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1. Bevezetés 

A fejlesztés célja a horvát, német, román, szerb, szlovák és szlovén nemzetiségi 

kisebbséghez tartozó, 8. évfolyamos tanulók kisebbségi nyelvi kompetenciáinak felmérésére 

alkalmas olyan mérőeszközök létrehozása és bemérése, amelyek a Közös Európai 

Referenciakeret (KER, 2002) B1 nyelvi szintjéhez illeszkednek. A projekt eredményeként 

létrejövő mérőeszközökkel lehetőség nyílik a hazai nemzeti kisebbségekhez tartozó, az 

általános iskolai oktatást befejező tanulók nyelvi kompetenciája egyes összetevőinek 

értékelésére. 

Jelen tartalmi keret célja, hogy a vizsgált korosztály jellemzőivel, tanításával összhangban 

definiáljuk a vizsgálandó kisebbségi nyelvi kompetenciát, és a Referenciakeretre (KER, 

2002) építve operacionalizált formában részletezzük a vizsgálatba bevont nyelvi készségek 

felmérendő összetevőit, definiáljuk az egyes tesztek tartalmi szerkezetét. A tartalmi 

leírásokat példákkal, feladatok vázlataival illusztráljuk. 

E tartalmi keret létrehozásakor építettünk a diagnosztikus mérésekhez készített tartalmi 

keretekre az olvasás (Csapó és Csépe, 2012), illetve az angol nyelvtudás (Nikolov, 2011) 

területén. Figyelembe vettük továbbá az Országos kompetenciamérésnek a szövegértés 

területére vonatkozó tartalmi keretét (Balázsi, Felvégi, Rábainé és Szepesi, 2006), a 

középszintű nemzetiségi és idegen nyelvi érettségik vizsgakövetelményeit, vizsgaleírását (Az 

érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002 [V. 24.] OM rendelet) és feladatait. 

Ezeket a tartalmi kereteket igazítottuk ahhoz a fejlesztési célunkhoz, hogy az általános iskola 

végén, szummatív értékelési funkciót ellátó mérőeszközöket hozzunk létre. Ezért jelen 

tartalmi keretünk koncepciója az, hogy egy átfogó értelmezésből kiindulva definiáljuk és 

indokoljuk a mérendő konstruktumot, majd tovább fókuszálva meghatározzuk a 

követelményeket, továbbá megállapítjuk, hogy a vizsgált kompetenciakomponensek 

fejlettségét milyen szempontok szerint összeállított feladatsorokkal vizsgáljuk. Ennek célja 

egyrészt, hogy ezt alapul véve kompetens feladatírók a szempontoknak megfelelően 

készítsék el a teszteket, másrészt pedig, hogy ennek eredményeként mérési céljukban, 

felépítésükben a hat nyelven ekvivalensen működő mérőeszközök jöjjenek létre. Ebben 

építünk a korábbi kutatások tapasztalataira (Nikolov és Józsa, 2003; Józsa és Nikolov, 

2005). 

E tartalmi keret első része vázolja a nemzetiségi kisebbségi nyelvoktatás helyzetét, a 

második rész részletezi a kisebbségi nyelvi kompetencia mérésének alapelveit, módszereit. 

A harmadik rész tartalmazza az előzőekből következően az általunk vizsgált 

kompetenciakomponensek felmérésének céljait, követelményeit. Végül a 

kompetenciakomponensek fejlettségét vizsgáló tesztek tartalmi szerkezetét, feladattípusait 

és a kiértékelés módját adjuk meg, amelyekhez feladatpéldákat választottunk ki. 

2. A nemzetiségi kisebbségi nyelvoktatás helyzete 

A nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulókról a szakirodalom alapján rendelkezünk 

információkkal (pl. Fehérvári, Imre és Tomasz, 2011; Jelentés a nemzeti és etnikai 

kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetéről, 2011; Vágó, Simon és Vass, 2011), 

továbbá számos adat áll rendelkezésre a nemzetiségi nyelvoktatásban részt vevők számáról 

is (pl. Imre, 1999; Vágó, 2007; Vámos, 2003). Ebben a részben először áttekintést adunk a 

nemzetiségi oktatás különböző formáinak céljairól, jellemzőiről, majd bemutatjuk a 



nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók számát és összetételét, végül vázoljuk a 

nemzetiségi nyelvoktatás főbb jellemzőit. 

Magyarországon az oktatás hivatalos nyelve a magyar, azonban az állam által elismert 

nemzeti kisebbségek (horvát, német, román, szerb, szlovák és szlovén) rendelkeznek 

kisebbségi oktatási intézményekkel, amelyekben a saját anyanyelvüket használják az 

oktatás nyelveként. A Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a 

Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997 (XI. 5.) 

MKM rendelet, illetve a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai 

oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013 (III. 1.) EMMI rendelet szerint a nemzetiségi 

nevelés-oktatás célja a nemzetiség nyelve elsajátításának és a nemzetiség nyelvén történő 

tanulásnak a biztosítása, a nemzetiség történelmének, szellemi és anyagi kultúrájának 

megismerése, valamint a nemzetiségi jogok megismertetése, hogy ezáltal a tanulót segítse 

abban, hogy megtalálja, megőrizze és fejlessze identitását. 

A nemzetiségi kisebbségi oktatást ötféle formában lehet megszervezni. (1) Az anyanyelvű 

oktatási formában az oktató és a nevelő munka a kisebbség nyelvén folyik – a magyar nyelv 

és irodalom kivételével. (2) A kétnyelvű kisebbségi oktatás célja a kétnyelvűség elérése 

(Takács, 2013), és ennek keretében a kisebbségi nyelv és a magyar a tanítás nyelve; a 

magyar nyelv és irodalom kivételével valamennyi, de legalább három tantárgyat a kisebbség 

nyelvén kell oktatni, a heti kötelező órakeret legalább ötven százalékában. (3) A nyelvoktató 

kisebbségi oktatás célja az adott kisebbség nyelvének, irodalmának és a népismeret 

témaköreinek elsajátíttatása. A hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás keretében a 

tanítás nyelve a magyar, a kisebbségi nyelv és irodalom tantárgyat az első évfolyamtól 

oktatják. A bővített nyelvoktató kisebbségi oktatás célja a kétnyelvű, illetve az anyanyelvű 

oktatási formára való felkészítés. Ebben a formában lehetővé kell tenni legalább három 

tantárgynak a kisebbség nyelvén való tanulását. (4) A kiegészítő kisebbségi oktatás 

tartalmára és időkeretére a nyelvoktató kisebbségi oktatás előírásai érvényesek. A 

kisebbségi oktatás ötödik formája a cigány kisebbség oktatására vonatkozik. 

A nemzetiségi nyelvoktatásban résztvevők számának alakulásáról számos adattal 

rendelkezünk. Ugyanakkor ezek értelmezését nehezíti, hogy a különböző oktatási formák 

iskolai értelmezése nem egységes (Vámos, 1999; Takács, 2013). A kisebbségi oktatásban 

részt vevők aránya 1990 és 2010 között összességében 118%-kal nőtt (Jelentés, 2011), 

amelynek hátterében főként a cigány kisebbségi oktatás térnyerése, illetve a német 

nemzetiségi tanulók számának növekedése áll (Imre, 2013). A nemzetiségi oktatásban 

résztvevők létszámadatait figyelembe véve (Csécsiné, Hagymásy és Könyvesi, 2012) az 

anyanyelvű nemzetiségi oktatási formában tanulnak a legkevesebben, a kétnyelvű 

kisebbségi oktatás például németből a rendszerváltozáshoz képest 1995-re jelentősen 

megnőtt, majd a 32/1997 MKM rendeletben megváltozott, és a korábbi szabályozáshoz 

képest szigorúbb feltételek miatt folyamatosan csökkent az iskolák száma (Takács, 2013). A 

nyelvoktató kisebbségi nyelvoktatásban és azon belül „a hagyományos nyelvoktató 

kisebbségi oktatás a legelterjedtebb, ez teszi ki a kisebbségi programmal működő osztályok 

87%-át” (Imre, 2013. XII. o.). Ugyanakkor a hat nemzetiségi nyelvet tanulók 

létszámadatában jelentős eltérések vannak. A jelen fejlesztés célcsoportjában, az általános 

iskolát befejező, nyolcadik évfolyamos, a nemzetiségi oktatás különböző formáiban tanulók 

jelenlegi létszámáról a 2012. októberi adatok alapján kaphatunk képet (1. táblázat). A 

létszámadatok szerint a legtöbben német és szlovák nemzetiségi oktatásban vesznek részt, 

kisebb a horvát és a román, és nagyon kicsi a szerb és a szlovén nemzetiségi oktatás 

tanulólétszáma. 



1. táblázat. Nemzetiségi nyelvet tanuló 8. évfolyamos tanulók száma a 2012/2013-as tanévben 

Nyelv Anyanyelvű Kétnyelvű Nyelvoktató Összesen 

horvát 12 60 188 260 

német 111 425 4 428 4 964 

román 15 69 52 136 

szerb 10 5 6 21 

szlovák 21 72 397 490 

szlovén 0 8 9 17 

Forrás: Köznevelés-statisztikai adatgyűjtés, 2012/2013 (október 1-jei állapot); EMMI 

A létszámadatok mellett a nemzetiségi kisebbségi nyelvoktatás helyzetéről és tendenciáiról 

is rendelkezünk kutatási eredményekkel. Imre (2003) a nemzetiségi oktatás helyzetének 

vizsgálatakor arra a megállapításra jutott, hogy a nemzetiségi kisebbségi oktatásban részt 

vevő általános iskolai tanulók döntő többsége a nemzetiségi nyelvet idegen nyelvként 

tanulja.  Ennek hátterében főként az áll, hogy a szülők a kisebbségi oktatást nem feltétlenül a 

kisebbségi kultúra és hagyomány megőrzése érdekében igénylik (Jelentés, 2011), hanem az 

általános iskolai oktatásban a szülők 20–25%-a a megszerezhető idegennyelv-tudás miatt 

választja a nemzetiségi iskolát a gyermeke számára. A kisebbségi lakossággal rendelkező 

települések szempontjából reprezentatív mintán végzett kutatásban (Imre, 2004) a 8. 

évfolyamos nemzetiségi oktatásban részt vevő megkérdezettek 83%-ának családjában a 

magyart használják, és 94%-uk magyar anyanyelvűnek mondta magát. Jellemzően a román 

és a horvát családokban használják a nemzetiségi nyelvet anyanyelvként. Ebből következik, 

hogy bár a család szerepe a nemzetiségi nyelvi szocializációban meghatározó, de a 

nemzetiségi kisebbségi oktatás csak részben tud támaszkodni a család nyelvi szocializációs 

hatásaira, illetve a nemzetiségi nyelvnek a szűkebb és tágabb társadalmi környezetben 

történő használatára, így az iskolai oktatásnak, ezáltal a pedagógusoknak jelentős szerepük 

van a tanulók nyelvi és kisebbségi szocializációjában (Imre, 2013). Ugyanakkor a bolognai 

tanárképzés bevezetésével a nemzetiségi pedagógus szakokon részt vevő tanár szakos 

hallgatók száma a korábbi rendszerhez képest visszaesett (Vágó és mtsai, 2011).  További 

probléma, hogy elsősorban a kisiskolákban a nemzetiségi nyelvoktatásban résztvevő 

tanárok nem rendelkeznek honosított oklevéllel, vagy a kétnyelvű oktatási formában oktató 

pedagógusoknak nincsen felsőfokú nyelvvizsgájuk az adott nemzetiség nyelvén (Csepregi, 

2010). A fentiek alapján az iskolának a nemzetiségi szocializációban a családot kiegészítő 

szerepe kevés eséllyel tud megvalósulni (Imre, 2003, 2004). 

Keveset tudunk a nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók kisebbségi nyelvi 

kompetenciáinak fejlettségéről. Az közismert, de összevethető mérési adatokkal jelenleg 

még nem dokumentált, hogy a nemzetiségi középiskolákban érettségiző diákok magas 

szintű, használható nyelvtudásra tesznek szert iskolai tanulmányaik során (Imre, 1999). 

Jelenleg azonban nincs olyan egységes, a nyelvoktatás minőségét vizsgáló mérési rendszer, 

„amely a nemzetiségi iskolákban folyó szakmai munkát egységesen átfogná, azonos 

paraméterek mentén mérné a munka eredményességét” (Jelentés, 2011, 74. o.). Ennek 

egyik eleme lehet a középiskolai oktatást lezáró közép- és emelt szintű nemzetiségi érettségi 

(40/2002 OM rendelet; Kühnné, Klotz, Fábiánné, Alexov, Németh és Kállayné, 2006). 



Szükséges azonban az általános iskolai oktatás eredményességét vizsgáló mérési rendszer 

létrehozása, amely a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók B1 szintű nyelvtudását 

vizsgálja a 17/2013 EMMI rendeletben megfogalmazott elvárásoknak megfelelően. Több 

kutatás vizsgálta és igazolta azt, hogy a megfelelő szemléletű, megfelelően tervezett és 

működtetett mérési rendszer visszahat a tanítás-tanulás folyamatára, és növelheti annak 

hatékonyságát (pl. Vidákovich és Vígh, 2009). 

3. A kisebbségi nyelvi kompetencia jellemzői 

A nemzeti kisebbségi nyelvoktatás alapvető célja a Nemzeti alaptanterv (2007, 2012) és a 

nemzetiségi oktatásra vonatkozó rendeletek (32/1997 MKM rendelet, 17/2013 EMMI 

rendelet) alapján a kommunikatív nyelvi kompetenciák, vagyis a használható nyelvtudás 

kialakítása, amely az adott nyelvi szituációnak megfelelő nyelvhasználati képességet jelenti. 

E fejezet célja a kisebbségi nyelvi kompetencia összetevőinek, jellemzőinek feltárása. Ehhez 

először definiáljuk a kommunikatív nyelvi kompetenciák fogalmát, vázoljuk az általában 

alkalmazott nyelvtudásmodelleket. Ezt követően részletesebben ismertetjük a – fejlesztés 

alapjául szolgáló – KER (2002) nyelvtudásfogalom értelmezését, amelyben elhelyezzük a 

kisebbségi nyelvi kompetenciát. 

A kommunikatív nyelvi kompetenciák fogalmát Morrow (1981) a nyelvhasználat öt 

tulajdonságának megfogalmazásával definiálta. Eszerint minden nyelvhasználat (1) 

interakción alapul, egy bizonyos (2) kontextusban valósul meg, valamilyen (3) cél és (4) 

hatás elérése érdekében (5) autentikus nyelvi szituációban történik. E tulajdonságokból 

vezethető le a kommunikatív nyelvoktatás célja, azaz annak a képességnek a kialakítása, 

hogy a nyelvhasználó interakciókat tudjon létrehozni, a kommunikációs szituációnak és saját 

közlési szándékainak megfelelően, és így sikeresen tudjon nyelvileg cselekedni (l. Vígh, 

2005). Ezt a komplex képességet a szakirodalom kommunikatív kompetenciának (Canale és 

Swain, 1980), vagy kommunikatív nyelvi képességeknek (Bachman és Palmer, 1996) nevezi. 

