Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

HORVÁT NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM
II. A VIZSGA LEÍRÁSA
A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga
240 perc
15 perc
100 pont
50 pont

Emelt szint
Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga
240 perc
20 perc
100 pont
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök
Középszint
Írásbeli
Szóbeli vizsga
vizsga
A vizsgázó
NINCS
NINCS
biztosítja
A
A II.
Irodalmi
vizsgabizottságot feladatlaphoz szöveggyűjtemény,
működtető
nyomtatott
kötet vagy a
intézmény
helyesírási
feladatok
biztosítja
szótár, egy-,
kidolgozásával
illetve
összefüggő más
kétnyelvű
nyomtatott
szótár (tíz
ismerethordozó.
vizsgázónként
legalább egy
példány)
Nyilvánosságra hozandók
Középszint
Írásbeli
Szóbeli
vizsga
vizsga
Anyag
NINCS
témakör- és
tételcímek
Mikor?
NINCS
jogszabály
szerint

Emelt szint
Írásbeli
Szóbeli vizsga
vizsga
NINCS
NINCS
A II.
Irodalmi
feladatlaphoz szöveggyűjtemény,
nyomtatott
kötet vagy a
helyesírási
feladatok
szótár, egy-,
kidolgozásával
illetve
összefüggő más
kétnyelvű
nyomtatott
szótár (tíz
ismerethordozó.
vizsgázónként
legalább egy
példány)

Emelt szint
Írásbeli
vizsga
NINCS
NINCS
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KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

240 perc

15 perc

90 perc

150 perc
Tételkifejtés

Feladatsor
I. feladatlap:
Szövegértés és
érvelés vagy
gyakorlati
szövegalkotás

II. feladatlap:
Műértelmező
szövegalkotás:
műértelmezés
vagy
összehasonlítás

Egy horvát
nyelvi tétel
kifejtése

Egy irodalmi
tétel kifejtése

50 pont

40 pont

10 pont

25 pont

Helyesírás: 8 pont
Íráskép: 2 pont

A kifejtés nyelvi minősége: 15 pont

100 pont

50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk.
A vizsgázó először az I. feladatlapot oldja meg, a megoldásra 90 perc áll rendelkezésére. A
feladatlap egy 60 percre tervezett szövegértési és egy 30 percre tervezett szövegalkotási feladatot
tartalmaz. A vizsgadolgozatokat a 90 perc leteltével a felügyelő tanár összegyűjti.
Ezután kerül sor a II. feladatlap kiosztására és megoldására. A II. feladat megoldására 150 perc
áll rendelkezésre. A megoldáshoz helyesírási szótár, egy-, illetve kétnyelvű nyomtatott szótár
használható.
Az írásbeli feladatlap formai jellemzői
Az írásbeli vizsga első része egy szöveg értését és egy adott műfajú, a mindennapi élethez
köthető szöveg alkotását várja el. Eszerint tartalmaz egy szövegértési feladatsort, valamint egy
szövegalkotási feladatot, amely lehet érvelés vagy gyakorlati szövegműfaj alkotása. A kétfajta
szövegalkotási feladat közül a vizsgázó választ.
Az írásbeli vizsga második része egy műértelmező szöveg alkotását várja el, amely lehet egy mű
adott szempontú értelmezése vagy két mű adott szempontú összehasonlító értelmezése. A két
műértelmező szövegalkotási feladat közül a vizsgázó választ.
Ahol a vizsgázó a kijelölt feladatok közül választ, ott a feladatlapon jelzi a választását. Ha az
elkezdett feladat helyett másikat választ, akkor az általa érvénytelennek tekintett írásművet át kell
húznia.
Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői
I. Szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás
Szövegértési feladatsor
A szövegértési feladat szövege egy, esetleg két (egymással összefüggő), 700-1000 szó terjedelmű
ismeretterjesztő szöveg, publicisztikai mű vagy ezek részlete.
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A szövegértést vizsgáló kérdések, feladatok az adott szöveg tematikus, szerkezeti, nyelvi,
kommunikációs jellemzőinek megfelelően a következőkre irányulhatnak:
- azonosítás, értelmezés: a szövegben közvetlenül megtalálható tény, adat, megállapítás;
különböző szövegbeli érvek, álláspontok; szerzői álláspont; a szöveg jelentése, jelentésrétegei;
- összefüggések: a szöveg grammatikai, stilisztikai jellemzői között; a cím és a szöveg között; a
szöveg egészének jelentése, jelentésrétegei között;
- a szöveg jellemzői kommunikatív, szövegműfaji, pragmatikai szempontokból; a szövegbeli
utalások, hivatkozások szerepe; a szöveg és más (külső) információk kapcsolata;
- a szöveg felépítése: szövegbeli logikai, tartalmi kapcsolatok; a szöveg szerkezete, a
szerkesztésmód, a felépítés által közvetített jelentés;
- a szöveg visszaépítése (pl. vázlat, kivonat, adott szempontú tömörítés stb. formájában).
Érvelés vagy gyakorlati szövegalkotási feladat
A vizsgázó egy érvelési vagy gyakorlati szövegalkotási feladatot old meg az alábbi két választási
lehetőség közül.
A feladat megoldásának elvárható terjedelme 120-200 szó.
A feladat a következő lehet:
A) Érvelés: 3-5 érvvel alátámasztott állásfoglalás valamely közéleti, kulturális, életmódbeli
kérdésben.
B) Gyakorlati szövegműfaj: gyakorlati szöveg alkotása adott műfajban, témában, esetleg adott
kommunikációs tényezőkkel. A szöveg műfajai a következők lehetnek: motivációs levél;
különböző témájú hivatalos levelek (pl. panaszos levél), kérvény; hozzászólás, felszólalás,
vitaindító; ajánlás, méltatás.
Mindkét fajta feladat tartalmazhat rövid gondolatébresztő szöveget, szövegrészletet. A feladatlap
közli a konkrét feladatoknak megfelelő kritériumokra kapható részpontszámokat.
II. Műértelmező szövegalkotás
A vizsgázó két különböző szövegalkotási feladatból választ egyet. A vizsgázó által választott
feladat megoldásának elvárható terjedelme 400-800 szó. A választható feladatok a következők
lehetnek:
A) Egy mű (vagy műrészlet) problémaközpontú, értelmező bemutatása.
B) Két mű (vagy műrészlet) adott szempontú összehasonlító értelmezése.
Mindkét feladat bázisszövege horvát nyelvű, lehet lírai alkotás, szépprózai mű vagy műrészlet,
drámarészlet. A művek származhatnak akár magyarországi, akár Magyarországon kívüli horvát
alkotóktól, bármely korszakból, stíluskorszakból, tematikai és műfaji kötöttség nélkül. A feladat
nem feltétlenül várja el a szerző ismeretét. Műrészlet esetében nem elvárás a teljes mű ismerete.
Mindkét feladat lényeges eleme az irodalmi szövegekben megjelenő problémák felismerése és az
azokra való reflektálás. Mindkét feladat tartalmazza az értelmezés, összehasonlítás középpontjába
állítandó problémát, annak kiemelt szempontját, szempontjait (pl. a megjelenített téma, élmény,
probléma, helyzet; a szereplők viselkedése, jellemzése, egymáshoz való viszonya; a motívumok
szerepe, jelentése; különböző korok életszemlélete, értékrendje).
Legalább az egyik feladatnak a magyarországi horvátság kultúrájához kell kapcsolódnia.
Az írásbeli feladatlap értékelése
A központi javítási-értékelési útmutató tartalmazza az egyes feladatokra adható pontok
megoszlását. A javítási-értékelési útmutató címszavakban közli a megoldás lehetséges tartalmi
elemeit és az ettől való eltérés lehetőségét. A vizsgázó teljesítményének értékelését nem
befolyásolhatja sem az, ha az értékelő személyes értékítélete eltér a feladatban tárgyalt probléma,
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kérdés, jelenség általánosnak tekinthető megítélésétől, sem az, ha a vizsgázó véleménye eltér az
általánosnak tekinthető megközelítéstől.
A javító tanár mindegyik feladatban jelöli a helyesírási hibákat a központi javítási-értékelési
útmutatóban közölt hibatípusok szerint. A végső minősítésben értékeli az egész dolgozat
helyesírását és írásképét.
I. Szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás
A szövegértési feladatsor javítása, értékelése
A szövegértési feladatsor értékelése központi javítási-értékelési útmutató alapján történik. A
feladatsor maximális pontértéke 40 pont. Az elfogadható válaszok tartományát, valamint az
adható részpontokat a javítási-értékelési útmutató közli. A javító tanár a dolgozaton feltünteti a
részpontszámokat, valamint az elért összpontszámot.
Az érvelés vagy a gyakorlati szövegalkotási feladat javítása, értékelése
A szövegalkotási feladat értékelése központi javítási-értékelési útmutató alapján történik. A
feladat maximális pontértéke 10 pont. Értékelni a feladatban csak a választható két feladat
egyikét lehet. Ha a vizsgázó mindkét feladatot megoldja, és választását nem jelöli egyértelműen
(nem húzza alá, melyiket választotta, vagy nem húzza át az érvénytelen megoldást), akkor a
javító tanárnak a vizsgadolgozatban szereplő megoldások közül a sorrendben első megoldást kell
értékelnie. A javítási-értékelési útmutató közli mindkét feladat megfelelő, elvárt elemekért adható
részpontszámait. A javító tanár az elfogadott tartalmi és formai elemeket a javítási-értékelési
útmutatóban közölt jelrendszerrel jelzi. A javító tanár a dolgozaton feltünteti a részpontszámokat,
valamint az elért összpontszámot.
A szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás (I. feladatlap) értékelésének pontértékei:
Szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás
Szövegértési feladat 40 pont
Szövegalkotási
10 pont
feladat
II. A műértelmező szövegalkotás javítása, értékelése
A javító tanár a vizsgaleírásban közölt értékelési szempontok és a javítási-értékelési útmutató
alapján minősíti a vizsgázó teljesítményét.
A javítási-értékelési útmutató címszavakban közli a megoldás lehetséges tartalmi elemeit. Az
ettől eltérő minden jó megoldás is elfogadható, nem elvárás továbbá a javítási-értékelési útmutató
szakmailag pontos nyelvének használata. A javító tanár a jónak minősített tartalmi elemeket a
javítási-értékelési útmutatóban közölt jelrendszerrel jelöli. Jónak minősíthető elem a tartalmilag
helytálló, indokolható megfigyelés, következtetés, megállapítás.
Ha a vizsgázó egynél több témát old meg, és választását nem jelöli egyértelműen (nem húzza alá,
melyiket választotta, vagy nem húzza át az érvénytelen megoldást), akkor a javító tanárnak a
vizsgadolgozatban szereplő megoldások közül a sorrendben első megoldást kell értékelnie.
A javító tanár jelzi a szerkezeti, stílusbeli, nyelvhelyességi és helyesírási hibákat a javításiértékelési útmutatóban közölt javítási módok szerint.
A ponthatárokon belül az értékelés kritériumainak való megfelelés mértéke dönt.
A műértelmező szövegalkotás minősítésének szempontjai és értékelése:
Tartalom - a bázisszöveg és a feladat értése; tudáskeretének ismerete (vonatkozó tárgyi tudás,
általános tájékozottság); a válaszelemek megfelelése a feladat szempontjainak, szövegbázisának;
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a problémaérzékenység, lényeglátás, tématartás, gondolatgazdagság, releváns példák,
véleménynyilvánítás szerint.
Szövegszerkezet - a felépítés (gondolati íve, logikája, a műfajnak való megfelelés); a szerkezet
(koherencia, arányosság, tagolás, terjedelem) szerint.
Nyelvi igényesség (stílus, nyelvhelyesség) a nyelvi regiszter, a szókincs, a köznyelvi normának
való megfelelés szerint.
Műértelmező szövegalkotási
Tartalmi minőség
25 pont
feladat
Nyelvi
Szövegszerkezet
5 pont
minőség
Nyelvi igényesség
10 pont
(stílus, nyelvhelyesség)
A helyesírás és az íráskép minősítése
Helyesírás - a helyesírás szabályainak való megfelelés szerint; a súlyos hibák, az enyhe hibák és a
központozás figyelembevételével, a javítási-értékelési útmutatóban közölt egységes pontozási elv
szerint.
Íráskép - a szöveg rendezettsége, olvashatósága, az olvasó szempontjának figyelembevétele, a
forma kulturáltsága szerint.
Az írásbeli dolgozat pontszámainak összesítése
Szövegértés és érvelés vagy
Szövegértés
gyakorlati szövegalkotás
Szövegalkotás
Műértelmező szövegalkotás
Tartalmi minőség
Nyelvi minőség
Helyesírás
Íráskép

