik, hogy a konvertálás eredményeképpen csak keveset módosul az az
arány, amely azt fejezi ki, hogy százalékosan hogyan teljesítettek a diákok az egyes komponensek-
ben.

Az adatok szerint a Hallott szövegértés vizsgarészben teljesítettek a diákok a legjobban a
megszerezhető maximális pontszámhoz képest (65,9%), a többi komponens átlageredménye
50,51% és 52,53% között változik. Az Íráskészség vizsgán született a legtöbb rendkívül gyenge (0
pontos) eredmény, ami a felkészítés szempontjából elgondolkoztató.
A százalékos átlagok azt mutatják, hogy a nyerspontokról vizsgapontokká alakítás két komponens-
ben (Nyelvhelyesség és Hallott szövegértés) kis mértékben ugyan, de lefelé nyomja a teljesítményt. 

A százalékos teljesítmények alapján az összpontszámban nyújtották a vizsgázók a legalacso-
nyabb teljesítményt. Ennek az a magyarázata, hogy a különböző vizsgarészekben a vizsgázók eltérő
teljesítményt nyújthatnak, így az eredmények nem mechanikusa adódnak össze.

A nem megfelelés aránya az írásbelin

Az egyes vizsgarészekben a diákoknak 10%-os minimumot kell elérni ahhoz, hogy vizsgájuk
érvényes legyen. Az alábbi táblázat vizsgarészenként és az összpontszámban mutatja azon diákok
százalékos arányát, akik az egyes vizsgarészekben nem feleltek meg. 

10% -os teljesítmény alatt (összpont alapján):
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Feltűnően magas a vizsgarészek között az Íráskészségben nem megfeleltek aránya (19,7%). Itt
a többi részhez képest rendkívül magas volt a 0 pontos teljesítmények aránya. 
Ennek több oka volt: a) el sem kezdték a feladatot, b) az A feladatban az egyik kritérium alapján 0
pontosra értékelt megoldás az egész feladatra vonatkozóan 0 pontot eredményezett, c) a javítók a
nyelvhelyesség kritériuma alapján leértékelték a többi kritérium szerint magasabbra pontozható
teljesítményt.

A többi vizsgarészben a meg nem feleltek aránya 1,2% - 5,3% között található.
Az Összpontszámban nagyon megugró meg nem felelési aránynak az a magyarázata, hogy ha

egy diák csak egyetlen egy vizsgarészben nem felel meg, az egész vizsgát meg nem felelt
eredménnyel zárja, így a különböző vizsgarészekben a minimumot nem teljesítő különböző diákok
száma összeadódik. 



Próbaérettségi 2003 � Angol nyelv

60

20% -os teljesítm ény alatt
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A fenti grafikonon kék színű oszloppal jelezve az egyes vizsgarészekben 20% alatt teljesítők
százalékos aránya látható. Az adatokból látszik, hogy a meg nem felelés az Íráskészségben a
legmagasabb (25%), ezt szorosan követi a Nyelvhelyesség (20%). Az Olvasott szöveg értése a
középmezőnyben foglal helyett (11,5%). Legkevésbé a teljesen új Hallás utáni értés vizsgarész volt
�buktató�, itt csak a vizsgázók 2,5% nem felelt meg.

Ha a 10%-os minimum követelményt nem vesszük figyelembe, összteljesítménye alapján a
vizsgázók 10,9% bukott volna meg. 

Érdemjegyek az írásbelin teljesítmény alapján

Az írásbeli részvizsgát önmagában vizsgálva a diákok az alábbi érdemjegyeket érték volna el
teljesítményük alapján (csak a próbaérettségin számolunk ezzel a teljesítmény aspektussal a
vizsgarész értékelésének részeként).

1 = 22 pont (0 � 19 %) � a vizsgázók 10,9%-a 
2 = 45 pont (20 � 39 %) � a vizsgázók 23,9%-a 
3 = 69 pont (40 � 59%) � a vizsgázók 23 %-a
4 = 92 pont (60 � 79%) � a vizsgázók 28,8 %-a 
5 = 94 pont (80 � 100%) � a vizsgázók 11,5%-a

 
A vizsgázói teljesítmények megoszlása az összpontszám alapján

Az eredmények a normál szóráshoz képest felfelé és lefelé is erősebben eltérő szórást mutat-
nak, azaz a vizsga a diákok egy része számára túl könnyű, a másik része számára túl nehéz volt, és a
grafikon alapján kb. egyharmad részének volt körülbelül megfelelő.
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A középszintű próbaérettségit a kérdőíven adott válaszok alapján 60 olyan diák is letette, aki
már középfokú (57) vagy felsőfokú (3) nyelvvizsgával rendelkeztek, illetve 2 fő alapfokkal
rendelkező (2 fő nem adott meg szintet). A nyelvvizsgával rendelkezők átlagpontszáma 86,9 pont
volt (az írásbelin elérhető maximum 117 pont), szemben a nyelvvizsgával nem rendelkezőkkel: 50,4
pont. Ebből az is következik, hogy ha csak középfokú tudás alatti szinten lévők tennék le a
középszintű vizsgát, teljesítményük a mostani átlag alatt maradna. 