E képesség összetevőinek meghatározására több modell is született (pl. Canale és Swain, 

1980; Bachman, 1990; Bachman és Palmer, 1996; Celce-Murcia, Dörnyei és Thurrell, 1995; 

Celce-Murcia, 2008), amelyek a hazai szakirodalomból is jól ismertek elsősorban a 

nyelvtanítás (l. Katona, 1995), valamint a nyelvi mérés és értékelés szempontjából (l. 

Bárdos, 2002, 2006; Vígh, 2005, 2010). E modellek közös jellemzője, hogy a nyelvhasználati 

képesség többdimenziós jellegéből indulnak ki, és a nyelvtudást egy többkomponensű, 

közvetlenül nem mérhető és értékelhető, látens konstruktumként definiálják. A konstruktum 

fogalma a nyelvtudásmodelleket alkotó kompetenciákat és készségeket jelenti, amelyek 

egymással többé-kevésbé szoros összefüggésben állnak. 

A tantervi dokumentumokban és rendeletekben célként megjelölt kommunikatív nyelvi 

kompetenciák fogalomértelmezése az európai ajánlásrendszerben használt 

nyelvtudásmodellhez igazodik. A Referenciakeret (KER, 2002) a kommunikatív nyelvtudás 

modelljeire építve és azokat valamilyen szinten szintetizálva, definiálja a kommunikatív nyelvi 

kompetenciák fogalmát, összetevőit és szintjeit (1. ábra). 



Kommunikatív nyelvi kompetenciák

Kommunikatív nyelvi kompetenciák

Összetevői:
Nyelvi kompetenciák
Szociolingvisztikai kompetenciák        Stratégiai komponens
Pragmatikai kompetenciák

Szintjei:
Alapszintű nyelvhasználó:  A1 Minimumszint  A2 Alapszint 
Önálló nyelvhasználó:        B1 Küszöbszint    B2 Középszint 
Mesterfokú nyelvhasználó: C1 Haladószint     C2 Mesterszint 

Receptív készségek: olvasás, beszédértés
Produktív készségek: beszéd, írás
Közvetítés készsége 

 

1. ábra: A Közös Európai Referenciakeretben (2002) definiált kommunikatív nyelvi kompetenciák 
összetevői és szintjei (Vígh és Tóth, 2010. 164. o.) 

(1) A nyelvi kompetenciákhoz tartozik a lexikális kompetencia, mely egy nyelv szókincsének 

ismeretét és alkalmazásának képességét jelenti. A grammatikai kompetencia a nyelv 

grammatikai forrásainak ismeretére és azok használatának képességére vonatkozik. A 

szemantikai kompetencia azt jelöli, hogy a tanuló tudatos módon alkalmazza a jelentést 

hordozó eszközöket. A helyesírási kompetencia az írott szövegeket alkotó szimbólumok 

ismeretének, felismerésének és használatának képességét jelöli. (2) A szociolingvisztikai 

kompetenciák fogalmába tartoznak a társadalmi viszonyok nyelvi jelölése, az udvariassági 

szokások, a népi bölcsesség és stílusbeli különbségek ismerete, valamint a dialektusok és 

az akcentus. (3) A pragmatikai kompetenciák a nyelvi eszközök funkcionális használatát 

szabályozzák, és ezek közé tartoznak a beszédalkotási, funkcionális kompetenciák. 

Mindezekhez tartozik még (4) a stratégiai komponens, amely „szerepet játszik a 

kommunikatív folyamatok menet közben történő megfigyelésében, valamint a folyamat 

ennek megfelelő irányításában is” (KER, 2002. 110. o.). A Referenciakeret (KER, 2002. 4.4. 

fejezet) a produktív, a receptív, az interaktív és a közvetítő stratégiákat (KER, 2002. 4.4. 

fejezet) határozza meg. 

A kommunikatív nyelvi kompetenciák és azok összetevői közvetlenül nem vizsgálhatók – 

azokra a nyelvhasználat, vagyis a különböző nyelvi tevékenységek (mint a beszédértés, az 

olvasás, a beszéd és az írás) során tudunk következtetni (Bachman és Palmer, 1996). Ebből 

adódóan a kommunikatív nyelvi kompetenciák mérése és értékelése indirekt módon, a 

receptív, a produktív valamint a közvetítési készség szerint történik (Alderson, Clapham és 

Wall, 1995). A különböző nyelvi tevékenységek az élet különböző területein játszódnak. 

Ezért a KER (2002. 19. és 58. o.) a nyelvtanulás szempontjából négyféle tartományt 

különböztet meg: a közéleti, a személyes, a szakmai és az oktatási tartományt. 

A Referenciakeret célja, hogy „közös alapot teremt[sen] Európa-szerte a nyelvi tantervek, 

tantervkészítési irányelvek, vizsgák, tankönyvek stb. kidolgozásához. […] A Referenciakeret 

meghatározza [ezért] a nyelvtudás szintjeit, és ezáltal lehetővé teszi, hogy a tanulók 

haladása a nyelvtanulás minden szakaszában és az egész életük során mérhető legyen” 

(KER, 2002. 1. o.). A KER (2002) szintleírásait függőleges és vízszintes dimenziókra lehet 

osztani. A függőleges dimenzió egy fokozatosan emelkedő, referenciaszint-rendszert 

tartalmaz, amelynek segítségével leírható az alapszintű (A1, A2), az önálló (B1, B2) és a 

mesterfokú (C1, C2) nyelvhasználók nyelvi kompetenciáinak szintje (1. ábra). A vízszintes 



dimenziók azokat a szintleírásokat (deskriptorokat) tartalmazzák, amelyek azt jellemzik, hogy 

a nyelvhasználó a különböző nyelvi szinteken milyen nyelvi tevékenységek elvégzésére 

képes. E deskriptorok pozitív irányultságúak, cselekvés-orientált megközelítésűek, céljuk, 

hogy a szintek között a kommunikatív nyelvi kompetenciák összetevői szerint konkrét 

különbségeket lehessen tenni.  Ezáltal a szintleírások kontextusfüggetlenek, azokat 

kritériumlistává alakítva a nyelvi mérés és értékelés során is fel lehet használni (l. KER, 

2002; Glaboniat és Müller, 2006; Dávid, 2012). 

A Referenciakeretben (KER, 2002.) definiált kommunikatív nyelvi kompetenciák 

összetevőinek és szintjeinek rendszerében helyezhetők el a kisebbségi nyelvi kompetenciák. 

A nemzeti kisebbségekhez tartozó nyelvhasználóknak rendelkezniük kell megfelelő szintű 

nyelvi, pragmatikai és szociokulturális kompetenciákkal. Ez utóbbihoz kapcsolódva pedig 

rendelkezniük kell az adott nemzetiség mindennapi életére, életkörülményeire, szokásaira, 

interperszonális viszonyaira és értékrendjére vonatkozó ismeretekkel és ezek 

alkalmazásának képességével. A nemzeti kisebbségekhez tartozó nyelvhasználók 

kommunikatív nyelvi kompetenciáit különböző (receptív, produktív, interaktív) nyelvi 

tevékenységek jellemzik, melyeket a közvetítés során az élet különböző területein aktiválnak: 

az egyéni és családi, társas és társadalmi környezetben, illetve az oktatás és a 

munkavállalás területén. A hazai nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók kommunikatív 

kompetenciájának fejlettsége a családban, a szűkebb környezetükben és az iskolában 

használt nyelvek terén meghatározza identitásukat, iskolai eredményességüket, a 

munkaerő-piacon való elhelyezkedésüket. Ugyanakkor arról kevés információval 

rendelkezünk, hogy az általános iskolai nyelvoktatás befejezésekor a tanulók a kisebbségi 

nyelvi kompetenciák területén milyen fejlettséggel rendelkeznek. 

4. A kompetenciakomponensek vizsgálatának céljai, 

követelményei 

4.1. Célok 

Ebben a részben először az áttekintett szakirodalom, a bennük bemutatott kutatási 

eredmények és a tantervi ajánlások alapján definiáljuk a célokat. Ezekből vezetjük le az 

általános és konkrét követelményeket, amelyek alapján célunk a mérőfeladatok elkészítése a 

nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok nyelvi kompetenciáinak felmérése érdekében. 

A nemzetiségi nyelvoktatás alapvető célkitűzéseként jelenik meg (32/1997; MKM rendelet, 

17/2013 EMMI rendelet), hogy a diákok az általános iskola végén a B1 nyelvi szintet elérjék. 

Ennek megfelelően a tanulók legyenek képesek megérteni a fontosabb információkat olyan, 

az adott kisebbség nyelvére vonatkozó standard szövegekben, amelyek ismert témákról 

szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola, a szabadidő, a 

kisebbség helyzete terén. A 8. évfolyamosok képesek legyenek elboldogulni a legtöbb olyan 

helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során történik. Egyszerű, összefüggő 

szöveget tudjanak alkotni azokban a témákban, amelyek ismertek számukra vagy az 

érdeklődési körükbe tartoznak. Le tudják írni az élményeiket, a különböző eseményeket, 

álmokat, a reményeiket és ambícióikat, továbbá röviden meg tudják indokolni a különböző 

álláspontokat és terveket. Ezeket az elvárásokat a rendelet a KER (2002. 33. o.) általános 

szintrendszere alapján tartalmazza. 

E célokkal összhangban a fejlesztés során az írásbeli kommunikációs képességek, azaz az 

olvasott szöveg értése és az íráskészség fejlettségét vizsgáljuk, az utóbbit a nyelvhelyesség 



értékelésére is felhasználva. A két kompetenciakomponens (olvasás; íráskészség-

nyelvhelyesség) választásának oka, hogy az olvasott szöveg értése a nyelvi készségek 

viszonylag széles skáláját vonultatja fel, a hazai nyelvtudást mérő kutatásokban is gyakran 

vizsgálják (l. Nikolov és Vígh, 2012). Ezek tanulságai szerint ez a másik receptív készséggel, 

a hallott szöveg értésével párhuzamosan fejlődik. Az íráskészség gyakran vizsgált produktív 

készség, fejlődése ugyancsak összefüggésben van más készségekével. A kommunikatív 

készségek alkalmazásához a nyelvhasználónak megfelelő szókinccsel kell rendelkeznie, és 

ismernie kell a nyelv struktúráját is, ezért szükséges a tanulók lexikai és nyelvtani 

kompetenciájának mérése. 

4.2. Követelmények 

A vizsgálat tárgyát képező két kompetenciakomponens felméréséhez a továbbiakban a 

követelményeket a KER (2002) szintrendszerére építve ismertetjük. Ezek tükröződnek a 

központi rendeletekben (32/1997; MKM rendelet, 17/2013 EMMI rendelet) és a nemzetiségi 

nyelvi érettségi vizsgákon. A középszintű nemzetiségi német nyelvi érettségi 

vizsgakövetelményeit (40/2002 OM rendelet) azért vettük alapul, mert ez a nyelvoktató 

oktatási formában (az A2 szint mellett) a B1 szintnek megfeleltethető, illetve a jelen 

fejlesztésünk eredményeként létrehozandó mérőeszközök is szakaszzáró, normatív és 

szummatív értékelési funkcióval rendelkeznek. 

A receptív kommunikatív nyelvi tevékenységek során az olvasó egy adott szöveget 

rekonstruál és dolgoz fel. Ennek során többféle olvasási tevékenységet hajt végre: az adott 

szöveget tájékozódás, információszerzés vagy szórakozás céljából olvashatja, illetve 

feladata lehet instrukciók olvasása és követése. A nyelvhasználó célja e tevékenységek 

végrehajtásakor az, hogy az adott szövegből a lényeget szűrje ki (globális szövegértés), 

vagy az adott, a saját céljának megfelelő információt vagy utasítást értse meg (szelektív 

szövegértés), illetve az adott információt részletesen értelmezze. A 2. táblázat e célok 

érdekében végzett olvasási tevékenység követelményeit tartalmazza. 

A produktív nyelvi tevékenységek végzésekor az írásbeli kommunikáció írásbeli 

produkcióban és/vagy interakcióban jelenik meg (KER, 2002). A 3. táblázatban szereplő 

követelmények e két területre vonatkoznak. Ezen átfogó követelményekre építve 

határozhatók meg a különböző létrehozandó szövegfajták (kreatív írás, beszámolók és 

esszék létrehozása, levelezés, feljegyzések írása) szerinti követelmények (4. táblázat), 

illetve a szövegalkotási folyamatban megnyilvánuló kommunikatív nyelvi kompetenciák 

összetevőinek a fejlettségét leíró követelmények (5. táblázat). 

Az 5. táblázatban szereplő első három szempont (a szókincs alkalmazása, a grammatikai 

helyesség, a helyesírási tudásszint) a nyelvi kompetenciákhoz tartozó követelményeket 

tartalmazza. A szociolingvisztikai kompetenciákat a létrehozandó szöveg szociolingvisztikai 

megfelelésével jellemezhetjük. Végül a pragmatikai kompetenciákhoz a szöveg koherenciája 

és kohéziója, valamint a tartalmi pontosság tartozik. 

A 3–5. táblázat alapján megállapítható, hogy a KER (2002) részletes követelményeire építve 

a 17/2013 EMMI rendelet inkább az általános írásbeli produkció és interakció, valamint a 

létrehozandó szövegfajtára vonatkozó követelményeket tartalmazza. A középszintű érettségi 

vizsgakövetelményei (40/2002 OM rendelet) pedig a kommunikatív nyelvi kompetenciák 

fejlettségét jellemző követelményeket hangsúlyozza, és megnevezi a vizsgán létrehozandó 

szövegfajtákat. 
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2. táblázat. Az olvasási tevékenységekhez tartozó követelmények 

Olvasási 

tevékenységek 

KER (2002. 86-87., 286. o.) B1 

szintleírása 
17/2013 EMMI rendelet 

Középszintű német nemzetiségi nyelvi 

érettségi (B1 szint) 

Olvasás általános 

tájékozódás 

céljából 

Át tud fésülni hosszabb szövegeket, hogy 

megtalálja a kívánt információt, és egy 

adott feladat elvégzéséhez össze tudja 

gyűjteni a szükséges információt egy 

szöveg különböző részeiből, illetve 

különböző szövegekből. 

Képes megkeresni és megérteni a lényeges 

információt mindennapi anyagokban, pl. 

levelekben, brosúrákban és rövid hivatalos 

dokumentumokban. 

[…]Megérti a fontosabb információkat a 

világos, standard szövegekben, amelyek 

ismert témáról szólnak és gyakori 

helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az 

iskola, a szabadidő, a nemzetiség helyzete 

terén. Elboldogul a legtöbb olyan 

helyzetben, amely a nyelvterületre történő 

utazás során adódik. 

A vizsgázó képes 

- megkeresni egy adott értési célhoz 

szükséges adatszerű információt, 

- megérteni a szöveget kommunikációs 

funkciójának megfelelő részletességgel. 

Olvasás 

információ-

szerzés céljából 

Világosan kifejtett érvelésekben megérti a 

főbb következtetéseket. 

Felismeri az adott téma tárgyalása során 

alkalmazott érvelés fonalát, ha nem is teljes 

részletességgel. 

Felismeri a számára ismerős témákról 

szóló, a lényegre koncentráló újságcikkek 

főbb pontjait. 