40 pont
10 pont
25 pont
15 pont
8 pont
2 pont

Szóbeli vizsga
A tétellapon megjelölt feladatot a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbekérdezni csak akkor
lehet, ha a vizsgázó teljesen helytelen úton indult el, vagy nyilvánvaló, hogy elakadt.
A szóbeli vizsga egy horvát nyelvi és egy irodalmi tételhez megfogalmazott feladat megoldásából
és a megoldás kifejtéséből áll.
A horvát nemzetiségi nyelv és irodalom tételsor 20 horvát nyelvi és 20 irodalmi tételből áll. A
horvát nyelvi és az irodalmi tételek egymástól elkülönülő tételsorokat alkotnak.
A nyelvi és az irodalmi tételsorban irodalomból és horvát nyelvből is legalább 6 tételt módosítani
kell az előző évhez képest.
Az egyes tételekhez legalább egy-egy feladat tartozik. A vizsgázó a következő segédeszközöket
használhatja a felkészüléshez és a feladatkifejtéshez: irodalmi szöveggyűjtemény, kötet vagy a
feladatok kidolgozásával összefüggő más nyomtatott ismerethordozó a tételnek megfelelő
részlete (pl. internetes oldal nyomtatott változata, egynyelvű szótár, művelődéstörténeti térkép,
képzőművészeti album). A tételsornak megfelelő segédeszközöket a vizsgabizottságot működtető
intézmény biztosítja.

5

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A tételsor összeállításához a részletes követelmények horvát nemzetiségi nyelv és irodalom
témáit kell figyelembe venni.
A tételsort úgy kell összeállítani, hogy a tételekben kitűzött feladatok - a témák sajátosságait
figyelembe véve - lehetőleg hasonló nehézségűek legyenek, valamint a vizsgázónak lehetősége
legyen a megadott időkeretben a sikeres felkészülésre és a tétel kifejtésére.
Horvát nyelvi altételsor
A vizsga során azt mérjük, hogy a vizsgázó milyen mértékben és milyen minőségben képes
szóbeli tranzakcióra és interakcióra, amelynek egyaránt részét képezik a receptív és a produktív
(beszédértés, beszédkészség) készségek. A vizsgázónak képesnek kell lennie mind az önálló
témakifejtésre, mind a beszélgetésben való interaktív részvételre.
Minden altétel 200-250 szó terjedelmű szövegből és a hozzá kapcsolódó feladatokból áll. (nyelvi
transzformáció, lexikai, stilisztikai feladat stb.) A nyelvi altételek 25%-a a magyarországi
horvátok nyelvével, szokásaival, hagyományaival, kultúrájával, kisebbségpolitikájával stb.
kapcsolatos szövegeket tartalmazzon.
Irodalmi altételsor
Az altételt a horvát nemzetiségi nyelv és irodalom részletes követelményeiben felsorolt műhöz,
vagy annak egy részletéhez kapcsolódó feladatok alapján kell a vizsgázónak önállóan kifejtenie.
Legalább két altétel a magyarországi horvátok irodalmával kapcsolatos feladatokat tartalmazzon.
A vizsgáztató tanár a tétellel kapcsolatos kiegészítő kérdéseket tehet fel. Ha a feladat lehetővé
teszi, a vizsgázó választhat a megjelölt szerzők vagy művek közül.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli vizsgateljesítmény maximális pontértéke 50 pont. Ezen belül az irodalom felelet
tartalmi minőségéért 25 pont, a nyelvi felelet tartalmi minőségéért 10 pont, a két felelet nyelvi
minőségéért együtt 15 pont adható.
A vizsgateljesítmény értékelése az alábbi értékelési kritériumok és pontszámok alkalmazásával
történik.
A ponthatárokon belül az értékelés kritériumainak való megfelelés mértéke dönt.
Tartalmi minőség - irodalomból összesen 25 pont, horvát nyelvből
összesen 10 pont a következő kritériumok mérlegelésével:
- Irodalmi, nyelvi, kulturális tájékozottság
- Tárgyi tudás
- Szövegismeret, szövegértés
- Feladatmegoldó képesség
- Gondolatgazdagság
- Önálló vélemény
- A feladat kifejtettsége
Nyelvi minőség - a két feleletre összesen 15 pont a következő
kritériumok mérlegelésével:
- Rendszerezés, lényegkiemelés
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- Logikus gondolatmenet
- Világos, tagolt szöveg- és mondatszerkesztés
- Megfelelő szókincs, szóhasználat
- Érthető előadásmód
A szóbeli vizsgarész pontszámainak összesítése
Tartalmi minőség - irodalom
Tartalmi minőség - horvát nyelv
A kifejtés nyelvi minősége