Vizsgázói teljesítmények iskolatípus szerint

A 257 háttéradattal rendelkező diák közül 157 gimnáziumi és 100 szakközépiskolai tanuló.
A kétféle iskolatípus átlageredményei a következőképpen alakultak:

A gimnáziumi diákok teljesítményét az első oszlop, a szakközépiskolásokét a második oszlop
mutatja.
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Az iskolatípus szerinti vizsgapont átlagok komponensenként táblázatban megjelenítve:

Nyelvhelyesség Olvasott szöveg Hallott szöveg Íráskészség Összpont/117
Gimnázium 11,2 20,6 24,0 21,6 71,30
Szakközépiskola 5,6 12,0 18,8 10,67 41,33
Együtt 9,00 17,25 21.96 17,29 59,54

Az összevetésből kitűnik, hogy feltűnően nagy a teljesítménykülönbség a kétféle iskolatípus
diákjai között. A vizsgafejlesztők számára ez komoly szakmai nehézséget jelent, hiszen a
feladatsorokat úgy kell összeállítani, hogy egyszerre mérje a gyengébbek és a náluk jóval magasabb
tudásúak teljesítményét. Az Íráskészség esetében a legnagyobb a teljesítménykülönbség, tehát a fel-
készítés során általában, de a szakközépiskolákban kiemelten is többet kell majd fejleszteni és gya-
koroltatni ezt a készséget.

Az emelt szintű írásbeli eredményei

Az emelt szintű vizsgát összesen 79 tanuló tette le, a kérdőívet összesen 42 diák töltött ki, ez
az adatmennyiség valójában kevés ahhoz, hogy a statisztikai feldolgozás alapján megbízható ered-
ményeket közöljünk akár a vizsgarészek működéséről, akár az elért teljesítmények általánosítható-
ságáról. Az alábbiakban bemutatott eredmények és tanulságok tehát nem általánosíthatók a jövőben
emelt szinten (a nyelvvizsga egyenértékűség miatt feltehetően nagy számban) vizsgázó tanulókra
vonatkozóan.

Átlagpontok komponensenként (79 főre)
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                   14,64  16,23        15,80 21,11
A fenti ábra azt mutatja, hogy az emelt szintű vizsgán az Íráskészség komponensben születtek a
legmagasabb teljesítmények, ami kissé meglepő a középszintű eredmények tükrében. A magyarázat
az lehet, hogy az íráskészség elsősorban a korai, alacsonyabb szinteken kap kisebb szerepet a taní-
tásban, magasabb szinten megfelelően fejlesztik ezt a készséget is a nyelvórákon. A többi vizsga-
rész esetében a teljesítmény kb. 50%-os (maximálisan 30 pont szerezhető minden komponensben).
Ez első látásra gyenge eredménynek tűnik, de figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy a vizsga
60%-os teljesítménytől 5-ös osztályzatot ér és nyelvvizsgával egyenértékű. Az ennél magasabb
teljesítményeket a felsőoktatás sorrendbe teszi, és ez alapján válogat majd a felvételizők között.
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Összteljesítmény az írásbelin (79 fő)

Írásbeli megfelelés (79 fő)

Jegy % (fő) Fő
0=10% alatt 0 0

1=10-19% 3,8 3

2=20-32% 11,4 9

3=33-46% 19 15

4=47-59% 16,5 13

5=60% felett
(középfokú nyelvvizsga)

48,1 38

3-4-esből 40-59%
(alapfokú nyelvvizsga)

20 16

A grafikon és az összpontszámra vonatkozó adatok egyaránt azt mutatják, hogy az emelt
szintű vizsga szórása valamivel egyenletesebb, mint a középszintűé, annak ellenére, hogy a
grafikonon könnyen elkülöníthető a legrosszabbak, a közepesek és a legjobbak hármas csoportja.
Az alacsonyabb szinten teljesítők közül azonban csak kevesen buktak volna meg (kizárólag az
írásbeli alapján), vagyis a minimum szintet a legtöbben teljesítették.