Megérti olyan nyelvileg összetettebb 

szövegek lényegét, illetve a bennük lévő 

információt, melyek hétköznapi témákkal 

kapcsolatosak, gyakori témákkal 

foglalkoznak. 

Képes a szövegeket feldolgozni (tanórán 

tanári segítséggel, illetve házi 

olvasmányként). 

A vizsgázó képes 

- megérteni egy adott álláspont mellett és 

ellen szóló érveket, alkalmazni a 

különböző olvasási stratégiákat (pl. 

következtetni az ismeretlen szavak 

jelentésére), 

- megkülönböztetni a tényszerűen közölt 

információt a véleménytől.  

Instrukciók 

olvasása és 

követése 

Meg tudja érteni különböző berendezések 

egyszerű, világosan megfogalmazott 

használati utasítását. 

 

A vizsgázó képes 

- megérteni egyszerű használati 

utasítások, előírások, biztonsági előírások 

szövegét. 

Olvasás 

szórakozás 

céljából 

 

Megérti az eseményekről, érzelmekről, 

véleményekről szóló írásokat. 

Képes néhány irodalmi alkotás (vers, 

novella, elbeszélés, regény) értelmezésére 

az adott népcsoport kultúrájából. 

A kisebbségi népcsoport nyelvén olvassa a 

hazai és az anyanemzet irodalmát, annak 

fontosabb témáit be tudja mutatni. 

A tanuló képes 

- rövidebb terjedelmű epikai művek 

értelmezésére, elemzésére, a konkrét 

költészet műfajkörébe tartozó alkotásokat, 

- rövidebb epikai művek 

mondanivalójának interpretálására.  
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3. táblázat. Általános írásbeli produkcióra és interakcióra vonatkozó követelmények 

Szempont KER (2002) B1 szintleírása 17/2013 EMMI rendelet 
Középszintű német nemzetiségi nyelvi 

érettségi (B1 szint) 

Általános 

írásbeli 

produkció  

Egyszerű, összefüggő szöveget tud írni számos, 

érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témában, rövid, 

különálló elemek lineáris összekapcsolásával. (77. o.) 

Egyszerű, összefüggő szöveget 

tud alkotni ismert vagy az 

érdeklődési körébe tartozó 

témában. 

A vizsgázó képes 

- különböző fajtájú szövegeket írni a 

Témakörök című részben megadott 

témákhoz kapcsolódóan. 

Általános 

írásbeli 

interakció 

Ki tud fejezni információt és gondolatokat mind konkrét, 

mind elvont témákban, ellenőrzi az információt, rákérdez 

problémákra, vagy elfogadható pontossággal 

elmagyarázza azokat. 

Meg tud írni egyszerű, közvetlen fontosságú információt 

közlő vagy kérő levelet vagy feljegyzést úgy, hogy 

megérteti a fontosnak érzett gondolatokat. (99. o.) 

Meg tud fogalmazni egyszerű, 

rövid, összefüggő szöveget 

ismert, hétköznapi témákban. 
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4. táblázat. A létrehozandó szövegfajtára vonatkozó követelmények 

Szempont KER (2002) B1 szintleírása 17/2013 EMMI rendelet 
Középszintű német nemzetiségi nyelvi 

érettségi (B1 szint) 

Kreatív írás 

Érdeklődési köréhez kapcsolódó számos ismerős 

témában lényegre koncentráló, részletes leírást tud adni. 

Beszámolót tud írni élményekről úgy, hogy érzéseit és 

reakcióit egyszerű, összefüggő szövegben írja le. 

Le tud írni egy eseményt, pl. a közelmúltban tett – 

képzelt vagy valóságos – utazást. 

El tud mondani egy történetet. (78. o.) 

Le tudja írni az élményeit, a 

különböző eseményeket, 

álmokat, a reményeit és 

ambícióit, továbbá röviden meg 

tudja indokolni a különböző 

álláspontokat és terveket. 

Be tud számolni élményeiről, 

véleményéről. 

 

Beszámolók 

és esszék 

A számára érdekes témákról rövid, egyszerű esszéket 

tud írni. 

Saját területén belül a számára ismerős, begyakorolt 

vagy szokatlan dolgokkal kapcsolatban összegyűlt 

tényszerű információt bizonyos mértékig magabiztosan 

össze tudja foglalni, beszámolót tud írni róla, és ki tudja 

fejezni a témával kapcsolatos véleményét. 

Meg tud írni nagyon rövid beszámolókat standard, 

hagyományos formában, amelyben begyakorolt, 

tényszerű információt közöl, és megindokolja a megtett 

lépéseket. (78. o.) 

Az adott nép kultúrájáról szóló 

alkotásokon keresztül be tudja 

mutatni az adott nép 

szellemiségét. 

 

Levelezés 

Magánleveleiben tud híreket közölni, és ki tudja fejezni 

gondolatait elvont és kulturális témákkal kapcsolatban, 

mint például a zene vagy a film. Magánleveleiben 

viszonylag részletesen tud írni élményekről, érzésekről 

és eseményekről. (99. o.) 

 
A vizsgázó képes magánjellegű vagy 

intézménynek szóló levél megírására. 

Feljegyzések, 

üzenetek és 

formanyom-

tatványok 

Fel tud jegyezni tudakozódással és problémák 

magyarázatával kapcsolatos üzeneteket. 

Közvetlen jelentőségű egyszerű információt közlő 

feljegyzéseket / üzeneteket tud írni barátainak, 

szolgáltatóknak, tanároknak és másoknak, akik 

mindennapi életében szerepet játszanak, és a számára 

fontos gondolatokat érthetően közli. (100. o.) 

 

A vizsgázó képes az alábbi szövegek 

megírására: 

- üzenet, emlékeztető, 

- rövid személyes jellegű közlés, 

- naplóbejegyzés, 

- üdvözlőlap, 

- meghívó. 
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5. táblázat. A létrehozandó szövegre vonatkozó követelmények 

Szempont KER (2002) B1 szintleírása 
17/2013 EMMI 

rendelet 

Középszintű német nemzetiségi nyelvi 

érettségi (B1 szint) 

A szókincs 

alkalmazása 

Elemi szókincsét jól alkalmazza, de nagyobb hibák még 

előfordulnak, amikor bonyolultabb gondolatok kifejezésére 

vagy ismeretlen témák és helyzetek kezelésére kerül sor. (135. 

o.) 

 

A vizsgázó képes 

- gyakran használt lexikai szerkezetek 

pontos használatára egyszerű 

szövegekben, 

- úgy kifejezni magát, hogy esetleges 

pontatlan szóhasználata ne akadályozza 

a megértést. 

Grammatikai 

helyesség 

Ismerős kontextusokban elfogadható nyelvhelyességgel 

kommunikál; általában jól alkalmazza tudását, bár észrevehető 

anyanyelvi hatások mutatkoznak. Hibák előfordulnak, de 

világos, hogy mit próbál kifejezni. 

Az előreláthatóbb helyzetekkel kapcsolatos gyakran használt 

„begyakorolt mondatok“ és minták készletét elfogadható 

nyelvhelyességgel alkalmazza. (137. o.) 

Képes az adott 

nyelv alapvető 

nyelvi és 

nyelvhelyességi 

törvényszerűségei

nek 

alkalmazására. 

A vizsgázó képes 

- gyakran használt nyelvtani szerkezetek 

nyelvileg pontos használatára egyszerű 

szövegekben, 

- úgy kifejezni magát, hogy esetleges 

nyelvtani pontatlansága ne akadályozza 

a megértést. 

Helyesírási 

tudásszint 

Tud folyamatos szöveget írni, amely általában mindvégig 

érthető. 

A helyesírás, a központozás és a szöveg elrendezése elég 

helyes ahhoz, hogy túlnyomórészt követhető legyen. (142. o.) 
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Szempont KER (2002) B1 szintleírása 
17/2013 EMMI 

rendelet 

Középszintű német nemzetiségi nyelvi 

érettségi (B1 szint) 

Szociolingvisztikai 

megfelelés 

A nyelvi funkciók széles körét tudja alkalmazni, illetve reagálni 

képes rájuk a közismertebb nyelvi megfelelőik semleges 

stílusban való használatával. 

Ismeri a lényeges udvariassági szokásokat, és azoknak 

megfelelően viselkedik. 

Ismeri és észreveszi a jeleket, amelyek azokra a legfontosabb 

különbségekre utalnak, amelyek a saját és a célnyelvi 

közösségben uralkodó hagyományok, szokások, attitűdök, 

értékek és meggyőződések között fennállnak. (147. o.) 

Össze tudja 

hasonlítani a 

magyar nyelvet és 

a nemzetiségi 

nyelvet. 

A vizsgázó képes 

- a szövegfajtának, a közlési szándéknak, a 

címzetthez való viszonyának megfelelő 

stílust és hangnemet választani, 

- az adott szövegfajták formai 

sajátosságainak megfelelő írásművet 

létrehozni. 

Koherencia, kohézió 
Több rövidebb, különálló, egyszerű elemet össze tud kapcsolni 

összefüggő lineáris szempontsorozattá. (151. o.) 
 

A vizsgázó képes koherens szöveget 

létrehozni (előre- és visszautalással, alapvető 

szinonimákkal és kötőszavakkal). 

Tartalmi pontosság  

Valamely gondolat vagy probléma főbb pontjait elfogadható 

pontossággal ki tudja fejteni. 

Át tud adni közvetlen fontosságú, egyszerű, tárgyszerű 

információkat, és meg tudja értetni, hogy mely pontokat érzi a 

legfontosabbnak. 

Mondanivalójának lényegét érthetően ki tudja fejezni. (156. o.) 

 

A vizsgázó képes mondanivalóját logikusan 

és az adott szövegfajta követelményeinek 

megfelelően elrendezni, valamint írásművét 

megfelelően felépíteni és tagolni. 
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5. A kompetenciakomponensek fejlettségének vizsgálati 

módszerei 

Ez a fejezet tartalmazza a kiválasztott két kompetenciakomponens fejlettségének vizsgáló 

tesztek átfogó mérési céljait, ismerteti az olvasástesztben és a nyelvhelyességet mérő 

feladatokban szereplő szövegek kiválasztásának szempontjait, illetve az íráskészség 

feladatban létrehozandó szöveg jellemzőit. Ezt követően ismertetjük és különböző nyelvekre 

vonatkozóan feladatpéldákkal szemléltetjük az adott kompetenciakomponens vizsgálatához 

alkalmas feladatok típusait, azok jellemzőit és kiértékelésük módját. E részek kidolgozásakor 

a középszintű nemzetiségi és nyelvi érettségi vizsgaleírásait (14/2002 OM rendelet) vettük 

alapul. Ennek oka, hogy a két mérés funkciójában megegyezik, bár célcsoportjukban 

különböző, amit a mérési cél és a különböző szövegtípusok meghatározásakor vettünk 

figyelembe. Mindkét teszt esetében megterveztük azt is, hogy milyen elméleti paraméterek 

mentén kívánjuk azt biztosítani, hogy a projekt keretében megvalósítandó mérés esetében a 

hat nemzetiségi nyelvre vonatkozóan a mérőeszközök ekvivalensek legyenek. 

5.1. Az olvasott szöveg értése teszt tartalmi és formai jellemzői 

5.1.1. A teszt mérési célja 

Az olvasott szöveg értése feladatlap célja annak mérése, hogy a tanuló képes-e a 

mindennapi életben előforduló, az adott nemzetiség nyelvén írt, különböző típusú, autentikus 

szövegeket önállóan elolvasni, az olvasási céloknak megfelelő mélységben megérteni. A 

feladatlap azt méri, hogy a tanuló képes-e 

 megérteni a szöveg egy adott vagy különböző helyeiről származó lényeges 

információit, 

 megérteni a főbb következtetéseket, 

 felismerni az érvelés fonalát, egy adott álláspont mellett és ellen szóló érveket, 

 felismerni a szöveg főbb pontjait, gondolatmenetét, 

 megérteni a szövegek lényegét, 

 megérteni egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasítást, 

 értelmezni rövidebb terjedelmű, az adott népcsoport kultúrájából származó irodalmi 

alkotásokat. 
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5.1.2. Az olvasott szövegek jellemzői 

A szövegek 

 autentikusak, amelyeket valós közlési szándékkal hoztak létre, 

 koherensek, esetleges rövidítésük esetén is egységes egészet alkotnak, 

 világos felépítésűek, 

 tematikusan megfelelnek a vizsgált korosztály élettapasztalatainak, általános 

érdeklődésének, 

 megértésükhöz szükséges háttérismeret a nemzetiségi népismerethez, irodalomhoz 

kapcsolódik. 

A szövegek a következő témakörökre épülnek: 

 Személyes vonatkozások, család 

 Ember és társadalom 

 Környezetünk 

 Az iskola 

 A munka világa 

 Életmód 

 Szabadidő, művelődés, szórakozás 

 Utazás, turizmus 

 Tudomány, technika 

 Nemzetiségi irodalom 

A szövegek a következő típusokba sorolhatók: 

 Információkínáló szövegnek nevezzük azokat a tudományos, ismeretterjesztő 

szövegeket, amelyek elsősorban ismereteket közölnek például egy jelenség 

magyarázatáról vagy események bemutatásáról, céljuk a tájékoztatás, meggyőzés. 

 Élménykínáló szövegnek nevezzük azokat az összefüggő szövegeket, amelyeknek a 

célja, hogy egy történet elmesélésével az olvasóból érzelmeket váltsanak ki. 

 A dokumentum típusú szövegek verbális közlést és tipográfiai jeleket, képeket, 

rajzokat is tartalmazhatnak, céljuk, hogy strukturált módon nyújtsanak információkat. 
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 A szövegek a következő fajtákba sorolhatók: 

 funkcionális szövegek (pl. étlap, menetrend, műsorleírás, útmutatók, plakát, brosúra, 

könyvajánlás, hirdetés, prospektus), 

 informatív-instruktív szövegek eseményekről (pl. ismeretterjesztő szöveg, közlemény, 

újsághír, beszámoló, riport, felhívás, tájékoztató szöveg), érzelmekről, véleményekről, 

 irodalmi szövegek, illetve szövegrészletek (vers, novella, elbeszélés, regény, mese), 

 levelek, magánjellegű levek. 

5.1.3. A feladatok és értékelésük jellemzői 

A tesztben előforduló feladattípusok: 

 alternatív választás (pl. a szöveghez tartozó állítások igazságtartalmának eldöntése) 

 feleletválasztás (pl. a szöveghez tartozó kérdésekre megadott 3 válaszlehetőség 

közül a helyes kiválasztása) 

 párosítás (pl. cím és szöveg, kérdés és felelet, személy és kijelentés egymáshoz 

rendelése, a szövegből kivett mondat helyének azonosítása) 

 sorbarendezés (pl. a szöveg részeinek sorrendbe rendezése, események sorrendbe 

állítása a szöveg alapján) 

 kiegészítés (pl. hiányos mondatok kiegészítése a szöveg alapján) 

 teljes rövid válasz (pl. a szöveggel kapcsolatos kérdésekre adott rövid válaszok) 

A feladatok jellemzői, kiértékelése: 

 A feladatok utasításait az adott nyelven fogalmazzuk meg röviden és egyértelműen, 

továbbá úgy, hogy azok megfeleljenek az életkori sajátosságoknak, az elvárt 

nyelvtudás szintjének, továbbá tartalmazzanak minden szükséges információt a 

feladat megoldásához. 