25 pont
10 pont
15 pont

EMELT SZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

240 perc

20 perc

Feladatsor

Tételkifejtés

Szövegértési és
nyelviirodalmi
műveltségi
feladatsor

Szövegalkotási
Egy horvát
feladatok:
nyelvi tétel
műértelmező
kifejtése
szöveg és
reflektáló szöveg

Egy irodalmi
tétel kifejtése

40 pont

50 pont

25 pont

10 pont

Helyesírás: 8 pont
Íráskép: 2 pont

A kifejtés nyelvi minősége
15 pont

100 pont

50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk.
A vizsgázó egyetlen feladatlapot kap, a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg, és
a feladatok megoldásának sorrendjét is meghatározhatja. A feladatok megoldására 240 perc áll
rendelkezésre. A megoldáshoz helyesírási szótár, illetve egy- illetve kétnyelvű nyomtatott szótár
használható.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
Az írásbeli vizsga a szaktárgyi tudás alkalmazását mérő szövegértési, nyelvi-irodalmi műveltségi
feladatokat, valamint két különböző szövegalkotási feladatot tartalmaz.
Szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor
A szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor egy horvát nyelvű alkotáshoz (irodalmi
vagy nyelvi témájú értekező prózához, esszéhez, vagy annak részletéhez, lírai műhöz, szépprózai
alkotáshoz, illetve részletéhez, egy drámához, vagy annak részletéhez) kapcsolódik.
A feladatsor egyrészt a szöveg értését, másrészt a kapcsolódó nyelvi és irodalmi ismeretek
alkalmazását várja el (pl. fogalmak felismerése, azonosítása, definíciója, alkalmazása különböző
szövegekre; különböző történeti, műfaji, tematikus, motivikus összefüggések feltárása;
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műismeret; a vizsgálandó szöveg kommunikációs, nyelvi, grammatikai, retorikai, stilisztikai,
szövegtani, helyesírási jellemzői; kapcsolódó nyelvi kérdések). A feladatsor szövegértésre, nyelvi
ismeretekre és irodalmi műveltségre irányuló kérdéseket egyaránt tartalmaz.
Szövegalkotási feladatok
A két szövegalkotási feladat két különböző témáról szóló, adott szempontú és műfajú önálló
szöveg alkotását írja elő.
A szövegalkotási feladatok a következők:
- Egy mű adott szempontú elemzése, értelmezése, értékelése (a továbbiakban: műértelmező
szövegalkotási feladat).
A műértelmező feladat bázisszövege irodalmi alkotás (lírai, szépprózai, vagy drámai mű, illetve
annak részlete). Az akár magyarországi, akár Magyarországon kívüli horvát alkotóktól származó
művek választhatók bármely korszakból, stíluskorszakból, tematikai és műfaji kötöttség nélkül. A
feladat nem feltétlenül várja el a szerző ismeretét. Műrészlet esetében nem elvárás a teljes mű
ismerete.
- Érvelő vagy véleménykifejtő szöveg megfogalmazása: reflektálás egy irodalmi, kulturális,
esztétikai, bölcseleti, etikai kérdésre, jelenségre, pl. kor-, kulturális, közéleti jelenségre (a
továbbiakban: reflektáló szövegalkotási feladat).
A feladatok mindegyike szövegbázisú (pl. irodalmi mű, műrészlet; rövid felvezető idézet a
véleménykifejtés, értékelő érvelés alapjaként).
A műértelmező szöveg elvárt terjedelme 400-800 szó.
A reflektáló szöveg elvárt terjedelme 150-450 szó.
Legalább az egyik feladatnak a magyarországi horvátság kultúrájához kell kapcsolódnia.
Az írásbeli feladatlap értékelése
A központi javítási-értékelési útmutató tartalmazza az egyes feladatokra adható pontok
megoszlását. A javítási-értékelési útmutató címszavakban közli a megoldás lehetséges tartalmi
elemeit és az ettől való eltérés lehetőségét. A vizsgázó teljesítményének értékelését nem
befolyásolhatja sem az, ha az értékelő személyes értékítélete eltér a feladatban tárgyalt probléma,
kérdés, jelenség általánosnak tekinthető megítélésétől, sem az, ha a vizsgázó véleménye eltér az
általánosnak tekinthető megközelítéstől.
A javító tanár mindegyik feladatban jelöli a helyesírási hibákat a központi javítási-értékelési
útmutatóban közölt hibatípusok szerint. A végső minősítésben értékeli az egész dolgozat
helyesírását és írásképét.
A szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor javítása, értékelése
A szövegértési, nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor értékelése központi javítási-értékelési
útmutató alapján történik. A feladatsor maximális pontértéke 40 pont. Az elfogadható válaszok
tartományát, valamint az adható részpontokat a javítási-értékelési útmutató közli. Az értékelő a
dolgozaton feltünteti a vizsgázó által elért részpontszámokat, valamint a feladatsor megoldásával
elért összpontszámot.
Szövegértési, nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor
40 pont
A szövegalkotási feladatok javítása, értékelése
A javító tanár a vizsgaleírásban közölt értékelési szempontok és a javítási-értékelési útmutató
alapján minősíti a vizsgázó teljesítményét.
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A javítási-értékelési útmutató címszavakban közli a megoldások lehetséges tartalmi elemeit. Az
ettől eltérő minden jó megoldás is elfogadható, nem elvárás továbbá a javítási-értékelési útmutató
szakmailag pontos nyelvének használata. A javító tanár a jónak minősített tartalmi elemeket a
javítási és értékelési útmutatóban közölt jelrendszerrel jelöli.
A javító tanár jelzi a szerkezeti, stílusbeli, nyelvhelyességi és helyesírási hibákat.
A ponthatárokon belül az értékelés kritériumainak való megfelelés mértéke dönt.
A műértelmező szövegalkotás minősítésének szempontjai és értékelése
A javító tanár által megállapított pontszám jelzi a műértelmező feladat értékelésének tartalmi
pontszámát, valamint a szövegszerkezet, a stílus és a nyelvhelyesség értékelésének pontszámait a
következő kritériumok szerint:
Tartalom - a bázisszöveg és feladat értése; tudáskeretének ismerete (vonatkozó tárgyi tudás,
általános tájékozottság); a válaszelemek a feladat szempontjainak, szövegbázisának való
megfelelése (problémaérzékenység, lényeglátás, tématartás, gondolatgazdagság, releváns példák,
véleménynyilvánítás) szerint.
Szövegszerkezet - a felépítés (gondolati íve, logikája, a műfajnak való megfelelés); a szerkezet
(koherencia, arányosság, tagolás, terjedelem) szerint.
Nyelvi igényesség (stílus, nyelvhelyesség) - a nyelvi regiszter, a stílus, a szókincs, a köznyelvi
normának való megfelelés szerint.
A reflektáló szövegalkotás minősítésének szempontjai és értékelése
A javító tanár által megállapított pontszám jelzi a reflektáló feladat értékelésének tartalmi,
szerkezeti, nyelvi pontszámait a következő kritériumok szerint:
Tárgyi tudás, általános tájékozottság
Problémaérzékenység, gondolatgazdagság
Gondolatmenet, szövegfelépítés
Nyelvi igényesség (stílus, nyelvhelyesség)
A két szövegalkotási feladat értékelésének pontértékei:
Műértelmező szöveg
Tartalom
15 pont
30 pont
Szövegszerkezet
5 pont
Nyelvi igényesség
10 pont
(stílus, nyelvhelyesség)
Reflektáló szöveg
Tartalom
5 pont
20 pont
Problémaérzékenység
5 pont
Gondolatmenet
5 pont
Nyelvi igényesség
5 pont
(stílus, nyelvhelyesség)
A helyesírás és az íráskép minősítése
Helyesírás - a helyesírás szabályainak való megfelelés szerint; a súlyos hibák, az enyhe hibák és a
központozás figyelembevételével, a javítási-értékelési útmutatóban közölt egységes pontozási elv
szerint.
Íráskép - a szöveg rendezettsége, olvashatósága, az olvasó szempontjának figyelembevétele, a
forma kulturáltsága szerint.
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Az írásbeli dolgozat pontszámainak összesítése
Szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor
Műértelmező szövegalkotási feladat
Reflektáló szöveg
Helyesírás
Íráskép