A 79 tanulóból 38 fő (vagyis a vizsgázó diákoknak majdnem a fele) érte el a nyelvvizsgaszint
minimumát jelentő 60%-ot, ami mindenképpen jó eredménynek számít.

Eredmények háttéradatokkal

A háttéradatokkal rendelkező összesen 42 tanuló esetében még kevésbé indokolt bármilyen
következtetést levonni, ezért csak két érdekességre hívnám fel a figyelmet.

• A megkérdezettek átlageredménye aszerint, hogy kívánnak-e felvételizni angolból a következő-
képpen alakult:
angolból felvételizik (19 fő) = 67,10 pont
nem felvételizik (23 fő) = 68,39 pont
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Mindenképpen elgondolkoztató, hogy azoknak a diákoknak magasabb az átlageredménye,
akik nem kívánnak angolból felvételit tenni. (Ugyanezt a sajnálatos eredményt tapasztaltuk
középszinten is.) Ez megerősíti a tanárok és egyetemi oktatók tapasztalatát, miszerint a nyelvvel
komolyabban foglalkozni kívánók nyelvi szintje az elmúlt időben fokozatosan csökken, másrészt
viszont azt is mutatja, hogy a más pályára készülők is hangsúlyt fektetnek a nyelvtanulásra, hiszen a
nyelvtudás alapkövetelmény.

• A kis mintán belül a gimnáziumi tanulók és a szakközépiskolások eredményét összehasonlítva
láthatjuk, hogy ugyan ezen a szinten is van különbség a két iskolatípus teljesítménye között, de
ez a különbség sokkal kisebb, mint a közép szint esetében.
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Az írásbeli dolgozatok javítása

Az emelt szintű írásbeli javításáról viszonylag kevés adatunk van, hiszen a javító tanárok
számára készített részletes kérdőívet a feladatokról, illetve a javításról nem kaptuk vissza.
Mivel azonban az írásbelit kevés tanár javította, akikkel az előzetes képzés során munkacsoportunk
szakértői találkoztak, és alaposan megbeszélték az alapelveket, sokkal kevesebb probléma merült
fel, mint a középszintű értékeléssel kapcsolatban.

Az Íráskészség vizsgarész feladatainak javításakor a legfőbb problémát nem a skála
használata, hanem a két értékelő eredményeinek egyeztetése okozta. Pótlólag törvényi szintű
meghatározásra lesz szükség azzal kapcsolatban, hogy a két különböző értékelésből hogyan alakul
ki a végső eredmény. 

A SZÓBELI VIZSGA

A beszédkészség vizsgarész az eddigi hagyománnyal szakítva, és a szóbeli nyelvi vizsgák
általános gyakorlatát követve meghatározott, kötött sorrendű feladatokból áll. Ezek előállítása,
előkészítése és lebonyolítása középszinten az eddigieknél jóval több időt és energiát igénylő feladat
a felkészítő és vizsgáztató tanárok számára. (Emelt szinten a feladatok központilag készülnek.)
Szintén a standardizált nyelvvizsgáztatási gyakorlathoz közelít a szóbeli vizsga megváltozott
szerepe. Az új keretek között a szóbeli vizsga kizárólagos célja a vizsgázó beszédkészségének (ezen
belül különböző részkészségek) vizsgálata, vagyis az adott teljesítmény konkrét értékelése. Így
megszűnik az a �mentőöv szerep�, amely a korábbi szóbeli vizsgán a diák számára javítási
lehetőséget jelentett az írásbelin nyújtott teljesítményhez képest. Ezt az elvet tükrözik a százalékos
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és pontarányok is, amelyek szerint ez a vizsgarész a többi készség értékeléséhez hasonló
súlyozással szerepel a vizsga egészében.

Tanári vélemények a középszintű szóbeli vizsgáról

• A Beszédkészség vizsgarész értékelési rendszere (analitikus értékelő skálák) rendkívül összetett.
A tanárok szerint túlterhelő és nehéz a vizsgáztatás és az értékelés lebonyolítása egyszerre.
Javaslatok:

alaposabb felkészítés és képzés,
legalább két �szakos� tanár a bizottságban,
hosszabb idő az értékelésre

• A beszédkészség feladatsorok előállítása komoly felkészítést igényel, amíg ez nem biztosítható
minden tanár számára, javasolják, hogy készüljenek központi feladatsorok.