 A feladatok megoldásához a tanulók nem használhatnak segédeszközt. 

 A feladatok értékelése központi javítókulcs alapján történik, amely megadja a helyes 

válaszokat, illetve a nyílt végű feladatokban azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a 

jó válasznak tartalmaznia kell. A tanulói válaszokban előforduló nyelvtani és 

helyesírási hibákat nem kell figyelembe venni, amíg a válasz értelmezhető. 

 A feladatokban szereplő itemek pontértéke minden esetben 0 vagy 1. 
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5.1.4. Feladatpéldák 

Az olvasott szöveg értésének vizsgálatához tartozó tartalmi leírásokat a továbbiakban hét 

feladattal szemléltetjük. Ezeket úgy válogattuk ki, hogy minden nyelvhez, feladattípushoz és 

szövegfajtához tartozzon legalább egy példa. A kiválasztott feladatok jellemzőit a 6. és a 7. 

táblázat tartalmazza. Ezek mindegyike a középszintű nemzetiségi vagy idegen nyelvi 

érettségi feladatsoraiból származik. Azért ezt a forrást használtuk, mert a feladatírók a B1 

nyelvhasználati szintre vonatkozó követelményeknek megfelelően készítették el a 

feladatokat. 

6. táblázat. Az olvasott szöveg értése feladatok jellemzői 

Elméleti 

paraméter 
1. példa 2. példa 3. példa 4. példa 

Szövegtípus információ-kínáló  információ-kínáló dokumentum információ-kínáló 

Szövegfajta 
tájékoztató 

szöveg 
újsághír horoszkóp újsághír 

Tartomány közéleti közéleti 
közéleti / 

személyes 
közéleti 

Témakör 
Nemzetiségi 

irodalom 

Ember és 

társadalom 

Ember és 

társadalom / 

Szabadidő, 

művelődés, 

szórakozás 

A munka világa 

Olvasási cél 

Olvasás 

információ-

szerzés céljából 

Olvasás 

információ-

szerzés céljából 

Olvasás általános 

tájékozódás 

céljából 

Olvasás általános 

tájékozódás 

céljából 

Feladattípus 
alternatív 

választás 
felelet-választás párosítás párosítás 

Szöveghossz 173 szó 248 szó 171 szó 208 szó 

Itemszám 14  10  8  5  

Nyelv horvát szerb szlovén német 
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Az első példafeladat egy folyóiratban megjelent, információkínáló szöveget tartalmaz, amely 

egy verses kötetről tájékoztat. Az autentikus szövegrészlethez egy alternatív választás 

feladat tartozik, amelyben a tanuló a szöveg lényeges információinak megértése alapján azt 

jelöli, hogy az adott állítás igaz vagy sem. Az egyes itemekhez tartozó állítások közel azonos 

terjedelműek, illetve közel azonos információmennyiséget tartalmaznak. 

A második példafeladat egy internetes hírportálról származó, a Mikulásról szóló szövegre 

épül. A tanuló feladata a szöveg főbb gondolatmenetének, lényegi információinak 

megértése. A szöveghez tartozó feleletválasztó feladat a helyes válasz mellett két elterelő 

választ (disztraktort) tartalmaz. A disztraktorok formailag és tartalmilag is egyenértékűek a 

helyes válasszal. 

A harmadik példában egy horoszkópból származó szövegrészletekhez kell a tanulónak egy-

egy bekövetkezett eseményt hozzárendelnie úgy, hogy a rövid szövegek alapján 

következtetéseket von le, és ennek eredményeként az adott szövegrészlet betűjelét írja az 

esemény mellé. A párosítás feladatban plusz három elem szerepel, amelyeket nem kell 

felhasználni, és erre a feladat utasítása fel is hívja a tanuló figyelmét. Ugyanebbe a 

feladattípusba tartozik a negyedik példafeladat is, amelyben a tanulónak a szövegből 

kihagyott mondatok helyét kell beazonosítania. Mindkét feladatban a tanulónak a szöveg 

egészét kell megértenie ahhoz, hogy megtalálja a kívánt információt a szövegben, amelynek 

alapján a feladatot helyesen meg tudja oldani. 

7. táblázat. Az olvasott szöveg értése feladatok jellemzői 

Elméleti paraméter 5. példa 6. példa 7. példa 

Szövegtípus élménykínáló információkínáló élménykínáló 

Szövegfajta mese újsághír elbeszélés 

Tartomány személyes közéleti / oktatás személyes 

Témakör 

Szabadidő, 

művelődés, 

szórakozás 

Az iskola 
Nemzetiségi 

irodalom 

Olvasási cél 
Olvasás szórakozás 

céljából 

Olvasás 

információszerzés 

céljából 

Olvasás szórakozás 

céljából 

Feladattípus sorbarendezés kiegészítés teljes rövid válasz 

Szöveghossz 194 szó 225 szó 232 szó 

Itemszám 10  9  9  

Nyelv szlovák német román 
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Az ötödik példában egy mese összekevert mondatait kell a tanulónak a szöveg kohéziós és 

tartalmi elemei alapján sorba rendezni. A feladat megadja az első helyes választ, a többi 

itemmel azt vizsgálhatjuk, hogy a tanuló képes-e a szöveg gondolatmenetét megérteni. Az 

itemek függetlenségének biztosítása érdekében nem a mondatoknak a szövegben elfoglalt 

helyét, hanem a mondatok közötti kapcsolatok megtalálását pontozzuk. 

A hatodik feladat egy újsághírt tartalmaz, amely a „Tokio Hotel” ikerpár énekesének iskolával 

kapcsolatos történetét írja le. A tanulónak az autentikus szöveghez tartozó mondatokat kell 

kiegészítenie egy-egy szóval. Ezek a mondatok a szöveg lényegi elemeire, összefüggéseire 

vonatkoznak. A hetedik példafeladat is nyílt végű, a tanulónak egyértelműen megfogalmazott 

kérdésekre kell válaszolnia többnyire röviden, egy-két szóval, esetleg egy rövid mondattal. 

Az élménykínáló, rövidebb terjedelmű, az adott népcsoport kultúrájából származó szövegben 

a tanulónak a szöveg egy adott helyéről, vagy különböző helyeiről származó lényeges 

információkat kell megértenie. A két nyílt végű feladathoz tartozó javítókulcs a tartalmilag 

elfogadható helyes válaszokat tartalmazza. 
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1. példa olvasásfeladatra (horvát nyelv) 

Pročitajte tekst iz časopisa "Pogledi" te po uzorku ispunite tablicu (jesu li tvrdnje točne ili 

netočne)! 

Sanja Vulić: Izabrane pjesme Đuse Šimare Pužarova 

Manjinsku književnost u cjelini, pa tako i pjesništvo, u pravilu karakterizira angažiranost i 

prosvjetiteljska usmjerenost. Ukratko, takva je književnost, sa svim svojim književnim vrstama i 

rodovima, ponajprije usmjerena na očuvanje nacionalne svijesti i na očuvanje jezika naroda kojemu 

pripada. U tom kontekstu, hrvatskoga pjesnika iz Mađarske Đuse Šimare Pužarova u svakom slučaju 

predstavlja iznimku. Šimara pripada tzv. mlađem naraštaju hrvatskih pjesnika u Mađarskoj, koji na 

književnu scenu odlučnije stupa sredinom 80-ih godina 20. stoljeća. Zajednička značajka te skupine 

pjesnika jest tematsko istupanje iz tradicionalnih okvira. Osim na planu sadržaja, taj je otklon 

prepoznatljiv i na planu izraza, pa je Šimarino pjesništvo najvećim dijelom satkano u slobodnom stilu, 

bez rime. Najviše je rimovanih stihova u pjesmama namijenjenim djeci. 

(…) Đuro Vidmarovićnastojao je izdvojiti najuspjelija djela. Tako je nastala zbirka, nazvana po pjesmi 

Još uvijek snivam, koja sadrži 53 izabrane Šimarine pjesme različite dužine. Vidmarovićje svojim 

izborom pjesama želio istaći temeljne Šimarine poetske značajke. U toj nam se zbirci Šimara 

predstavlja kao liričar okrenut vlastitoj nutrini. 

(Pogledi, 2003/1., str. 120.-121.) 

 Točna Netočna 

1. Manjinsku književnost karakterizira angažiranost.   

2. Takva književnost nije usmjerena na očuvanje nacionalne svijesti.   

3. U tom kontekstu poezija Đuse Šimare Pužarova predstavlja iznimku.   

4. Šimara pripada tzv. starijem naraštaju hrvatskih pjesnika u Mađarskoj.   

5. Šimara stupa na književnu scenu 90-ih godina 20. stoljeća.   

6. Značajka Šimarinog pjesništva je tematsko istupanje iz tradicionalnih okvira.   

7. Šimara većinom piše u vezanom stihu.   

8. Šimarine dječje pjesme većinom nisu rimovane.   

9. Zbirku pjesama je sastavio profesor Đuro Vidmarović.   

10. Zbirka je nastala po pjesmi Prva ljubav.   

11. Zbirka sadrži 54 izabrane pjesme.   

12. Te Pužarove pjesme su različite dužine.   

13. Vidmarović je želio istaći temeljne Šimarine poetske značajke.   

14. U toj zbirci se Šimara predstavlja kao liričar.   

Megoldás: 

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

Točna x  x   x  x x   x x x 

Netočna  x  x x  x   x x    
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2. példa olvasásfeladatra (szerb nyelv) 

На основи прочитаног текста изаберите тачан одговор међу наведеним могућностима и 
слово поред њега упишите у одговарајући квадратић. 

У машти све деце света, па и одраслих који су млади у срцу, Деда Мраз је доброћудни дедица, 
дуге седе браде, с наочарима на врху носа, повећег округлог стомака, увек весео, обучен у 
црвене хаљине опшивене белим крзном. 

Деда Мраз седа у своје летеће санке које вуче девет ирваса чији је предводник Рудолф црвеног 
носа који осветљава пут у мркој ноћи. Деда Мраз лети од куће до куће, у које улази кроз оџак и 
оставља деци поклоне у чарапама. Легенда каже да је Деда Мраз одувек живео на крајњем 
северу Финске. Његов дом је у Лапонији, највећој и најмање настањеној финској провинцији. 
Почетком 1950-их година група промућурних Финаца дошла је на идеју да се подигне село Деда 
Мраза. Идеја је постала стварност захваљујући финској пошти. Деца из свих крајева света 
слала су писма Деда Мразу у Финску, Норвешку, Шведску, Канаду, чак и Ескимима на 
Гренланду, али никада нису добијала одговор. Онда је финска пошта отворила малу испоставу 
на поларном кругу, а ученице које су ту радиле почеле су да одговарају на писма упућена Деда 
Мразу. Деда Мраз је од 1985. до данас примио 11,1 милион писама. Легенда је рођена, а 
Финска је постала једина права постојбина Деда Мраза. У данима пред Божић на аеродром 
Деда Мраза слети и по 400 чартер авиона са 70.000 посетилаца. Они долазе из свих крајева 
света да би видели Деда Мраза и разговарали с њим. Туристичка индустрија звана Деда Мраз 
обезбеђује данас посао стотинама Лапонаца и остварује годишњи профит од 500 милиона евра 

1.  
A) Деда Мраз је дуге седе браде, с наочарима на носу с овећим стомаком. 
Б) Деда Мраз не носи наочари. 
В) Деда Мраз је увек тужан и нерасположен. 

 

2.  
A) Деда Мраз се вози санкама које вуче Рудолф. 
Б) Деда Мраз се вози летећим санкама које вуку ирваси. 
В) Деда Мраз се вози летећим ћилимом. 

 

3.  
A) Деци оставља поклоне у врећи. 
Б) Деци носи поклоне у шареним кутијама. 
В) Деци оставља поклоне у чарапама. 

 

4.  
A) По легенди је Деда Мраз одувек живео у Финској. 
Б) По легенди је Деда Мраз живео у Норвешкој. 
В) По легенди је Деда Мраз живео с Ескимима. 

 

5.  
A) Лапонија је највећа финска провинција. 
Б) Лапонија је најмања финска провинција. 
В) Лапонија је провинција на Гренланду. 

 

6.  
A) Село Деда Мраза је настало почетком педесетих година. 
Б) Село Деда Мраза је настало крајем педесетих година. 
В) Село Деда Мраза је створено почетком шездесетих година. 

 

7.  
A) Деца су писала Деда Мразу из Финске. 
Б) Деца су писала Деда Мразу у Финску. 
В) Деца су писала Деда Мразу на финском. 

 

8.  
A) На дечија писма су одговарале службенице на пошти. 
Б) На дечија писма су одговарали фински поштари. 
В) На дечија писма су одговарале ученице на пошти. 

 

9.  
A) Посетиоци долазе Деда Мразу пре Божића. 
Б) Посетиоци долазе Деда Мразу после Божића. 
В) Посетиоци долазе Деда Мразу на Божић. 

 

10.  
A) Село Деда Мраза данас запошљава хиљаде Лапонаца. 
Б) Село Деда Мраза данас запошљава милионе Лапонаца. 
В) Село Деда Мраза данас запошљава стотине Лапонаца 

 

Megoldás: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

A Б B A A A Б B A B 

Forrás: https://dari.oktatas.hu/kir/erettsegi/okev_doc/erettsegi_2012/oktober/k_szerb_12okt_fl.pdf 

https://dari.oktatas.hu/kir/erettsegi/okev_doc/erettsegi_2012/oktober/k_szerb_12okt_fl.pdf
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3. példa olvasásfeladatra (szlovén nyelv) 

Nekateri ljudje pravijo, da so se jim uresničile stvari, ki jih jenapovedal horoskop. Ugotovite glede na 

njihove izjave, kaj so po horoskopu. Preberite horoskop in k vsaki izjavi poiščite črko ustreznega 

znamenja, kot kaže primer. Tri znamenja so odveč. 

Horoskop 

a OVEN Z denarjem gospodarite pazljivo, zlasti v petek ne izdajte niti tolarja. 

b RAK V novi družbi se boste brez težav sprostili in se prijetno počutili. 

c TEHTNICA Umirjeni ste in brez težav se boste posvetili svojemu delu. 

č KOZOROG 
Če se boste odločili za potovanje, naj to ne bo z ladjo, verjetnost nesreče v vodi 
je v dneh velika. 

d BIK 
Novih težav ne pričakujte, s starimi ste že pred časom opravili. Poklical vas bo 
star prijatelj 

e LEV Spoznali boste prijetno osebo, s katero boste preživeli zabaven vikend. 

f ŠKORPIJON Izpolnili boste obljubo, ki ste jo dali starejšemu sorodniku in ga boste obiskali. 

g VODNAR 
Vse, česar se boste lotili v zvezi s poslovnimi zadevami, partnerjem ali 
denarjem, se vam bo posrečilo. 

h DVOJČKA 
Nepričakovano boste zaslužili precejšnjo vsoto denarja – in jo tudi takoj 
zapravili. 

i DEVICA Partner pričakuje od vas, da boste večdoma in da se mu boste bolj posvetili. 

j STRELEC Preselili se boste k svojemu partnerju, denarne zadeve rešujte brez zaletavosti. 

k RIBI Čas ni primeren za nakup avtomobila iz druge roke, izgubili bi denar 

0. Kupila sem rabljen avto, pa se je takoj pokvaril. (primer)  

1. Pri novem poslu mi je vse uspelo.  

2. Ladja, s katero sem potoval, je imela manjšo nesrečo.  

3. Ob koncu mirnega tedna me je poklical bivši šolski prijatelj.  

4. Ves teden sem delala, čeprav je mož želel, da bi bila več doma.  

5. Končno sem obiskala svojo starejšo teto.  

6. Za konec tedna sem bil na morju. Spoznal sem zelo zabavno punco  

7. Na petkovi razprodaji nisem nič kupila.  

8. Ves teden sem mislil samo na selitev.  

Megoldás: 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

k g č d i f e a j 

Odveč so znamenja pod črkami b, c in d. 