40 pont
30 pont
20 pont
8 pont
2 pont

Szóbeli vizsga
Az emelt szintű szóbeli vizsga központi tételsor alapján zajlik.
A tétellapon megjelölt feladatot a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbekérdezni csak akkor
lehet, ha a vizsgázó teljesen helytelen úton indult el, vagy nyilvánvaló, hogy elakadt.
A szóbeli vizsga egy horvát nyelvi és egy irodalmi tételhez megfogalmazott feladat megoldása,
és a megoldás kifejtése.
A horvát nemzetiségi nyelv és irodalom tételsor 20 horvát nyelvi és 20 irodalmi tételből áll. A
horvát nyelvi és az irodalmi tételek egymástól elkülönülő tételsorokat alkotnak.
A nyelvi és az irodalmi tételsorban irodalomból és horvát nyelvből is legalább 6 tételt módosítani
kell az előző évhez képest.
A vizsgázó a következő segédeszközöket használhatja a felkészüléshez és a tételkifejtéshez:
irodalmi szöveggyűjtemény, kötet vagy a feladatok kidolgozásával összefüggő más nyomtatott
ismerethordozó a tételnek megfelelő részlete (pl. internetes oldal nyomtatott változata, egynyelvű
szótár, művelődéstörténeti térkép, képzőművészeti album). A tételsornak megfelelő
segédeszközöket a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A tételsor összeállításához a részletes követelmények horvát nemzetiségi nyelv és irodalom
témáit kell figyelembe venni.
A tételsort úgy kell összeállítani, hogy a tételekben kitűzött feladatok - a témák sajátosságait
figyelembe véve - lehetőleg hasonló nehézségűek legyenek, valamint a vizsgázónak lehetősége
legyen a megadott időkeretben a sikeres felkészülésre és a tétel kifejtésére.
Horvát nyelvi altételsor
A vizsga során azt mérjük, hogy a vizsgázó milyen mértékben és milyen minőségben képes
szóbeli tranzakcióra és interakcióra, amelynek egyaránt részét képezik a receptív és a produktív
(beszédértés, beszédkészség) készségek. A vizsgázónak képesnek kell lennie mind az önálló
témakifejtésre, mind a beszélgetésben való interaktív részvételre.
Az altételek a témakörnek, illetve az altételben konkretizált feladatnak megfelelően
tartalmazhatnak egy megállapítást, idézetet, felvezető gondolatot, nyomtatott vagy elektronikus
dokumentumot (pl. űrlapot, használati utasítást, újságoldalt, képet, ábrát, térképet, internetes
oldalt, egynyelvű szótár részletét), majd közlik a kifejtendő feladat megjelölését. A feladat
megjelölés a részletes vizsgakövetelményekre épül.
A nyelvi altételek 25%-a a magyarországi horvátok nyelvével, szokásaival, hagyományaival,
kultúrájával, kisebbségpolitikájával stb. kapcsolatos szövegeket tartalmazzon.
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Irodalmi altételsor
Az altételt a horvát nemzetiségi nyelv és irodalom részletes követelményeiben felsorolt műhöz,
vagy annak egy részletéhez kapcsolódó feladatok alapján kell a vizsgázónak önállóan kifejtenie.
Legalább két altétel a magyarországi horvátok irodalmával kapcsolatos feladatokat tartalmazzon.
Minden tételhez egy feladat tartozik, a feladatok vizsganaponként változhatnak.
Mindkét tárgy tételsorának témaköreit és tételcímeit a jogszabályban meghatározott időben és
módon nyilvánosságra kell hozni. Az egyes tételekhez tartozó feladatokat nem szabad
nyilvánosságra hozni, csak a vizsgán ismerhetőek meg.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli vizsgateljesítmény maximális pontértéke 50 pont. Ezen belül az irodalom felelet
tartalmi minőségéért 25 pont, a horvát nyelvi felelet tartalmi minőségéért 10 pont, a két felelet
nyelvi minőségéért együtt 15 pont adható.
A vizsgateljesítmény értékelése az alábbi értékelési kritériumok és pontszámok alkalmazásával
történik. A ponthatárokon belül az értékelés kritériumainak való megfelelés mértéke dönt.
Tartalmi minőség - irodalomból összesen 25 pont; horvát nyelvből
összesen 10 pont a következő kritériumok mérlegelésével:
- Irodalmi, nyelvi, kulturális tájékozottság
- Tárgyi tudás
- Szövegismeret, szövegértés
- Feladatmegoldó képesség
- Gondolatgazdagság
- Önálló vélemény
- A feladat kifejtettsége
Nyelvi minőség - a két feleletre összesen 15 pont a következő
kritériumok mérlegelésével:
- Rendszerezés, lényegkiemelés
- Logikus gondolatmenet
- Világos, tagolt szöveg- és mondatszerkesztés
- Megfelelő szókincs, szóhasználat
- Érthető előadásmód
A szóbeli vizsgarész pontszámainak összesítése
Tartalmi minőség - irodalom
25 pont
Tartalmi minőség - horvát nyelv
10 pont
A kifejtés nyelvi minősége
15 pont
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II. OPIS ISPITA
Dijelovi ispita
Viša razina
Pismeni ispit
Usmeni ispit
240 minuta
20 minuta
100 bodova
50 bodova

Srednja razina
Pismeni ispit
Usmeni ispit
240 minuta
15 minuta
100 bodova
50 bodova

Pomagala koja se mogu koristiti na ispitu
Srednja razina
Viša razina
Pismeni ispit
Usmeni ispit
Pismeni ispit
Usmeni ispit
Osigurava
NEMA
NEMA
NEMA
NEMA
pristupnik
Osigurava
Za rješavanje
Čitanka, svezak
Za rješavanje
Čitanka, svezak
ustanova nadležna testa II. tiskani
ili drugi tiskani
testa II. tiskani
ili drugi tiskani
za izborno
pravopis,
nosači
pravopis,
nosači
povjerenstvo
jednojezični i/ili
informacija u
jednojezični i/ili
informacija u
dvojezični rječnik svezi sa zadacima dvojezični rječnik svezi sa zadacima
(za po deset
(za po deset
pristupnika
pristupnika
najmanje po jedan
najmanje po jedan
primjerak)
primjerak)
Javno se objavljuje

Materijal
Termin

Srednja razina
Pismeni ispit
Usmeni ispit
NEMA
naslovi tematskih
krugova i teza
NEMA
sukladno pravnoj
regulativi

Viša razina
Pismeni ispit
Usmeni ispit
NEMA
naslovi tematskih
krugova i teza
NEMA
sukladno pravnoj
regulativi