• A feladatok általában teljesíthetőek, életszerűbbek (a képek használata színesebbé teszi a
vizsgát), autentikusabbak, mint eddig.

• A feladatok kötöttsége nehézséget jelent a vizsgáztató, kérdező tanár számára

Ahogy az adatok számbavételekor már említettük, arról, hogy a tanárok hogyan használták az
értékelő skálát, semmiféle adat nem áll a rendelkezésünkre. Birtokunkban vannak viszont a
vizsgákról készült hangfelvételek, amelyeket munkacsoportunk hamarosan újraértékel, az értékelés
eredményeit pedig szándékaink szerint hamarosan publikáljuk majd.

Tanári vélemények az emelt szintű szóbeli vizsgáról

• A lebonyolítást nehezítette, hogy a szóbelin 6-6 diák azonos feladatsort oldott meg, ezért külön
felügyelettel �karantént� kellett biztosítani számukra. (Nyilvánvalóan könnyebb lenne, ha több
feladatsor állna rendelkezésre, ezt az idei próbaérettségi feladatsorainak előállítására
rendelkezésre bocsátott idő nem tette lehetővé.)

• A vizsgát bonyolító két vizsgáztató szerepe nem teljesen tisztázott. (Melyikük a kérdező,
melyikük az értékelő?)

• Amennyiben a két értékelő külön értékel, nem rögzített a közös álláspont kialakításának elve,
menete. Munkacsoportunk a próbaérettségi esetében azt javasolta, hogy a két értékelő külön-kü-
lön töltsön ki egy-egy értékelő lapot, majd egy harmadik lapon megbeszélés alapján alakítsák ki
közös véleményüket a vizsgázó teljesítményéről. Ezt a módszert nem minden esetben követték,
gyakrabban csak a végeredményt kaptuk meg, ami nehezen teszi lehetővé az értékelés pontos
menetének utólagos követését. (Ugyanez vonatkozik az emelt szintű írásbelik értékelésére is.
Ebben az esetben, ahogy erre korábban is utaltunk, hiányos a törvényi szabályozás.)
A bizonytalanságokból fakadóan a visszakapott értékelő lapok esetében előfordult, hogy:

! a két értékelő külön kitöltött egy-egy lapot, majd egy harmadik lapra írták a �közös�
eredményt,

! a két értékelő összesen egy értékelő lapot töltött ki,
! a két értékelő külön-külön értékelő lapot töltött ki, de nem töltött ki egy harmadikat

(ebben az esetben nem lehet tudni, hogyan alakult ki a végeredmény!)
! három különböző értékelő lapot töltött ki három értékelő (a harmadik valószínűleg a

szakos elnök), de nincs egyeztetett eredményre utaló értékelő lap.

Az emelt szintű szóbeli eredményei

Az emelt szintű szóbeli vizsgán résztvevő tanulók közül összesen 54 tanuló adatait tudtuk
feldolgozni. (A többi adat a korábban felsorolt bizonytalanságok miatt értelmezhetetlen, vagy nem
jutott vissza hozzánk.)
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Összpontszám a nyerspontok alapján

A Beszédkészség vizsgarész maximális eredménye 60 nyerspont (amelyet elfelezve alakul ki
a maximális 30 vizsgapont). A grafikon szerint az átlageredmény meglehetősen magas, a szórás
viszonylag egyenletes, mégis, láthatóan két részre oszlik a populáció, a kiemelkedően jól és a
közepesen teljesítőkre.

Feladatok és összpontszám
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A grafikon szerint az egyes feladatok átlageredményei egyenletesen oszlanak meg, vagyis
egyik sem volt kiemelkedően nehezen teljesíthető, vagy túl könnyű. Érdekes azonban, hogy a
vizsga végére sem romlott a teljesítmény hiszen a harmadik feladatban szerzett átlagpont magasabb,
mint a másodikban szerzett.
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Megfelelés a Beszédkészség vizsgarészben (54 fő)

Jegy % (fő) Fő
0=10%alatt 5,6 3

1=10-19% 1,8 1

2=20-32% 11,1 6

3=33-46% 22,2 12

4=47-59% 7,4 4

5=60% felett
(középfokú nyelvvizsga)

52 28

3-4-esből 40-59%
(alapfokú nyelvvizsga)

20 11

Csak a szóbeli teljesítmény alapján tehát a vizsgázók több mint fele (28 fő) elérte a
nyelvvizsgaszintet. A közülük háttéradatokkal rendelkező 42 diák közül 22-en rendelkeztek már
középfokú nyelvvizsgával.
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