Forrás: 

https://dari.oktatas.hu/kir/erettsegi/okev_doc/erettsegi_2010/k_nszloven_10maj_fl.pdf 

https://dari.oktatas.hu/kir/erettsegi/okev_doc/erettsegi_2010/k_nszloven_10maj_fl.pdf
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4. példa olvasásfeladatra (német nyelv) 

Lesen Sie den Text und entscheiden Sie, welcher Satz (A–G) in welche Lücke (1–5) passt. 

Achtung! Es gibt einen Satz zu viel. (0) ist ein Beispiel für Sie. 

Berlins älteste Fahrschule geht auf die 80 zu 

Charlottenburg – Generationen von Berlinern lernten in der Leibnitzstraße 21 den Unterschied 

zwischen Bremse und Gaspedal. Seit 75 Jahren gibt es die Fahrschule Bungs – die älteste in ganz 

Berlin. 

_____(0) Hobby-Rennfahrer Walter Bungs saß in der Weinhandlung seiner Eltern und überlegte sich, 

womit er sein Geld verdienen könnte. _____(1) Die ersten vier Schüler lernten die Theorie noch bei 

einem guten Schoppen Rotwein.  

Der Fuhrpark bestand am Anfang aus einem einzigen BMW. Doch bald sprach sich herum, dass 

Bungs ein guter Lehrer war. _____(2) 

1932 reichte die Weinhandlung nicht mehr für die Unterrichtsstunden. _____(3) Als Junge saß 

Joachim fasziniert neben seinem Papa und zwischen den vielen bunten Schildern. Klar, dass er 

schon als 13-Jähriger Auto fahren konnte – heimlich. _____(4) Denn längst war der alte BMW 

ausrangiert, ein ganzer Fuhrpark stand vor der Tür. 

_____(5) Seine Tochter soll den Laden übernehmen. Damit es auch in Zukunft heißt: Mit uns fahren 

Sie sicher. 

A) Mit viel Geduld erklärte er immer wieder die Vorfahrtsregeln. 

B) In den fünfziger Jahren kutschierte Bungs stolz durch Berlin 

C) Heute ist Joachim Bungs dabei, das Geschäft an die dritte Generation weiterzugeben. 

D) Der Vater merkte es nicht. 

E) 
„Dann zog Vater mit der Schule in unser Haus in die Leibnitzstraße”, erinnert sich Joachim 

Bungs (63). 

F) Bei einem Glas Wein kam ihm die Idee zur Fahrschule. 

G) 
Alles begann Ende 1928 

http://www.BerlinOnline.de/berliner-kurier/markt/46596.html 

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

G      

Megoldás: 

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

G F A E D C 

Kimarad: B 

Forrás: 

https://dari.oktatas.hu/kir/erettsegi/okev_doc/erettsegi_2010/k_nemet_10maj_fl.pdf 

https://dari.oktatas.hu/kir/erettsegi/okev_doc/erettsegi_2010/k_nemet_10maj_fl.pdf
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5. példa olvasásfeladatra (szlovák nyelv) 

Vety z rozprávky sme pomiešali. Zostavte pôvodný text. (0) je príklad pre vás. 

Somár a jeho tieň 

a) Pútnik si najal somára, aby ho odniesol do susedného mesta a dohodol sa s majiteľom aj na 

dobrej cene.  

b) „To teda nie“, skríkol majiteľ, „najal si somára, ale nie jeho tieň, ten patrí mne!“ Majiteľ somára sa 

tak rozohnil, že pútnika sotil. Ten mu to vrátil. 

c)     V okamihu stáli proti sebe ako dva kohúty a zúrivo sa do seba pustili. 

d) „Sadnem si do somárovho tieňa,“ povedal si pútnik zbierajúc sa zo somára. 

e) „Musím však ísť s vami“ vysvetľoval majiteľ somára. „Ak totiž somára pod chvíľou nepodurím 

palicou, pôjde veľmi pomaly. Ty naňho vysadni a ja pôjdem za ním peši s palicou až do mesta.“ 

f)     Potom majiteľ pútnika udrel. 

g) Bol vtedy mimoriadne horúci deň, no cesta ubiehala rýchlo. Na poludnie, keď slnko pripekalo, 

zastali, že si oddýchnu. 

h) „Kdeže, odvrkol mu majiteľ somára, „tam budem oddychovať ja, lebo žiadny iný tieň tu nie je! 

i)    „Ja som si najal somára, tak budem v tieni sedieť ja!“ 

j)    Ten mu to zasa oplatil. 

k)    Somára prestalo baviť pozerať na nich, ako sa bijú a zúrivo sa bijú o jeho tieň a rozbehol sa k 

vŕšku. Čoskoro zmizol z dohľadu a svoj tieň si zobral so sebou. 

(Ezopova bájka) 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

a           

Megoldás: 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

a e g d h i b f j c k 

Forrás: 

https://dari.oktatas.hu/kir/erettsegi/okev_doc/erettsegi_2008/oktober/k_szlovak_08okt_fl.pdf 

  

https://dari.oktatas.hu/kir/erettsegi/okev_doc/erettsegi_2008/oktober/k_szlovak_08okt_fl.pdf
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6. példa olvasásfeladatra (német nyelv) 

Lesen Sie den folgenden Text. Ergänzen Sie dann die Sätze. (0) ist ein Beispiel für Sie. 

Schulpflicht auch für Tokio Hotel 

Bill und Tom, Mitglieder der populären Band „Tokio Hotel“, sind von Magdeburg nach Hamburg 

umgezogen – der Schule wegen. Dort müssen sie nämlich nicht am normalen Schulunterricht 

teilnehmen, sondern können ihren Schulabschluss online machen. 

Hintergrund des Umzugs ist die Schulpflicht. Jedes deutsche Kind muss in die Schule gehen, 

entweder neun oder zehn Jahre lang. Das ist abhängig davon, in welchem Bundesland man lebt. 

Denn der Schulbetrieb wird nicht zentral von der Bundesregierung geregelt, sondern von den 

Bundesländern. 

Die Zwillinge Bill und Tom wohnten bisher in Sachsen-Anhalt. Das zuständige Ministerium hatte sie 

für ein Jahr vom Unterricht beurlaubt, weil man ihnen ihre Chancen in der Musikbranche nicht 

verderben wollte. Nun hätten die 16-Jährigen wieder in die Schule gehen müssen. Eine weitere 

Ausnahme konnte das Ministerium nicht machen. 

Ein normaler Unterricht ist allerdings mit Stars in der Klasse nicht möglich. Deshalb sind Bill und Tom 

in ein anderes Bundesland gezogen. Dort können sie sich an einer Internet-Schule unterrichten 

lassen. Sie betreut derzeit 35 Jugendliche. Meistens leben sie mit ihren Eltern im Ausland, oder sie 

sind junge Künstler oder Leistungssportler. 

Wer an der Internet-Schule lernt, bekommt Aufgaben zugeschickt und muss sie selbst innerhalb einer 

bestimmten Zeit erarbeiten. Dann werden die Lösungen und Hausaufgaben zurückgeschickt und 

korrigiert. Das Lernen erfordert viel Disziplin und geht das ganze Jahr lang: Ferien gibt es an der 

Internet-Schule nicht. 

 Der neue Wohnort der Mitglieder der populären Band „Tokio Hotel“ ist      Hamburg       (0). 

 Bill und Tom können wegen ihrer Musikkarriere keine ............................... (1) Schule besuchen. 

 Alle Schüler in Deutschland müssen ............................................... (2) lang eine Schule besuchen. 

 Wie lange man in Deutschland die Schule besucht, hängt von der Regelung der 

..................................................... (3) ab. 

 Bill und Tom haben vom .................................................... (4) ein Jahr Urlaub bekommen. 

 Nach einem Jahr Pause ................................................... (5) die Jungs in die Schule zurückgehen. 

 Sie haben die Lösung in einem anderen Bundesland gefunden: Sie lernen dort an einer 

................................................ (6). 

 An der neuen Schule müssen die Schüler die Aufgaben in einer ................................................ (7) 

lösen und ................................................ (8). 

 An der neuen Schule von Bill und Tom haben die Schüler keine ....................................................... 

(9). 
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Megoldás: 

Megoldásként van, ahol több lehetőséget is megadunk. Ezeken kívül elfogadhatók azok a 

variánsok is, amelyek tartalmilag megegyeznek ezekkel. 

A megoldásokban előforduló nyelvi vagy helyesírási hibákat figyelmen kívül kell hagyni, 

amennyiben a válasz érthető. 

0. Hamburg 

1. normale 

2. 9-10 Jahre 

3. Bundesländer 

4. Ministerium / Unterricht 

5. müssen / mussten / müssten 

6. Internet-Schule 

7. bestimmten Zeit 

8. zurückschicken 

9. Ferien 

 

Forrás: 

https://dari.oktatas.hu/kir/erettsegi/okev_doc/erettsegi_2008/k_nemet_08maj_fl.pdf 

  

https://dari.oktatas.hu/kir/erettsegi/okev_doc/erettsegi_2008/k_nemet_08maj_fl.pdf
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7. példa olvasásfeladatra (román nyelv) 

Citiţi cu atenţie textul de mai jos, apoi răspundeţi la întrebări. Modelul este indicat cu zero. 

De închiriat 

O vorbă franţuzească zice că mai-binele e adesea duşmanul binelui. Este foarte adevărat, însă 

omului nu-i trebuie binele, îi trebuie mai-binele. 

Priviţi, la fiecare Sf. Gheorghe şi Sf. Dumitru, ce goană după mai bine! Gândesc că nicăieri nu se 

mută mai mult şi mai des lumea ca la Bucureşti –e natural, capitala trebuie să dea tonul progresului. 

Doi amici ai mei, domnii George Marinescu şi Marin Georgescu, sunt proprietari fiecare a câte o 

pereche de case în aceeaşi stradă. Amândouă casele sunt absolut identice: acelaşi plan, aceleaşi 

încăperi, zugrăvite la fel: în sfârşit două case gemene, imposibil de deosebit dacă una n-ar purta 

numărul 7 simplu şi cealaltă 7 bis. Au fost începute şi terminate de clădit deodată. După ce le-au 

adus în stare de locuit, amândoi proprietarii s-au mutat fiecare în proprietatea respectivă şi au stat, ca 

buni vecini, fiecare la sine şase luni, de la Sf. 

Gheorghe până la Sf. Dumitru, fiecare s-a hotărât să se mute şisă-şi dea casa cu chirie. Au pus 

fiecare bilet: „De închiriat”. Casele plăceau la toată lumea, dar preţul nu convenea. 

– Mai jos nu putem! zice dl Georgescu. Mai bine rămânem noi în ele. 

Ce-i de făcut? ...nimic mai lesne! S-au învoit să se mute dl Georgescu de la 7 la 7 bis, în casele dlui 

Marinescu, iar dl Marinescu de la 7 bis, în casele dlui Georgescu, la 7 simplu... 

(după Ion Luca Caragiale, De închiriat) 

0. Ce este duşmanul omului ? 

                                            mai-binele                                      

1. Unde se mută lumea mai mult şi mai des? 

................................................................................................................. 

2. Ce trebuie să dea Capitala? 

................................................................................................................. 

3. A câtor case sunt proprietari domnii George Marinescu şi Marin Georgescu? 

................................................................................................................. 

4. Cum sunt casele? 

................................................................................................................. 

5. Prin ce se deosebesc casele? 

................................................................................................................. 

6. Cât timp au stat proprietarii în casele lor? 

................................................................................................................. 

7. Ce au hotărât amândoi? 

................................................................................................................. 

8. Ce au scris pe bilet? 

................................................................................................................. 

9. Ce au făcut în sfârşit? 

................................................................................................................. 
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Megoldás: 

0. Mai-binele. 

1. La Bucureşti. 

2. Capitala trebuie să dea tonul progresului. 

3. A câte o pereche de case. 

4. Casele sunt absolut identice: acelaşi plan, aceleaşi încăperi, zugrăvite la fel 

5. Una poartă numărul 7simplu, cealaltă 7 bis. 

6. Şase luni. 

7. Fiecare s-a hotărât să se mute şi să-şi dea casa cu chirie. 

8. „De închiriat”. 

9. S-au învoit să se mute dl Georgescu de la 7 la 7 bis, în casele dlui Marinescu, iar dl 

Marinescu de la 7 bis, în casele dlui Georgescu, la 7 simplu. 

Forrás: 

https://dari.oktatas.hu/kir/erettsegi/okev_doc/erettsegi_2005/k_roman_05nov_fl.pdf 

  

https://dari.oktatas.hu/kir/erettsegi/okev_doc/erettsegi_2005/k_roman_05nov_fl.pdf
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5.1.5. A teszt szerkezete 

Ebben a részben bemutatjuk, hogy a hat nemzeti kisebbséghez tartozó tanulók olvasott 

szöveg értését milyen szerkezetű feladatlappal célszerű vizsgálni. Ennek megtervezésekor 

építettünk az angol és a német mint idegen nyelv oktatásában részt vevő 6. és 10. 

évfolyamos tanulók idegen nyelvi kompetenciáit feltérképező vizsgálat (Nikolov és Józsa, 

2003; Józsa és Nikolov, 2005) módszereire, amelyben az angol és a német tesztek 

ekvivalenciáját úgy biztosították, hogy azok azonos részkészségeket mértek, a 

feladatsorokra azonos szövegtípus, feladattípus, itemszám volt jellemző. 

A rendelkezésre álló időkeretben (45 perc) három rövidebb terjedelmű szöveghez tartozó 

feladat megoldása reális. A 8. táblázat tartalmazza a tesztek szerkezetét különböző elméleti 

paraméterek szerint. A három feladathoz különböző típusú (információ- és élménykínáló, 

valamint dokumentum) szöveget célszerű kiválasztani, mert így a feladatok három különböző 

olvasási célhoz illeszkedhetnek. Ezekhez rendelhetők az egyes szövegfajták, amelyeknél 

további szűkítést végeztünk azért, hogy a hat nyelven a szövegek ekvivalensek legyenek. A 

feladatokhoz felhasznált szövegek együttes terjedelmének célszerű 550–700 szónak lennie, 

ezek közül az információ- és élménykínáló szövegek hosszabbak, a dokumentum-típusú 

szövegek rövidebbek lehetnek. Ezt a terjedelmet azzal indokolhatjuk, hogy például a 

középszintű nyelvi érettségi 60 perces olvasott szöveg értése tesztjében felhasznált 

szövegek együttes terjedelme 900–1000 szó. A mérésben részt vevő tanulók életkori 

sajátosságaihoz illeszkedően célszerű a személyes és oktatási tartományból, főleg az iskola 

világával összefüggő témájú szövegek kiválasztására hangsúlyt fektetni. Ez a terjedelem 

lehetővé teszi azt is, hogy a teszt 25–30 itemből álljon, amely elegendő a tanulók olvasási 

képességének megbízható méréséhez. A három kiválasztott feladattípus (alternatív 

választás, párosítás, teljes rövid válasz) illeszkedik leginkább a kiválasztott szövegfajtához 

és a vizsgált olvasási célokhoz. 