ISPIT SREDNJE RAZINE
Pismeni ispit
Usmeni ispit
240 minuta
15 minuta
90 minuta
150 minuta
Niz zadataka
Razlaganje teze
Test I.:
Test II.:
Razlaganje zadatka
Razlaganje zadatka
Razumijevanje teksta i
Stvaranje teksta
jedne teze iz hrvatskog
jedne teze iz
argumentacija ili
interpretativne analize
jezika
književnosti
stvaranje praktične
umjetničkog djela ili
vrste teksta
komparativna analiza
umjetničkog djela
50 bodova
40 bodova
10 bodova
25 bodova
Pravopis: 8 bodova
Jezična kakvoća razlaganja: 15 bodova
Urednost rukopisa: 2 boda
100 bodova
50 bodova
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Pismeni ispit
Opća pravila
Na pismenom ispitu pristupnici moraju riješiti jedan niz zadataka sastavljen u središnjici.
Pristupnik prvo rješava zadatke testa I. za što ima na raspolaganju 90 minuta. Test sadrži zadatak
razumijevanja teksta koji je planiran za 60 minuta i zadatak stvaranja reksta planiranog za 30
minuta. Testove ispita nakon isteka od 90 minuta skuplja profesor koji nadzire ispit.
Nakon toga slijedi podjela i rješavanje testa II. za što pristupnici imaju na raspolaganju 150
minuta. Pri rješavanju je dozvoljeno korištenje pravopisa, odnosno jednojezičnog i/ili
dvojezičnog tiskanog rječnika.
Formalne karakteristike pismenog testa
Prvim dijelom pismenog ispita se očekuje razumijevanje jednog teksta i stvaranje jednog teksta
dane vrste koji se vezuje uz svakodnevni život. Prema tome on sadrži jedan niz zadataka
razumijevanja teksta i jedan zadatak stvaranja teksta - koji može biti argumentiranje ili stvaranje
praktične vrste teksta. Pristupnik bira od dvije vrste zadataka stvaranja tekstova.
U drugom dijelu pismenog ispita se očekuje stvaranje jednog teksta interpretativne analize
umjetničkog djela koji može biti analiza jednog umjetničkog djela po zadanim kriterijima ili
usporedna interpretativna analiza dvaju umjetničkih djela po zadanim kriterijima. Pristupnik bira
od dvaju zadataka interpretativne analize teksta.
Tamo gdje pristupnik bira od u testu naznačenih zadataka, svoj izbor označava na testu. Ako je
umjesto zadatka koji je otpočeo rješavati izabrao drugi, onda onaj sastavak koji smatra nevažećim
mora precrtati.
Sadržajne karakteristike pismenog testa
I. Razumijevanje teksta i argumentitanje ili stvaranje praktične vrste teksta
Niz zadataka razumijevanja teksta
Tekst razumijevanja teksta sastoji se od jednog, eventualno dvaju (povezanih) znanstvenopopularnih tekstova, teksta publicističkog djela – ili fragmenata tekstova - od 700-1000 riječi.
Pitanja kojima se propituje razumijevanje teksta, sukladno tematskim, strukturnim, jezičnim i
komunikacijskim karakteristikama teksta mogu biti usmjerena prema sljedećem:
- identifikacija, interpretiranje: činjenica, podatak koji se neposredno/direktno nalazi u tekstu;
različiti argumenti, stajališta u tekstu; stav autora; značenje teksta, slojevi značenja;
- uzajamne povezanosti: među gramatičkim, stilističkim karakteristikama teksta; između testa i
naslova; između značenja cijelog teksta i slojeva značenja;
- karakteristike teksta glede kriterija komunikacije, vrste književnog djela i glede
pragmatičnosti; uloga ukazivanja i pozivanja u tekstu; veze između teksta i drugih (vanjskih)
informacija;
- gradnja teksta: logičke sadržajne veze u tekstu; struktura teksta, način uređenja teksta,
značenje koje se projicira gradnjom teksta;
- razgradnja teksta (npr. sažimanje na osnovi zadanih kriterija u formi skice, izvoda itd.)
Argumentitanje ili stvaranje praktične vrste teksta
Pristupnik rješava jedan zadatak argumentiranja ili stvaranja praktične vrste teksta tako da
izabere od sljedećih dviju ponuđenih mogućnosti. Očekivani obim rješenja zadatka je 120-200
riječi.
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Zadatak može biti:
A) Argumentiranje: stav potkrijepljen s 3-5 argumenata u svezi s nekim pitanjem/problemom iz
javnog života, kulture, načina života.
B) Stvaranje praktične vrste teksta zadane vrste, teme, eventualno komunikacijskim čimbenicima.
Vrste teksta mogu biti sljedeće: motivacijsko pismo; službena pisma različitih tema (npr.
prigovor/žalba), zamolba, istup, inicijalni istup za raspravu, preporuka, laudacija.
Oba zadatka mogu sadržati kratke inicijalne tekstove, fragmente tekstova koji potiču na
razmišljanje. Test sadrži parcijalne bodove koji se mogu dati po sadržajnim, jezičnim, formalnim
kriterijima i kriterijima umjetničkog djela konkretnog zadatka.
II. Stvaranje teksta interpretativne analize umjetničkog djela
Pristupnik bira jedan od dvaju zadataka stvaranja tekstova. Očekivani obim rješenja
izabranog zadatka je 400-800 riječi. Zadaci mogu biti sljedeći:
A) Interpretativni prikaz, koncetriran na probleme, jednog umjetničkog djela (fragmenta djela).
B) Usporedna interpretacija dvaju umjetničkih djela (fragmenata djela) po zadanim kriterijima.
Bazični tekstovi obaju zadataka su književna djela na hrvatskom jeziku (mogu biti lirska,
beletristička ili dramska djela, odnosno fragmenti djela). Mogu se izabrati i djela hrvatskih autora
iz Mađarske i izvan Mađarske, iz bilo kojeg razdoblja, stilskog razdoblja, bez ograničenja u
odnosu na temu i književnu vrstu. U zadatku nije izričit zahtjev poznavanje autora. U slučaju
fragmenta djela se ne očekuje poznavanje cijelog djela.
Važni element obaju zadataka je prepoznavanje problema i reflektiranje na probleme koji su
obrađeni u književnim tekstovima. Oba zadatka sadrže problem koji je u središtu interpretativne
analize i usporedbe, te njegov istaknuti kriterij, kriterije (npr. prikazane teme, doživljaji,
problemi, stanja; ponašanje, karakterizacija, međusobni odnos lik(ov)a; uloga i značenje motiva u
pogledu na život, sustav vrijednosti različitih razdoblja).
Najmanje jedan zadatak mora biti povezan s kulturom Hrvata iz Mađarske.
Vrednovanje pismenog testa
Središnja Uputa za ispravljanje i vrednovanje sadrži raspored bodova koji se mogu dati za
pojedine zadatke. Uputa za ispravljanje i vrednovanje u natuknicama sadrži moguće sadržajne
elemente rješenja i mogućnosti odstupanja od njih. Na vrednovanje učinka pristupnika ne smije
utjecati okolnost ako osobni stav ocjenjivača odstupa od općenito prihvaćenog stava u odnosu na
problem, pitanje, pojavu o kojoj je riječ u zadatku, kao ni to ako se pristupnikovo mišljenje
razlikuje od pristupa koje se smatra općenito prihvaćenim pristupom.
Profesor koji ispravlja test kod svakog zadatka označava pravopisne i jezične pogreške sukladno
tipovima pogrešaka kako su navedene u središnjoj Uputi za ispravljanje i vrednovanje. Svojom
konačnom ocjenom vrednuje pravopis i urednost rukopisa cijele radnje.
I. Razumijevanje teksta i stvaranje praktične vrste teksta
Ispravljanje i vrednovanje niza zadataka razumijevanja teksta
Vrednovanje niza zadataka razumijevanja teksta obavlja se na osnovi središnje Upute o
ispravljanju i vrednovanju. Maksimalna bodovna vrijednost niza zadataka je 40 bodova.
Odgovore koji se mogu prihvatiti, odnosno parcijalne bodove koji se mogu dati sadrži Uputa za
ispravljanje i vrednovanje. Profesor koji ispravlja radnju zapiše na radnju broj parcijalnih bodova,
odnosno ukupni broj postignutih bodova.
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Ispravljanje i vrednovanje zadataka argumentiranja ili stvaranja praktične vrste teksta
Vrednovanje zadataka stvaranja teksta obavlja se na osnovi središnje Upute o ispravljanju i
vrednovanju. Maksimalna bodovna vrijednost zadataka je 10 bodova. Vrednovati se može samo
jedan od dvaju zadataka. U slučaju da pristupnok riješi oba zadatka, a svoj izbor ne obilježi
nedvosmisleno (ne podcrta zadatak koji je izabrao ili ne precrta nevažeće rješenje), onda profesor
koji ispravlja zadatak mora vrednovati rješenje onog zadatka koje je po redoslijedu prvo. Uputa
za ispravljanje i vrednovanje za oba zadatka sadrži parcijalne bodove koji se mogu dati za
očekivane sadržajne i formalne elemente. Profesor koji ispravlja radnje znakovima koji su
navedeni u Uputi za ispravljanje i vrednovanje označava prihvaćene sadržajne i formalne
elemente. Profesor koji ispravlja radnju zapiše na radnju broj parcijalnih bodova, odnosno ukupni
broj postignutih bodova.
Bodovne vrijednosti razumijevanja teksta i argumentiranja ili stvaranja praktične vrsta teksta
(Test I.):
Razumijevanje teksta i argumentiranje
ili stvaranje
praktične vrste teksta