A hat teszt ekvivalens működését azzal is biztosítani kell, hogy a feladatírás szempontjából 

egységes utasításokat, feladatszerkezetet célszerű használni, szükséges törekedni az 

egyenletes itemeloszlásra, a feladattípusnak megfelelő itemszerkezetre. A vizsgált tanulók 

életkori sajátosságainak és a nyelvtanulásban szerzett tapasztalatainak figyelembevételével 

szükséges minden feladathoz egy példa (0. item) megadása. A teljes tesztnek és a 

feladatoknak formai megjelenítésben is meg kell egyezniük. A kiértékelés szempontjából 

szükséges az egyes feladattípusokhoz tartozó megoldókulcs és javítási-értékelési útmutató 

egységesítése. 
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8. táblázat. Az olvasott szöveg értése feladatlap jellemzői 

Elméleti 

paraméter 
1. feladat 2. feladat 3. feladat 

Szövegtípus információkínáló szöveg 
dokumentum-típusú 

szöveg 
élménykínáló szöveg 

Szövegfajta 

informatív-instruktív 

szöveg (ismeretterjesztő 

szöveg vagy újsághír) 

funkcionális szöveg 

(útmutató vagy 

prospektus) 

irodalmi szöveg(részlet) 

(elbeszélés vagy mese) 

Tartomány oktatási személyes / közéleti személyes 

Témakör Az iskola 
Szabadidő, művelődés, 

szórakozás 
Nemzetiségi irodalom 

Olvasási cél 
Olvasás információ-

szerzés céljából 

Olvasás általános 

tájékozódás céljából 

Olvasás szórakozás 

céljából 

Feladattípus alternatív választás párosítás teljes rövid válasz 

Szöveghossz 200–250 szó 150–200 szó 200–250 szó 

Itemszám 8–10 8–10 8–10  

5.2. Az íráskészség és nyelvhelyesség teszt tartalmi és formai jellemzői 

5.2.1. A teszt mérési célja 

A feladatlap célja annak mérése, hogy (1) a tanuló képes-e magát az adott kisebbség 

nyelvén írásban kifejezni, illetve különböző kommunikációs célok és szándékok elérése 

érdekében írásbeli feladatokat végrehajtani, illetve (2) rendelkezik-e azokkal a lexikai, 

grammatikai, szemantikai és pragmatikai ismeretekkel, amelyek képesé teszik az önálló 

kommunikációra. A feladatlap azt méri, hogy a tanuló képes-e 

 a feladatban megadott kommunikációs helyzetekben és szerepekben megnyilatkozni, 

 koherens, megfelelően felépített szöveget létrehozni, 

 mondanivalóját logikusan, az adott szövegfajta jellemzőinek megfelelően elrendezni, 

 a közlési szándéknak, a címzetthez való viszonynak és a szövegfajtának megfelelő 

stílusú és hangnemű szöveget létrehozni, 

 úgy kifejezni magát, hogy esetleges nyelvtani pontatlansága, szóhasználata ne 

akadályozza a megértést, 

 alapvető nyelvtani és lexikai szerkezetek nyelvileg pontos használatára egyszerű 

szövegekben. 
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5.2.2. A tesztben szereplő és létrehozandó szövegek jellemzői 

A tanulónak az írásfeladatban olyan szöveget kell létrehozni, amely 

 valós közlési szándékkal jön létre, 

 az olvasó számára világos felépítésű, érthető, 

 tematikusan megfelel a vizsgált korosztály élettapasztalatainak, általános 

érdeklődésének, 

 megírásához szükséges háttérismeret a nemzetiségi népismerethez, irodalomhoz 

kapcsolódik. 

A tanuló által létrehozandó szöveg a következő témakörökre épül: 

 Személyes vonatkozások, család 

 Ember és társadalom 

 Környezetünk 

 Az iskola 

 A munka világa 

 Életmód 

 Szabadidő, művelődés, szórakozás 

 Utazás, turizmus 

 Tudomány, technika 

A tanuló által létrehozandó szöveg a következő fajtákba sorolható: 

 személyes jellegű közlés (beszámoló, üzenet, emlékeztető, feljegyzés, 

naplóbejegyzés, üdvözlőlap, meghívó), 

 magánjellegű vagy intézménynek szóló levél. 

A tanuló által létrehozandó szöveg a következő kommunikációs helyzetekre és azokban az 

alábbi szerepkörökre vonatkozik: 

 vevőként: áruháznak, üzletnek címzett írásmű, 

 vendéglátóként, vendégként: családi, baráti körben történő eseményekre vonatkozó 

írásmű, 

 vendégként, turistaként: étteremnek, kávéháznak, vendéglőnek, ifjúsági szállásnak, 

campingnek, panziónak, szállodának címzett írásmű, 
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 ügyfélként, állampolgárként: nemzetiségi hivataloknak, rendőrségnek, városházának 

címzett írásmű, 

 tanulóként, iskolatársként megfogalmazott írásmű, 

 nézőként kulturális intézményeknek (színház, mozi, múzeum) címzett írásmű, 

 résztvevőként sportlétesítményeknek, sportcsoportoknak címzett írásmű, 

 betegként orvosnak, kórháznak címzett írásmű, 

 ügyfélként szolgáltató egységeknek címzett írásmű, 

 diákmunka-vállalóként megfogalmazott írásmű. 

A nyelvhelyességet mérő feladatokban szereplő szövegek 

 autentikusak, amelyeket valós közlési szándékkal hoztak létre, 

 koherensek, esetleges rövidítésük esetén is egységes egészet alkotnak, 

 világos felépítésűek, 

 tematikusan megfelelnek a vizsgált korosztály élettapasztalatainak, általános 

érdeklődésének, 

 megértésükhöz szükséges háttérismeret a nemzetiségi népismerethez, irodalomhoz 

kapcsolódik. 

A nyelvhelyességet mérő feladatokban szereplő szövegek a következő témakörökre 

épülnek: 

 Személyes vonatkozások, család 

 Ember és társadalom 

 Környezetünk 

 Az iskola 

 A munka világa 

 Életmód 

 Szabadidő, művelődés, szórakozás 

 Utazás, turizmus 

 Tudomány, technika 

A szövegek a következő típusokba sorolhatók: 
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 Információkínáló szövegnek nevezzük azokat a tudományos, ismeretterjesztő 

szövegeket, amelyek elsősorban ismereteket közölnek például egy jelenség 

magyarázatáról vagy események bemutatásáról, céljuk a tájékoztatás, meggyőzés. 

 Élménykínáló szövegnek nevezzük azokat az összefüggő szövegeket, amelyeknek a 

célja, hogy egy történet elmesélésével az olvasóból érzelmeket váltsanak ki. 

A szövegek a következő fajtákba sorolhatók: 

 informatív-instruktív szövegek eseményekről (pl. ismeretterjesztő szöveg, közlemény, 

újsághír, beszámoló, riport, felhívás, tájékoztató szöveg), érzelmekről, véleményekről, 

 irodalmi szövegek, illetve szövegrészletek (elbeszélés, regény, mese), 

 levelek, magánjellegű levek. 

5.2.3. A tesztben előforduló feladatok és értékelésük jellemzői 

Az írásfeladat a következő típusokba sorolható: 

 verbális segédanyagok (pl. személyes feljegyzések, üzenetek, levelek, levélrészletek, 

felhívások, hirdetések, szórólapok, az adott nemzetiség nyelvére vonatkozó irodalmi 

szövegrészletek, versek) alapján meghatározott kommunikációs cél elérése 

érdekében, előre megadott tartalmi irányító szempontok alapján történő 

szövegalkotás, 

 vizuális segédanyagok (pl. ábrák, képek, az adott nemzetiség kultúrájára jellemező 

festmények, épületek, népviseletek, fotók vagy grafikonok, táblázatok) alapján 

meghatározott kommunikációs cél elérése érdekében előre megadott tartalmi irányító 

szempontok alapján történő szövegalkotás. 

Az írásfeladat jellemzői: 

 A feladat utasítását az adott nyelven fogalmazzuk meg röviden és egyértelműen, 

továbbá úgy, hogy az megfeleljen az életkori sajátosságoknak, az elvárt nyelvi 

szintnek és minden, a feladat megoldásához szükséges információt tartalmazzanak. 

 A feladat megoldásához a tanulók használhatnak nyomtatott szótárt. 

 A verbális és vizuális segédanyagok funkciója a kommunikációszituáció 

megteremtése, gondolati és/vagy nyelvi segítség nyújtása a téma kifejtéséhez. 

 A feladat megadja a kommunikációs helyzetet (a tanuló szerepét, az írásmű célját, 

témáját, címzettjét, a tanuló és olvasó között kapcsolat jellegét, a szövegfajtát). 

 A feladat három irányító szempontot tartalmaz, amelyek mentén tetszőleges 

sorrendben alkothatja meg a tanuló a szöveget. Ezek funkciója, hogy megadják a 

téma alapját, és összehasonlíthatóvá tegyék az írásműveket, valamint lehetővé 

tegyék a Tartalom szempont alapján a szöveg kiértékelését. 
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Az írásfeladat kiértékelésének jellemzői: 

 A feladat értékelése központi javítási-értékelési útmutató alapján történik. 

 Az értékelési eljárás előre meghatározott értékelési szempontok és azokhoz tartozó 

értékelési skálák segítségével történik. Az írásműveket a (1) Tartalom, (2) 

Szövegalkotás, (3) Szókincs, kifejezésmód, (4) Nyelvhelyesség, helyesírás és (5) 

Külalak szempontok alapján kell értékelni. 

 A Tartalom szempont alapján azt értékeljük, hogy a tanuló mennyire érte el a 

megadott kommunikációs célokat, hány irányító szempontra tért ki, és azokat milyen 

mélységben tárgyalta. 

 A Szövegalkotás szempontnál azt értékeljük, logikus-e a szöveg felépítése, 

megfelelő-e a gondolati tagolás, illetve hogyan használja a tanuló a 

szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit. 

 A Szókincs, kifejezésmód szempontnál azt értékeljük, megfelel-e a tanuló által 

használt szókincs a kommunikációs szándéknak, célnak, szituációnak, illetve 

megfelelő-e a szóhasználat a B1 szint követelményeinek. 

 A Nyelvhelyesség, helyesírás szempontnál azt értékeljük, megfelel-e a tanuló által 

létrehozott szöveg a mondattan, az alaktan és a helyesírás szabályainak, illetve 

megfelel-e a szöveg a B1 szint követelményeinek. 

 A Külalak szempontnál azt értékeljük, hogy milyen a szöveg írásképe, mennyire 

olvasható, rendezett. 

 Az öt analitikus értékelési szemponthoz olyan skálákat rendeltünk, amelyek 

alkalmasak a teljesítményszintek minőségi megkülönböztetésére. Az egyes 

szempontokhoz 3- vagy 4-fokú skála tartozik, amelyek a tanulói teljesítmények 

szintjeit jelölik (9. táblázat). Az értékelés során azt állapítjuk meg, hogy az írásmű az 

adott szempont alapján melyikbe tartozik. A skálákhoz tartozó számok tehát nem 

pontszámokat, hanem kategóriákat jelölnek. A szintleírásokat az 5. táblázatban 

szereplő követelményeknek megfelelően úgy alakítottuk ki, hogy az első négy 

szempont esetében a 4-es és 3-as kategória azt jelöli, hogy a tanuló írásműve jól 

vagy éppen megfelel a B1 nyelvi szint követelményeinek. A 2-es és 1-es kategória 

pedig arra vonatkozik, hogy a tanuló által létrehozott szöveg az adott szempontból 

nem felel meg a B1 tudásszint követelményeinek. A megadott szempontrendszer 

csak akkor értelmezhető, ha a tanuló írt valamilyen szöveget. 
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9. táblázat. Az egyes értékelési szempontokhoz tartozó szintleírások 

Tartalom    

4 3 2 1 

A tanuló megvalósította 

a kommunikációs 

célokat, az összes 

irányító szempontot 

megfelelően dolgozta ki. 

A tanuló többnyire 

megvalósította a 

kommunikációs 

célokat, két irányító 

szempontot dolgozott 

ki megfelelően, a 

másikat részben 

vagy egyáltalán nem. 

A tanuló részben 

valósította meg a 

kommunikációs célokat, 

- egy irányító 

szempontot dolgozott ki 

megfelelően, a többit 

pedig részben vagy 

egyáltalán nem, 

- vagy legalább két 

irányító szempontot 

tárgyalt részben. 

A tanuló nem valósította 

meg a kommunikációs 

célokat, 

- az irányító szempontok 

közül egyet sem 

dolgozott ki 

megfelelően, 

- vagy csak egy irányító 

szempontot tárgyalt 

részben, - vagy más 

témáról írt. 

 

Szövegalkotás    

4 3 2 1 

A szöveg felépítése, az 

irányító szempontok 

elrendezése logikus. 

A szöveg felépítése, 

az irányító 

szempontok 

elrendezése 

többnyire logikus. 

A mondanivaló nem 

mindenütt logikus 

elrendezésű. 

A mondanivaló nem 

logikus elrendezésű 

A gondolati tagolás 

megfelelő: van 

bevezetés, tárgyalás és 

befejezés. 

A gondolati tagolás 

részben megfelelő: 

van bevezetés vagy 

befejezés. 

A gondolati tagolás nem 

megfelelő: hiányzik a 

bevezetés és a 

befejezés. 

A gondolatok 

esetlegesen követik 

egymást, az írásmű 

tagolatlan. 

A mondatok szervesen 

kapcsolódnak 

egymáshoz, koherens 

szöveg jött létre. 

A mondatok többnyire 

szervesen 

kapcsolódnak 

egymáshoz. 

A mondatok több helyen 

nem kapcsolódnak 

egymáshoz, de a 

szövegszerűség 

nyomokban 

felfedezhető. 

Az írásmű 

áttekinthetetlen, 

túlnyomórészt izolált 

mondatok halmazából 

áll. 
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Szókincs, 

kifejezésmód 
   

4 3 2 1 

A szöveget a témának 

és a közlési 

szándéknak megfelelő 

szókincs jellemzi. 

A szöveget nagyrészt 

a témának és a 

közlési szándéknak 

megfelelő szókincs 

jellemzi. A szókincs 

korlátai miatt többször 

előfordul szóismétlés. 

A szöveget a téma és a 

közlési szándék 

szempontjából még 

éppen elfogadható, 

főként egyszerű 

szókincs jellemzi. Sok a 

szóismétlés. 

A szövegben 

felhasznált szókincs 

szegényes, nem felel 

meg a témának és a 

közlési szándéknak. 