Zadatak razumijevanja teksta

40 bodova

Zadatak stvaranja teksta

10 bodova

II. Ispravljanje i vrednovanje stvaranja teksta interpretativne analize umjetničkog djela
Profesor koji ispravlja radnju na osnovi kriterija iz opisa ispita i na osnovi Upute o ispravljanju i
vrednovanju ocjenjuje učinak pristupnika.
Uputa o ispravljanju i vrednovanju u natuknicama sadrži moguće sadržajne elemente rješenja. I
svako drugo dokazano dobro rješenje se može prihvatiti, ali se ne očekuje stručno točno
korištenje jezika Upute za ispravljanje i vrednovanje. Profesor koji ispravlja radnju znakovim
koji su navedeni u Uputi za ispravljanj i vrednovanje označava ispravne sadržajne elemente.
Element koji se može okvalificirati ispravnim je sadržajno ispravno, obrazloživo opažanje,
zaključak, konstatacija.
Ako pristupnik obradi više od jedne teme, a svoj izbor ne označi nedvosmisleno (ne podcrta temu
koju je izabrao ili ne precrta nevažeće rješenje), onda profesor koji ispravlja radnju od rješenja
koja su navedena mora vrednovati ono koje je po redoslijedu na prvom mjestu. Profesor koji
ispravlja radnju kompozicijske, stilističke, jezične i pravopisne pogreške označava sukladno
načinu označavanja navedenog u središnjoj Uputi za ispravljanje i vrednovanje.
Unutar bodovnih granica odlučujuća je uloga mjere udovoljavanja kriterijima vrednovanja.
Kriteriji vrednovanja i vrednovanje stvaranja teksta interpretacije umjetničkog djela
Sadržaj - razumijevanje bazičnog teksta i zadatka; poznavanje okvira znanja (predmetno znanje u
svezi s temom, opća informiranost); sukladnost elemenata odgovora kriterijima zadatka, bazi
teksta; senzibilnost na problem, uočavanje bitnog, neodstupanje od teme, misaono bogatstvo,
relevantni primjeri, sukladno iznesenom mišljenju.
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Kompozicija teksta - sukladno gradnji (misaoni luk, logika, udovoljavanje književnoj vrsti);
kompoziciji (koherencija, razmjernost, raščlanjenost, obim).
Jezična zahtjevnost (stil, jezična pravilnost) - sukladno jezičnom registru, stilu i fondu riječi.
Zadatak stvaranja
teksta
interpretativne
analize
umjetničkog djela

Sadržajna kakvoća
Jezična kakvoća

Kompozicija teksta
Jezična zahtjevnost
(stil, jezična
pravilnost)

25 bodova
5 bodova
10 bodova

Vrednovanje pravilnog pisanja i urednosti rukopisa
Pravopis - sukladno udovoljavanju pravopisnim pravilima; uzimanjem u obzir teške pogreške,
manje pogreške i pravila o razgodcima/interpunkciji, na osnovi jedinstvenim načelima bodovanja
navedenim u Uputi za ispravljanje i vrednovanje
Urednost rukopisa - uređenost i čitkost teksta, uzimanje u obzir kriterije čitatelja, sukladno
kulturnosti forme.
Sumiranje bodova pismene radnje
Razumijevanje i argumentiranje ili stvaranje Razumijevanje teksta
40 bodova
praktične vrste teksta
Stvaranje teksta
10 bodova
Stvaranje teksta interpretativne analize
Sadržajna kakvoća
25 bodova
umjetničkog djela
Jezična kakvoća
15 bodova
Pravopis
8 bodova
Urednost rukopisa
2 boda
Usmeni ispit
Zadatak koji je naznačen na listu za tezu pristupnik mora samostalno razložiti. Postaviti pitanje
tijekom odgovora pristupnika može se samo u slučaju ako je pristupnik krenuo u potpuno krivom
smjeru ili je evidentno da je zastao.
Usmeni se ispit sastoji od rješenja i razlaganja rješenja zadatka koji je formuliran u svezi s
jednom tezom iz hrvatskog jezika i jednom tezom iz hrvatske književnosti.
Objavljeni niz teza iz hrvatskog narodnosnog jezika i književnosti sastoji se od 20 teza hrvatskog
jezika i 20 teza hrvatske književnosti. Nizovi teza iz jezika i književnosti čine odvojene nizove.
U odnosu na prethodnu godinu u nizu teza iz jezika i hrvatske književnosti najmanje 6 teza treba
mijenjati/modificirati.
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Uz pojedine teze pripada najmanje po jedan zadatak.
Pristupnik tijekom pripreme odgovora i za razlaganje smije koristiti sljedeća pomagala:
čitanka/izbor tekstova iz književnosti, svezak ili tiskani nosač informacija koji je u svezi s
razradom zadataka odgovarajućeg fragmenta teze (npr. tiskani oblik web-stranice, jednojezični
rječnik, kulturno-povijesna karta, album likovne umjetnosti). Pomagala koja su usklađena s
nizom teza osigurava ustanova zadužena za rad ispitnog povjerenstva.
Sadržajne i formalne karakteristike usmenog niza teza
Pri sastavljanju niza teza treba uzeti u obzir teme Detaljnih zahtjeva hrvatskog narodnosnog
jezika i književnosti.
Niz teza treba sastaviti tako da zadaci koji su propisani tezama - uvažavajući osobitosti tema - po
mogućnosti budu slične težine, odnosno da pristupnik u zadano vrijeme ima mogućnost za
uspješnu pripremu i razlaganje teze.
Niz podteza iz hrvatskog jezika
Tijekom ispita provjeravamo u kojoj je mjeri i u kojoj je kvaliteti pristupnik sposoban za usmenu
transakciju i interakciju čiji dio podjednakoj mjeri čine receptivne i produktivne sposobnosti
(razumijevanje govora, govorne vještine). Pristupnik mora biti sposoban kako za samostalno
razlaganje teme, tako i za interaktivno sudjelovanje u razgovoru.
Svaka se podteza sastoji od teksta čiji obim iznosi 200-250 riječi i zadataka koji su u svezi s
tezama (jezična transformacija, leksički, stilistički zadatak itd). Podteze iz jezika neka sadrže
25% takvih tekstova koji su u svezi s jezikom, običajima, tradicijom, narodnosnom politikom itd.
Hrvata u Mađarskoj.
Niz podteza iz književnosti
Pristupnik podtezu mora samostalno razložiti na osnovi zadataka koji se vezuju uz djelo ili
fragment djela koje je navedeno u Detaljnim zahtjevima hrvatskog narodnosnog jezika i
književnosti. Najmanje dvije podteze neka sadrže zadatke koji su u svezi s književnošću Hrvata u
Mađarskoj. Profesor koji ispituje pristupnika može postaviti dopunska pitanja u svezi s tezom.
Ako se zadatkom otvara takva mogućnost, pristupnik može birati između naznačenih autora ili
djela.
Vrednovanje usmenog dijela ispita
Maksimalna bodovna vrijednost učinka usmenog ispita iznosi 50 bodova. Unutar toga se za
sadržajnu kakvoću odgovora iz književnosti može dati 25 bodova, za sadržajnu kakvoću
odgovora iz jezika 10 bodova, a za jezičnu kakvoću obaju odgovora 15 bodova.
Vrednovanje učinka na ispitu se obavlja primjenom sljedećih kriterija i broja bodova.
Unutar bodovnih granica odlučujuća je uloga mjere udovoljavanja kriterijima vrednovanja.
Sadržajna kakvoća - procjenom sljedećih kriterija iz književnosti se može
dati ukupno 25, a iz hrvatskog jezika ukupno 10 bodova:
- književna, gramatička i kulturna informiranost
- predmetno znanje
- poznavanje, razumijevanje teksta
- sposobnost rješavanja zadataka
- bogatstvo misli
- samostalno mišljenje
- razloženost zadatka
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Jezična kakvoća - procjenom sljedećih kriterija se za dva odgovora može
dati ukupno 15 bodova:
- sistematizacija, isticanje bitnoga
- logičan slijed promišljanja
- jasno i raščlanjeno sklapanje teksta, rečenica
- odgovarajuća uporaba riječi, fonda riječi
- razgovijetan način interpretacije
Sumiranje broja bodova usmenog dijela ispita
Sadržajna kakvoća - književnost
Sadržajna kakvoća - hrvatski jezik
Jezična kakvoća razlaganja

25 bodova
10 bodova
15 bodova
ISPIT VIŠE RAZINE

Pismeni ispit
Usmeni ispit
240 minuta
20 minuta
Niz zadataka
Razlaganje teze
Niz zadataka iz Zadaci stvaranja
Razlaganje
Razlaganje
razumijevanja
teksta: tekst
zadatka
zadatka
teksta i
interpretativne
jedne teze iz
jedne teze iz
jezičnoanalize
hrvatskog jezika
hrvatske
književne
umjetničkog
književnosti
obrazovanosti djela i reflektivni
tekst
40 bodova
50 bodova
10 bodova
25 bodova
Pravopis: 8 bodova
Jezična kakvoća razlaganja: 15
bodova
Urednost rukopisa: 2 boda
100 bodova
50 bodova
Pismeni ispit
Opća pravila
Pristupnici na pismenom ispitu moraju riješiti jedan središnji niz zadataka.
Pristupnik na ispitu dobije jedan jedini test, samostalno raspoređuje raspoloživo vrijeme za
rješavanje zadataka i sam može odrediti i redoslijed rješavanja zadataka. Za rješavanje zadataka
ima na raspolaganju 240 minuta. Pri rješavanju zadatka dozvoljeno je korištenje pravopisnog
priručnika, odnosno jednojezičnog i dvojezičnog tiskanog rječnika.
Sadržajne i formalne karakteristike testa pismenog ispita
Pismeni ispit sadrži zadatke razumijevanja teksta i zadatke jezično-književne obrazovanosti
kojima se mjeri primjena znanja nastavnog predmeta, odnosno sadrži dva različita zadatka
stvaranja teksta.
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Niz zadataka razumijevanja teksta i jezično-književne obrazovanosti
Niz zadataka razumijevanja teksta i jezično-književne obrazovanosti vezuje se uz tekst djela na
hrvatskom jeziku s književnom ili jezičnom temom (npr. prozni tekst, esej, raspravu, lirsko,
dramsko, beletrističko djelo ili njihove fragmente).
Testom se očekuje jednim dijelom razumijevanje teksta, a drugim dijelom primjena jezičnih i
književnih spoznaja koja su povezana s njim (npr. prepoznavanje, identificiranje, definicija i
primjena pojmova na različite tekstove; otkrivanje različitih povijesnih, umjetničkih, tematskih,
motivskih uzajamnih povezanosti; poznavanje umjetničkog djela; komunikacijske, jezične,
gramatičke, retoričke, stilističke, tekstološke, pravopisne karakteristike analiziranog teksta,
jezična pitanja koja se vezuju uz tekst). Niz zadataka je podjednako usmjeren prema
razumijevanju teksta, spoznajama o jeziku i književnoj obrazovanosti.
Zadaci stvaranja teksta
Dva zadatka razumijevanja teksta glase o dvjema različitim temama te je njima propisano
samostalno stvaranje teksta po zadanom kriteriju i zadanoj književnoj vrsti.
Zadaci stvaranja teksta su sljedeći:
- Analiza, interpretativna analiza i ocjena jednog umjetničkog djela po zadanom kriteriju (u
daljnjem dijelu teksta: tekst interpretativne analize).
Bazični tekst zadataka interpretativne analize djela je književno djelo (lirsk, beletrističko ili
dramsko, odnosno fragmenti djela). Mogu se izabrati i djela hrvatskih autora iz Mađarske i izvan
Mađarske, iz bilo kojeg razdoblja, stilskog razdoblja, bez ograničenja u odnosu na temu i
književnu vrstu. U zadatku nije izričit zahtjev poznavanje autora. U slučaju fragmenta djela se ne
očekuje poznavanje cijelog djela.
- Argumentiranje i stvaranje jednog teksta kojim se formulira mišljenje i refleksija: reflektiranje
na jednu književnu, estetsku, filozofsku, moralnu pojavu, pitanje, npr. na pojavu iz kulture,
javnog života doba (u daljnjem dijelu teksta: zadatak stvaranja teksta reflektiranja).
Svaki od zadataka je sastavljen na bazi teksta (npr. književno djelo, fragment djela; kratki uvodni
navod kao osnova za razlaganje mišljenja, argumentirano vrednovanje).
- Očekivani obim teksta interpretativne analize je 400-800 riječi.
- Očekivani obim teksta reflektiranja je 150-450 riječi.
Najmanje jedan zadatak mora biti u svezi s kulturom Hrvata iz Mađarske.
Vrednovanje testa pismenog ispita
Središnja Uputa za ispravljanje i vrednovanje sadrži raspored bodova koji se mogu dati za
pojedine zadatke. Uputa za ispravljanje i vrednovanje u natuknicama sadrži moguće sadržajne
elemente rješenja i mogućnosti odstupanja od njih. Na vrednovanje učinka pristupnika ne smije
utjecati okolnost ako osobni stav ocjenjivača odstupa od općenito prihvaćenog stava u odnosu na
problem, pitanje, pojavu o kojoj je riječ u zadatku, kao ni to ako se pristupnikovo mišljenje
razlikuje od pristupa koje se smatra općenito prihvaćenim pristupom.
Profesor koji ispravlja test označava pravopisne i jezične pogreške sukladno tipovima pogrešaka
kako su navedene u središnjoj Uputi za ispravljanje i vrednovanje. Svojom konačnom ocjenom
vrednuje pravopis, jezičnu pravilnost i urednost rukopisa cijele radnje.
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Ispravljanje i vrednovanje niza zadataka razumijevanja teksta i jezično-književne
obrazovanosti
Vrednovanje jezično-književno-obrazovnog niza zadataka vrši se na temelju središnje Upute za
vrednovanje. Maksimalni broj bodova niza zadataka iznosi 40 bodova. Izbor prihvatljivih
odgovora i parcijalne bodove koji se mogu dati za djelomična rješenja sadrži Uputa vrednovanja.
Profesor koji vrednuje zadaću na radnji naznačuje parcijalne bodove koje je pristupnik postigao
te ukupan broj bodova koje je maturant postigao rješavanjem niza zadataka.
Niza zadataka razumijevanja teksta i jezično-književne obrazovanosti
40 bodova
Ispravljanje i vrednovanje zadataka stvaranja teksta
Profesor koji ispravlja radnju na osnovi kriterija iz opisa ispita i na osnovi Upute o ispravljanju i
vrednovanju ocjenjuje učinak pristupnika.
Uputa o ispravljanju i vrednovanju u natuknicama sadrži moguće sadržajne elemente rješenja. I
svako drugo dobro rješenje se može prihvatiti, ali se ne očekuje stručno točno korištenje jezika
Upute za ispravljanje i vrednovanje. Profesor koji ispravlja radnju znakovima navedenim u Uputi
za ispravljanje i vrednovanje označava sadržajne elemente koje prosudi ispravnim. Profesor koji
ispravlja radnju označava kompozicijske, stilističke, jezične i pravopisne pogreškesukladno tome
kako su one naznačene u Uputi za ispravljanje i vrednovanje.
Profesor koji ispravlja radnje označava kompozicijske, stilske, jezične i pravopisne pogreške.
Unutar bodovnih granica odlučujući je omjer udovoljavanja kriterijima vrednovanja.
Kriteriji vrednovanja i vrednovanje stvaranja teksta interpretativne analize umjetničkog djela
Kriteriji vrednovanja i vrednovanje stvaranja teksta interpretativne analize djela
Bodovima koje je ustanovio profesor koji ispravlja radnje označeni su bodovi za sadržaj,
kompoziciju, jezik i stil zadatka interpretativne analize - po sljedećim kriterijima:
Sadržaj - razumijevanje bazičnog teksta i zadatka; poznavanje okvira znanja (predmetno znanje u
svezi s temom, opća informiranost); sukladnost elemenata odgovora kriterijima zadatka, bazi
teksta; senzibilnost na problem, uočavanje bitnog, neodstupanje od teme, misaono bogatstvo,
relevantni primjeri, sukladno iznesenom mišljenju.
Kompozicija teksta – gradnja teksta (misaoni luk, logika, udovoljavanje književnoj vrsti);
kompoziciji (koherencija, razmjernost, raščlanjenost, obim).
Jezična zahtjevnost (stil, jezična pravilnost) - sukladno jezičnom registru, stilu i fondu riječi.
Kriteriji vrednovanja i vrednovanje stvaranja reflektivnog teksta
Brojem bodova koje je ustanovio profesor koji ispravlja radnje istaknuti su brojevi bodova
reflektivnog zadatka za sadržaj, kompoziciju i jezik, po sljedećim kriterijima:
- predmetno znanje, opća informiranost
- senzibilnost na probleme, misaono bogatstvo
- slijed razmišljanja, gradnja teksta
- jezična zahtjevnost (stil, jezična pravilnost)
Bodovne vrijednosti vrednovanja dvaju zadataka stvaranja teksta:
Tekst interpretativne
Sadržaj
15 bodova
analize umjetničkog
djela: 30 bodova
Kompozicija
5 bodova
Jezična zahtjevnost (stil,
10 bodova
jezična pravilnost)
Reflektivni tekst: 20
Sadržaj
5 bodova
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bodova
Senzibilnost na probleme
Slijed razmišljanja
Jezična zahtjevnost (stil,
jezična pravilnost)