A néhol nem megfelelő 

a szóhasználat, az nem 

vagy csak kis 

mértékben nehezíti a 

mondanivaló 

megértését. 

Többször nem 

megfelelő a 

szóhasználat, s ez 

néhány helyen 

nehezíti a 

mondanivaló 

megértését. 

A sokszor nem 

megfelelő a 

szóhasználat, ami 

helyenként jelentősen 

nehezíti és/vagy 

akadályozza a 

mondanivaló 

megértését. 

A nem megfelelő 

szóhasználat több 

helyen akadályozza a 

szöveg megértését. 

 
Nyelvhelyesség, 

helyesírás 
   

4 3 2 1 

A tanuló általában 

helyesen használja az 

egyszerű nyelvtani 

struktúrákat. 

A tanuló több hibával 

használja az egyszerű 

nyelvtani struktúrákat. 

A tanuló csak a 

legegyszerűbb nyelvtani 

struktúrákat használja. 

A szöveg a nyelvi 

(mondattani, alaktani, 

helyesírási) hibák miatt 

nem érthető. 

A szöveg kevés nyelvi 

(mondattani, alaktani, 

helyesírási) hibát 

tartalmaz, amelyek 

azonban a megértést 

nem befolyásolják. 

A szöveg több nyelvi 

(mondattani, alaktani, 

helyesírási) hibát 

tartalmaz, amelyek 

azonban a megértést 

nem befolyásolják, 

és/vagy kevés hiba 

jellemzi a szöveget, 

mely a megértést 

nehezítené. 

A szöveg sok olyan 

nyelvi (mondattani, 

alaktani, helyesírási) 

hibát tartalmaz, 

amelyek a megértést 

nem befolyásolják, 

valamint több, a 

megértést jelentősen 

nehezítő nyelvi hiba 

fordul elő benne. 

 

 

Külalak    

4 3 2 1 

 A szöveg külalakja 

megfelelő, rendezett, 

a kézírás olvasható.  

A szöveg külalakja nem 

mindenhol megfelelő, a 

kézírás néhol 

olvashatatlan, a tanuló 

törekszik arra, hogy 

rendezett szöveget 

hozzon létre.  

A szöveg külalakja nem 

megfelelő, rendezetlen, 

széteső, gondatlan, 

igénytelen, a kézírás 

olvashatatlan. 
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A nyelvhelyességet mérő feladatok a következő típusokba sorolhatók: 

 feleletválasztás (pl. a szövegek kiegészítése 4 válaszlehetőség közül a helyes 

kiválasztásával) 

 párosítás (pl. a szövegből kivett mondatrész helyének azonosítása a szövegkohéziós 

eszközök segítségével, hiányos szöveg kiegészítése előre megadott szókészletből) 

 kiegészítés (pl. hiányos szöveg kiegészítése önállóan, megadott szavak képzett 

és/vagy ragozott alakjainak beillesztése a szövegbe) 

A nyelvhelyességet mérő feladatok jellemzői, kiértékelése: 

 A feladatok utasításait az adott nyelven fogalmazzuk meg röviden és egyértelműen 

úgy, hogy azok megfeleljenek az életkori sajátosságoknak, az elvárt nyelvtudás 

szintjének, és tartalmazzanak minden szükséges információt a feladat 

megoldásához. 

 A feladatok megoldásához a tanulók nem használhatnak segédeszközt. 

 A feladatok értékelése központi javítókulcs alapján történik, amely megadja a helyes 

válaszokat, illetve a nyílt végű feladatokban azokat az elemeket, amelyeket a jó 

válasznak tartalmaznia kell. 

 A feladatokban szereplő itemek pontértéke minden esetben 0 vagy 1. 

5.2.4. Feladatpéldák 

Az írás nyelvhelyességének vizsgálatához tartozó tartalmi leírásokat hét példafeladattal 

illusztráljuk. Ezeket az olvasáshoz hasonlóan úgy válogattuk ki, hogy nyelvenként 

változatosak legyenek, többféle feladattípushoz tartozzanak. A példák mindegyike a B1 

nyelvi szint követelményeinek megfelelően készített középszintű nemzetiségi vagy idegen 

nyelvi érettségi feladat. 

A példaként kiválasztott két írásfeladatot egyrészt a segédanyagok (input), másrészt a tanuló 

által létrehozandó szöveg jellemzői alapján paramétereztük (10. táblázat). Az 

inputszövegeket az olvasásfeladatokhoz hasonlóan három fő szövegtípusba (információ- és 

élménykínáló, illetve dokumentum) sorolhatjuk. Ezekhez rendelhetjük a különböző 

szövegfajtákat (funkcionális, informatív-instruktív vagy irodalmi szövegek). Az első 

példafeladatban a tanuló osztálya nevében levelet ír, hogy felvegye a kapcsolatot egy 

gimnáziumi csoporttal, a másodikban pedig egy természetvédelmi parknak címzett levélben 

mutatja be a saját és társai hobbitevékenységét (kerékpározás), továbbá érdeklődik a park 

területén tervezett biciklitúráról. 

A két feladat mérési célja azonos: mindkettő azt vizsgálja, képes-e a tanuló a megadott 

kommunikációs célok és szándékok elérése érdekében írásbeli feladatokat végrehajtani. A 

feladatok azonos módon épülnek fel. Az első rész tartalmazza a kommunikációs helyzetet, 

amelyben az szerepel, hogy a tanuló milyen szerepkörben és kinek írja az írásművet, milyen 

a közöttük lévő kapcsolat (az első példa személyes, a második példa hivatalos hangvételű 

írásmű létrehozását igényli). Ebben a részben egyértelműen megadják, hogy milyen műfajú 
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és terjedelmű szöveget kell a tanulónak létrehoznia. Ehhez tartozik az input, amely mindkét 

példa esetében egy rövid dokumentumszöveg, funkciója, hogy alkalmat teremtsen az írásbeli 

szövegalkotáshoz. A feladat második része tartalmazza az irányító szempontokat, amelyeket 

a tanuló a neki tetsző sorrendben vehet figyelembe a szöveg létrehozásakor. A feladat 

harmadik része pedig felhívja a tanuló figyelmét arra, hogy ügyeljen a levél formai jegyeire. 

10. táblázat. Az írásfeladatok jellemzői 

Elméleti paraméter 1. példa 2. példa 

Input szöveg típusa dokumentum dokumentum 

Input szöveg fajtája hirdetés prospektus 

Input szöveg hossza 25 szó 39 szó 

Tartomány közéleti / oktatási közéleti 

Témakör Az iskola Utazás, turizmus 

Mérési cél információközlés információkérés és -közlés 

Feladattípus 

verbális segédanyag alapján 

történő szövegalkotás irányító 

szempontok mentén 

verbális segédanyag alapján 

történő szövegalkotás irányító 

szempontok mentén 

Kommunikációs helyzet 
tanulóként megfogalmazott 

írásmű 

turistaként megfogalmazott 

írásmű 

Létrehozandó szövegfajta fiataloknak szóló (baráti) levél intézménynek szóló levél 

Nyelv német német 
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1. példa írásfeladatra (német nyelv) 

Sie haben in der Zeitung folgende Anzeige gefunden: 

 

Ihre Deutschgruppe wird im Sommer nach Hamburg fahren. Schreiben Sie im Namen der 

Gruppe einen Vorstellungsbrief an Katja. Verwenden Sie dafür 80-100 Wörter. Schreiben 

Sie über die folgenden Punkte: 

1. Grund des Schreibens 

2. Kurze Vorstellung der Gruppe (Schule, Anzahl, Hobbys) 

3. Deutschkenntnisse der Gruppe 

4. Zweck Ihrer Reise nach Hamburg (z. B. Deutsch lernen, die Stadt besichtigen) 

5. Bitte um ein persönliches Treffen in Hamburg 

Die Reihenfolge der Leitpunkte können Sie selbst bestimmen. Vergessen Sie nicht Datum, 

Anrede, Gruß und Unterschrift. 

Forrás: 

https://dari.oktatas.hu/kir/erettsegi/okev_doc/erettsegi_2006/k_nemet_06maj_fl.pdf 

  

https://dari.oktatas.hu/kir/erettsegi/okev_doc/erettsegi_2006/k_nemet_06maj_fl.pdf
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2. példa írásfeladatra (német nyelv) 

Sie sind Naturfreund. Im Sommer wollen Sie mit Ihren Freunden in Deutschland eine 

Radtour machen. Sie haben in einer Zeitung folgende Anzeige gelesen:  

 

Schreiben Sie einen Brief an die Leitung des Naturparks. Verwenden sie dafür 80-100 

Wörter. Gehen Sie dabei auf folgende Punkte ein: 

1. Grund des Schreibens 

2. Vorstellung der Radler-Gruppe (Anzahl, Erfahrung mit Radtouren) 

3. Wollen Sie die Fahrräder mitnehmen oder mieten? Warum? 

4. Frage nach den Rahmenbedingungen (z.B. Unterkunft, Verpflegung, Kosten) 

5. Bitte um Prospekte mit weiteren Informationen 

Die Reihenfolge der Leitpunkte können Sie selbst bestimmen. Vergessen Sie Datum, 

Anrede, Gruß und Unterschrift nicht. 

Forrás: 

https://dari.oktatas.hu/kir/erettsegi/okev_doc/erettsegi_2007/k_nemet_07maj_fl.pdf 

  

https://dari.oktatas.hu/kir/erettsegi/okev_doc/erettsegi_2007/k_nemet_07maj_fl.pdf
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A nyelvhelyességet mérő feladatokhoz tartozó első példában információkínáló, autentikus 

szövegrészletekhez tartozik egy feleletválasztó feladat (11. táblázat). A tanulónak a 

szövegeket kell kiegészítenie a megadott válaszlehetőségek alapján, amelyek közül az egyik 

helyes, a másik három elterelő válasz (disztraktor). A disztraktorok formailag és tartalmilag is 

egyenértékűek a helyes válasszal, ugyanabba a nyelvtani kategóriába tartoznak. Az itemek 

többsége arányosan helyezkedik el a szövegekben. 

A második és harmadik példafeladatban a két szöveg azonos témakörbe, tartományba 

tartozik, de a típus eltér: a román példafeladat egy rövidített tájékoztató szöveget, a másik 

egy meserészletet tartalmaz. Közös azonban a két feladatban, hogy a tanulónak előre 

megadott elemeket (elöljárószavakat vagy mondatrészeket) kell a szöveg megfelelő helyére 

visszahelyezni. Ugyanakkor, míg a második feladatban azonos a beírandó szavak és az 

itemek száma, addig a harmadik feladatban és az olvasás példafeladatokban egy (vagy 

több) elemmel több szerepel. Feladattipológiai szempontból ez utóbbi a megfelelő, mert így 

lehet kiküszöbölni azt, hogy az utolsó item az előzőektől függjön. 

11. táblázat. A nyelvhelyességet mérő feladatok jellemzői 

Elméleti 

paraméter 
1. példa 2. példa 3. példa 

Szövegtípus információkínáló információkínáló élménykínáló 

Szövegfajta újsághírek tájékoztató szöveg mese 

Tartomány közéleti közéleti személyes 

Témakör Szabadidő, művelődés, 

szórakozás 

Szabadidő, művelődés, 

szórakozás 

Szabadidő, művelődés, 

szórakozás 

Mérési cél hiányos szöveg 

kiegészítése négy 

válaszlehetőség 

(elöljárószók) közül az 

egy helyes 

kiválasztásával 

hiányos szöveg 

kiegészítése előre 

megadott szókészletből 

(elöljárószók) 

a szövegből kivett 

mondatrész helyének 

azonosítása a 

szövegkohéziós 

eszközök segítségével 

Feladattípus feleletválasztás párosítás párosítás 

Szöveghossz 137 szó 113 szó 102 szó 

Itemszám 7 10 5 

Nyelv szerb román szlovák 
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A negyedik és ötödik példafeladathoz tartozó szöveg típusa megegyezik, de eltérő a két 

szöveg fajtája és témaköre (12. táblázat). A két feladat típusa azonos: a horvát 

példafeladatban a megadott szavakat kell ragozott formában beírni a szövegbe, a másik 

feladatban pedig önállóan kell a szöveget kiegészíteni. A negyedik és a második feladat 

azért került külön típusba, mert a másodikban nem kell transzformációt végezni a szavakon, 

a tanulónak a megfelelő helyre kell írnia a szót, a negyedik feladatban viszont előre adott, 

hogy a szöveg melyik helyére kell írni a szót, amit azonban a tanulónak át kell alakítania. 

12. táblázat. A nyelvhelyesség-feladatok jellemzői 

Elméleti 

paraméter 
4. példa 5. példa 

Szövegtípus információkínáló információkínáló 

Szövegfajta magánjellegű levél újsághír 

Tartomány személyes közéleti 

Témakör Személyes vonatkozások Tudomány és technika 

Mérési cél megadott igék ragozott alakjainak 

beillesztése a szövegbe 

hiányos szöveg kiegészítése 

önállóan 

Feladattípus kiegészítés kiegészítés 

Szöveghossz 130 szó 124 szó 

Itemszám 9 5 

Nyelv horvát szlovén 
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1. példa nyelvhelyesség-feladatra (szerb nyelv) 

У овом тексту недостају речи. Допуните текст тако да од четири варијанте у квадратић 

испод текста упишете слово изнад правилног решења! Радите по узорку (0)!  

Занимљивости 

Аларик (око 370-410) био је велики готски _____(0) који је 410. заузео и опљачкао _____(1). 

_____(2) је да са својим људима, германским ратницима пређе у Африку, али због олује морао 

је да одустане.  

Паја Јовановић (1859-1957) био је српски сликар који је рођен у Вршцу у тадашњој 

Аустроугарској. Школовао се у Бечу и био је врсни представник _____(3). Његове историјске 

слике су и данас веома популарне. Најпознатије дело Паје Јовановића, које сваки Србин 

познаје, јесте „Сеоба Србаља”.  

На Нови Зеланд људска нога је ступила тек пре 2.000 година. Први _____(4) били су 

Полинежани, данас познати као Маори.  

Свемирски брод који полеће са површине тла мора да постигне од преко 40.000 км/ч да би 

се отргао _____(5) гравитације.  

Зрачење је облик енергије. _____(6) зраци путују _____(7) свемир и стижу до нас у облику 

топлотне и светлосне енергије.  

 (СНН/2008/49.) 

 А Б В Г 

0. вијевођа  војсковођа војновођа војсководник 

1. Рим  Рима Рому Ром 

2. Плановао  Планирао Планио Пландио 

3. реала  реализма реалитизма реалности 

4. усељеници  насељеници досељеници пресељеници 

5. земљишне  Земљине земаљске земљане 

6. Сунцеви  сунчани Сунчеви сунчански 

7. кроз  уз до преко 

 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Б        

Megoldás: 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Б А Б В В Б В Г 

Forrás: 

https://dari.oktatas.hu/kir/erettsegi/okev_doc/erettsegi_2011/oktober/k_szerb_11okt_fl.pdf  

https://dari.oktatas.hu/kir/erettsegi/okev_doc/erettsegi_2011/oktober/k_szerb_11okt_fl.pdf
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2. példa nyelvhelyességet mérő feladatra (román nyelv) 

Completaţi textul de mai jos cu următoarele prepoziţii:  

pe, de la, în, despre, pentru, între, din, de,la, cu. 