5 bodova
5 bodova
5 bodova

Vrednovanje pravilnog pisanja i urednosti rukopisa
Pravopis - sukladno udovoljavanju pravopisnim pravilima; uzimanjem u obzir teške pogreške,
manje pogreške i pravila o razgodcima/interpunkciji i na osnovi jedinstvenog načela o bodovanju
navedenog u Uputi za ispravljanje i vrednovanje
Urednost rukopisa - uređenost i čitkost teksta, uzimanje u obzir kriterije čitatelja, sukladno
kulturnosti forme.
Sumiranje bodova pismene radnje
Niz jezično-književno-obrazovnog niza zadataka i
40 bodova
razumijevanja teksta
Zadatak stvaranja teksta interpretacije umjetničkog djela
30 bodova
Zadatak stvaranja reflektivnog teksta
20 bodova
Pravopis
8 bodova
Urednost rukopisa
2 boda
Usmeni ispit
Usmeni ispit više razine odvija se na osnovi središnjeg niza teza.
Zadatak koji je naznačen na listu za tezu pristupnik mora samostalno razložiti. Postaviti pitanje
tijekom odgovora pristupnika može se samo u slučaju ako je pristupnik krenuo u potpuno krivom
smjeru ili je evidentno da je zastao.
Usmeni se ispit sastoji od rješenja i razlaganja rješenja zadatka koji je formuliran u svezi s
jednom tezom iz hrvatskog jezika i jednom tezom iz hrvatske književnosti.
Niz teza iz hrvatskog narodnosnog jezika i književnosti sastoji se od 20 teza hrvatskog jezika i 20
teza hrvatske književnosti. Nizovi teza iz jezika i književnosti čine odvojene nizove.
U odnosu na prethodnu godinu u nizu teza i iz jezika i književnosti najmanje 6 teza treba
mijenjati/modificirati.
Pristupnik tijekom pripreme odgovora i za razlaganje smije koristiti sljedeća pomagala:
čitanka/izbor tekstova iz književnosti, svezak ili tiskani nosač informacija koji je u svezi s
razradom zadataka odgovarajućeg fragmenta teze (npr. tiskani oblik web-stranice, jednojezični
rječnik, kulturno-povijesna karta, album likovne umjetnosti). Pomagala koja su usklađena s
nizom teza osigurava ustanova zadužena za rad ispitnog povjerenstva.
Sadržajne i formalne karakteristike usmenog niza teza
Pri sastavljanju niza teza treba uzeti u obzir teme Detaljnih zahtjeva hrvatskog narodnosnog
jezika i književnosti.
Niz teza treba sastaviti tako da zadaci koji su propisani tezama - uvažavajući osobitosti tema - po
mogućnosti budu slične težine, odnosno da pristupnik u zadano vrijeme ima mogućnost za
uspješnu pripremu i razlaganje teze.
Niz podteza iz hrvatskog jezika
Tijekom ispita provjeravamo u kojoj je mjeri i u kojoj je kvaliteti pristupnik sposoban za usmenu
transakciju i interakciju čiji dio podjednakoj mjeri čine receptivne i produktivne sposobnosti
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(razumijevanje govora, govorne vještine). Pristupnik mora biti sposoban kako za samostalno
razlaganje teme, tako i za interaktivno sudjelovanje u razgovoru.
Podteze sukladno tematskim krugovima, odnosno u skladu sa zadacima konkretiziranim u
podtezama mogu sadržati/sadrže jednu konstataciju, navod, uvodnu misao, tiskani ili elektronički
dokument (npr. obrazac, uputu za uporabu, stranicu novina, sliku, prikaz, internetsku stranicu, dio
iz jednojezičnog rječnika), zatim priopćuju označavanje zadatka za razlaganje. Označavanje
zadataka se nadovezuje na detaljne ispitne zahtjeve.
Neka 25% tekstova podteza bude u svezi s jezikom, običajima, nasljeđem, kulturom,
narodnosnom politikom itd. Hrvata u Mađarskoj.
Niz podteza iz književnosti
Pristupnik podtezu mora samostalno razložiti na osnovi zadataka koji se vezuju uz djelo ili
fragment djela koje je navedeno u Detaljnim zahtjevima hrvatskog narodnosnog jezika i
književnosti. Najmanje dvije podteze neka sadrže zadatke koji su u svezi s književnošću Hrvata u
Mađarskoj. Svakoj tezi pripada jedan zadatak, zadaci se mogu mijenjati svakog ispitnog dana.
Tematske krugove i naslove teza niza teza obaju predmeta treba javno obznaniti na način i u
vrijeme kako je to određeno zakonom. Zadaci koji pripadaju pojedinim tezama se ne smiju javno
obznaniti, oni su dostupni samo na ispitu.
Vrednovanje usmenog dijela ispita
Maksimalna bodovna vrijednost učinka na ispitu iznosi 50 bodova. Unutar toga se za sadržajnu
kakvoću odgovora iz književnosti može dati 25 bodova, za sadržajnu kakvoću odgovora iz jezika
10 bodova, a za jezičnu kakvoću obaju odgovora 15 bodova.
Vrednovanje učinka na ispitu se obavlja primjenom sljedećih kriterija i broja bodova. Unutar
bodovnih granica odlučujuća je uloga mjere udovoljavanja kriterijima vrednovanja.
Sadržajna kakvoća - procjenom sljedećih kriterija iz književnosti se
može dati ukupno 25, a iz hrvatskog jezika ukupno 10 bodova:
- književna, jezična i kulturna informiranost
- predmetno znanje
- poznavanje, razumijevanje teksta
- sposobnost rješavanja zadataka
- bogatstvo misli
- samostalno mišljenje
- razloženost zadatka
Jezična kakvoća - procjenom sljedećih kriterija za dva odgovora se može
dati ukupno 15 bodova:
- sistematizacija, isticanje bitnoga
- logičan slijed promišljanja
- jasno i raščlanjeno sklapanje teksta, rečenica
- odgovarajuća uporaba riječi, fonda riječi
- razgovijetan način interpretacije
Sumiranje broja bodova usmenog dijela ispita
Sadržajna kakvoća - književnost
Sadržajna kakvoća - hrvatski jezik
Jezična kakvoća razlaganja

25 bodova
10 bodova
15 bodova
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