Cronicile din Narnia, noi aventuri fantastice 

Criticii vorbesc ..............................(1) pelicula „Cronicile din Narnia: Leul, Vrăjitoarea şi 

Dulapul” numind-o o combinaţie ..............................(2) „Harry Potter” şi „Stăpânul inelelor”. 

Cei ..............................(3) studiourile Walt Disney au văzut ..............................(4) „Cronicile  

din Narnia” o mină ..............................(5) aur. Seria de şapte cărţi a fost scrisă 

..............................(6) jumătatea secolului trecut de britanicul C.S. Lewis.  

Ce are în comun povestea despre salvarea Pământului de Mijloc (..............................(7) 

Stăpânul inelelor”) ..............................(8) aventura celor patru copii care ajung, printr-un 

dulap, în ţinutul magic Narnia? Tolkien şi C.S. Lewis au fost buni prieteni şi, mai mult decât 

atâta, deoarece Lewis era deja recunoscut ca scriitor ..............................(9) copii, acesta l-a 

ajutat ..............................(10) Tolkien să publice „Hobbitul”. 

Megoldás: 

1. despre 

2. între 

3. de la 

4. în 

5. de 

6. la 

7. din 

8. cu 

9. pentru 

10. pe 

Forrás: 

https://dari.oktatas.hu/kir/erettsegi/okev_doc/erettsegi_2010/oktober/k_roman_10okt_fl.pdf 

  

https://dari.oktatas.hu/kir/erettsegi/okev_doc/erettsegi_2010/oktober/k_roman_10okt_fl.pdf
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3. példa nyelvhelyességet mérő feladatra (szlovák nyelv) 

Čo patrí do textu? Pozor! O jedno písmeno nájdete viacej, ako potrebujete. (0) je 

príklad pre vás.  

Kedysi dávno žil muž, _____(0) Zostal so svojou dcérou sám a _____(1), znovu sa oženil. 

Jeho nová žena však mala zlé srdce. Ona tiež mala deti, dve trochu staršie dcéry, _____(2) 

Celý deň stáli pred zrkadlom, nič nerobili, _____(3) Varila, upratovala, a ráno musela tiež 

vynášať popol. A že bola od toho popola špinavá, volali ju Popoluška. Neďaleko bol 

prekrásny zámok, _____(4) Ten sa jedného dňa rozhodol, že sa ožení. Oznámil, _____(5), 

na ktorý budú pozvané všetky dievky. 

A) ktorému zomrela manželka  

B) veď všetku prácu vykonávala najmladšia dcéra  

C) že si Popolušku vezme za ženu  

D) že na zámku bude veľký bál  

E) kde býval mladý kráľ  

F) ktoré ale boli neobyčajne lenivé  

G) aby dievča malo matku  

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

A      
 

Megoldás: 

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

A G F B E D 

Kimarad: C 

 

Forrás: 

https://dari.oktatas.hu/kir/erettsegi/okev_doc/erettsegi_2008/k_szlovak_08maj_fl.pdf 

  

https://dari.oktatas.hu/kir/erettsegi/okev_doc/erettsegi_2008/k_szlovak_08maj_fl.pdf
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4. példa nyelvhelyességet mérő feladatra (horvát nyelv) 

Umetnite glagole u odgovarajućem vremenu i licu u ovo pismo! Glagoli su navedeni sa strane 

 

1. imati  

 

2. biti  

 

3. zanimati 

 

4. sastati  

 

5. ne dobiti 

 

6. pisati  

 

7. raditi  

 

8. pozdraviti 

 

9. voljeti  

 

Draga Marija! 

 Oprosti što nisam tako dugo pisala, ali zaista ..................................(1) 

malo vremena. Jučer smo bili na izletu u Zagorju. Hrvatsko zagorje 

..................................(2) pitom kraj. Livade su pune cvijeća, a na brežuljcima 

ima mnogo vinograda. 

 Sigurno te ..................................(3) kako je Marko. O njemu sam Ti već 

pisala. Taj mladić mi se sve više sviđa i često smo zajedno. Žao mi je, 

Marija, što se ne možemo negdje ..................................(4) i o svemu 

porazgovarati. 

 Kako je Jadranka? Već dugo ..................................(5) pismo od nje. I s 

njom bih se već rado srela. ..................................(6) joj prije dva tjedna, ali 

nisam dobila odgovor. 

 Sada moram završiti pismo. Pošta ..................................(7) do sedam 

sati, pa imam još samo nekoliko minuta vremena. ..................................(8) 

Mirka i roditelje. Često mislim na sve. 

  ..................................(9) Vas 

        Marta 

U Zagrebu, 15. lipnja 2009. 

Megoldás: 

0. smo ... učili,   1. su ... razgovarali,   2. sam ... jeo,   3. ste imali,   4. je kuhala,   5. je ... 

otputovao,   6. sam ustao/la; je ustao/la 

Forrás: 

https://dari.oktatas.hu/kir/erettsegi/okev_doc/erettsegi_2010/oktober/k_horvat_10okt_fl.pdf 

  

https://dari.oktatas.hu/kir/erettsegi/okev_doc/erettsegi_2010/oktober/k_horvat_10okt_fl.pdf
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5. példa nyelvhelyességet mérő feladatra (szlovén nyelv) 

V spodnjem besedilu manjkajo nekateri vezniki oz. predlogi. Dopolnite besedilo tako, da bo 

smiselno in pravilno. Na vsako črto napišite po eno manjkajočo besedo. 

Mobilni telefoni morajo biti izključeni 

Igrač na daljinsko upravljanje in drugih elektronskih pripomočkov se ...............................(1) letalu ne 

sme uporabljati, ker so lahko nevarni. Mobilni telefoni lahko motijo različne senzorje, 

...............................(2) jih je treba izključiti.  

»Pred kratkim se je zgodilo, ...............................(3) je nekdo med prtljago pustil vključen telefon. Klic je 

sprožil napravo, ...............................(4) v spodnjem delu letala zaznava dim ...............................(5) 

ogenj. Pilot je ...............................(6) prtljažni prostor spustil gasilni plin, ...............................(7) se 

senzor ni umiril. Zaradi tega niso mogli ugotoviti, kaj je vzrok za alarm, ...............................(8) so 

morali zasilno pristati na brniškem letališču. Tam so jih seveda čakali gasilci.» Pri Adrii pojasnjujejo 

vprašanje, ...............................(9) je uporaba elektronskih naprav na letalih nezaželena. Svetovali so 

še posvet s kabinskim osebjem, ...............................(10) smo v dvomih glede svojih »potujočih« 

naprav.  

(Zbirka testov, Center za slovenš čino kot drugi/tujijezik, Ljubljana 2006) 

Megoldás: 

1. na 

2. zato 

3. da 

4. ki 

5. ali / in 

6. v 

7. pa / a / vendar / ampak 

8. zato 

9. zakaj 

10. če / ko / kadar 

Forrás: 

https://dari.oktatas.hu/kir/erettsegi/okev_doc/erettsegi_2012/k_nszloven_12maj_fl.pdf 

https://dari.oktatas.hu/kir/erettsegi/okev_doc/erettsegi_2012/k_nszloven_12maj_fl.pdf
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5.2.5. A teszt szerkezete 

Ebben a részben bemutatjuk, hogy a hat nyelvre vonatkozóan az íráskészséget és a 

nyelvhelyességet milyen szerkezetű feladatlappal célszerű vizsgálni. Ennek az olvasással 

megegyezően az a célja, hogy a tesztek ekvivalensek legyenek. 

A rendelkezésre álló időkeretet (45 perc) két részre kell bontani. Az elsőben (kb. 25 perc) 

célszerű megoldatni az írásfeladatot, a másodikban pedig a nyelvhelyességet mérő 

feladatokat. Az adatfelvétel szempontjából probléma, hogy míg az első részhez a tanulók 

használhatnak szótárt, addig a másodikhoz nem. Az írásfeladatok megoldásakor a 

szótárhasználatot a legtöbb nyelvtudást mérő vizsga lehetővé teszi, illetve a tanulók életkori 

sajátosságai és a nyelvoktatásban megszerzett tapasztalataik is indokolják ezt. Az 

adatfelvételt a mérési útmutatóban ezért részletesen kell szabályozni. 

A 25 perces íráskészséget mérő részben egy feladat megoldása reális. A 13. táblázat 

tartalmazza a tervezett írásfeladat paramétereit. 

13. táblázat. Az írásfeladat jellemzői 

Elméleti paraméter Írásfeladat 

Input szöveg típusa dokumentum 

Input szöveg fajtája funkcionális szöveg (plakát / hirdetés / prospektus) 

Input szöveg hossza 20–50 szó 

Tartomány személyes / oktatási 

Témakör Az iskola 

Mérési cél információközlés és -kérés 

Feladattípus 
verbális segédanyag alapján történő szövegalkotás irányító 

szempontok mentén 

Kommunikációs helyzet tanulóként megfogalmazott írásmű 

Létrehozandó szövegfajta intézménynek szóló levél 

A rendelkezésre álló időkeretben elsősorban olyan, reálisan kivitelezhető írásfeladatot 

célszerű adni, amely megfelel a vizsgált tanulók érdeklődési körének, így főként az iskola 

világához, a szabadidő eltöltéséhez kapcsolódik, hogy a tanulók le tudják írni az adott 

kommunikációs helyzetben ambícióikat, meg tudják indokolni terveiket. Ezért választottunk 

egy olyan kommunikációs szituációt, amelyben ezek a szempontok tükröződnek (pl. a tanuló 

nyelvi vagy valamilyen irodalmi, illetve művészeti tevékenységhez kapcsolódó nyári táborba 

jelentkezik). Ehhez inputként egy rövid dokumentumszöveget célszerű alkalmazni, amelyre a 

tanulónak reagálnia kell három tartalmi irányító szempont alapján. A tervezett mérés 

időkeretében az e szempontokban megadott kommunikációs célok megvalósítása tűnik 
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reális elvárásnak. Az irányító szempontokat úgy kell megfogalmazni, hogy kifejtésük a B1 

nyelvi szint követelményeinek megfelelő írásművet eredményezzen (pl. a tanulónak meg kell 

indokolnia, miért szeretne részt venni az adott eseményen, az inputszövegben ajánlottakból 

melyiket választja, milyennek ítéli ehhez a nyelvtudását stb.). A megírandó levél formai 

jegyeinek ismeretére nem kerül hangsúly a feladat értékelésében (l. 9. táblázat), mert 

egyrészt a hagyományos, kézzel írt levelek helyett ma már e-maileket küldünk, amelyben 

például az érettségi példafeladatokban (10. táblázat) is szereplő formai szabályszerűségek 

kevéssé érvényesülnek, másrészt az érettségi feladatok elemzése azt mutatja, hogy a levél 

formai jegyeinek ismeretét vizsgáló értékelési szempont kevéssé működik megfelelően (l. 

Vígh, 2010). Célszerű viszont a tervezett mérésben az írásmű formai keretének 

(megszólítás, elköszönés) megadása, amely a kommunikációszituáció egyértelművé tételét 

szolgálja. A feladat utasításában szükséges kitérni a létrehozandó szöveg terjedelmére. 

Ehhez figyelembe kell venni az időkeretet, illetve azt, hogy a szövegalkotás szempontjából 

értékelhető terjedelmű szöveg jöjjön létre. Ezért indokolt azt kérni a diákoktól, hogy legalább 

100 szavas írásművet hozzanak létre. 

A 20 percre tervezett nyelvhelyességi feladatrészben három rövidebb terjedelmű szöveghez 

tartozó feladat megoldása reális. A 14. táblázat tartalmazza a tesztek szerkezetét különböző 

elméleti paraméterek szerint. 

14. táblázat. A nyelvhelyességet mérő feladatok jellemzői 

Elméleti 

paraméter 
1. feladat 2. feladat 3. feladat 

Szövegtípus információkínáló szöveg információkínáló szöveg információkínáló szöveg 

Szövegfajta 

informatív-instruktív 

szöveg (ismeretterjesztő 

/ tájékoztató szöveg / 

újsághír) 

informatív-instruktív 

szöveg (ismeretterjesztő 

/ tájékoztató szöveg / 

újsághír) 

informatív-instruktív 

szöveg (ismeretterjesztő 

/ tájékoztató szöveg / 

újsághír) 

Tartomány oktatási közéleti személyes / közéleti 

Témakör Az iskola 
Szabadidő, művelődés, 

szórakozás 
Ember és társadalom  

Mérési cél 

hiányos szöveg 

kiegészítése négy 

válaszlehetőség közül az 

egy helyes 

kiválasztásával 

a szövegből kivett 

mondatrész helyének 

azonosítása 

szövegkohéziós 

eszközök segítségével 

megadott igék ragozott 

alakjainak beillesztése a 

szövegbe 

Feladattípus feleletválasztás párosítás kiegészítés 

Szöveghossz 80–120 szó 80–120 szó 80–120 szó 

Itemszám 6–8  6–8  6–8  

A három feladathoz információkínáló szöveget célszerű választani, mert ezzel minden 

nyelven megbízhatóan vizsgálhatók a különböző mérési célok. Az informatív-instruktív 

szövegfajták közül több lehetőséget is megjelöltünk. A mérésben részt vevő tanulók számára 

elsősorban a személyes és oktatási tartományból, főleg az iskola világával, a szabadidő 

eltöltésével kapcsolatos szövegek kiválasztására érdemes hangsúlyt fektetni. A feladatokhoz 

felhasznált szövegek együttes terjedelmének célszerű 250–350 szónak lennie. Ezt azzal 
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indokolhatjuk, hogy például a középszintű idegen nyelvi érettségi 30 perces nyelvhelyességi 

tesztjében felhasznált szövegek együttes terjedelme 450–600 szó. A három 

nyelvhelyességet mérő feladat alkalmazását az is indokolttá teszi, hogy ezáltal különböző 

mérési célú feladatok kerüljenek a tesztbe. A feleletválasztó feladattal a különböző nyelvtani 

kategóriákba tartozó szavaknak adott szövegkörnyezetben való helyes felismerése, illetve a 

tanuló szókincse a vizsgálható. A második feladat a szintaktikai ismereteknek a szövegben 

való alkalmazására fókuszál. A harmadik, kiegészítést igénylő feladat pedig az alapvető 

nyelvtani és lexikai szerkezetek nyelvileg pontos használatát vizsgálhatja egyszerű 

szövegben. A példafeladatok alapján az összterjedelem lehetővé teszi azt is, hogy a három 

nyelvhelyességet mérő feladat 20–25 itemből álljon, amellyel még megbízhatóan mérhető a 

tanulók nyelvhelyessége. 

A hat teszt ekvivalens működését az olvasásteszttel azonos módon úgy kell biztosítani, hogy 

az íráskészséget és nyelvhelyességet mérő feladatokhoz egységes utasításokat, 

feladattípusonként azonos feladatmegoldói tevékenységet definiálunk, a nyelvhelyességet 

mérő feladatokban egyenletes item eloszlást, az adott feladattípusnak megfelelő item 

szerkezetet használunk, megadunk egy példát (0. item), illetve szükséges, hogy a feladatok 

formai megjelenésben, a kiértékelés módjában is egységesek legyenek. 
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