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I. A vizsga szabályozási környezete 

A vizsgakövetelmények a kétszintű érettségi 2005. évi bevezetése óta 

nem változtak sem közép-, sem emelt szinten. Azokat a túlnyomórészt 

kvantitatív, kisebb mértékben kvalitatív jellegű módosításokat, amelyek-

nek célja a két legnagyobb vizsgázói populációval rendelkező idegen nyelv 

– az angol és a német – vizsgaleírásai minél magasabb szintű harmoni-

zációja volt, 2008 májusától vezették be. E változások a középszintű 

Nyelvhelyesség vizsgarész-összetevőt kivéve – ahol az írásbeli vizsga 

egyetlen mondatszintű, két váltakozó feladattípusa kikerült –, kizárólag 

a feladat-, a szó-, és az itemszámokat érintették (lásd 1. és 2. táblázat). 

A javítási-értékelési útmutatók ún. állandó elemei azonosak maradtak 

a vizsgált időszakban, mindössze a fenti egységesítés miatt, az Íráskés-

zség rész analitikus skálájából töröltek egy-egy szempontot.  

 

1. táblázat: Az angol és német nyelv vizsgaleírásának változásai középszinten 

Időszak 2005–2007 Egységes módosítás 

(2008. május) Megnevezés/nyelv Angol nyelv Német nyelv 

Olvasott szöveg 

értése 

feladatszám 3–4 3 3–4 

itemszám 25–30 25–30 25–33 

szószám 900–1200 650–750 900–1100 

Nyelvhelyesség feladatszám 3–4 3–4 3–4 

itemszám 25–30 25–30 18–30 

szószám 300–500 350–450 450–600 

Hallott szöveg értése feladatszám 3 2–3 2–3 

itemszám 20–25 15–25 18–25 

idő 5–8 perc 5–8 perc 5–8 perc 

Íráskészség feladatszám 2 2 2 

szószám 1. 50–80 

2. 100–120 

1. 40–50 

2. 80–100 

1. 50–80 

2. 100–120 
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2. táblázat: Az angol és német nyelv vizsgaleírásának változásai emelt szinten 

Időszak 2005–2007 Egységes módosítás 

(2008. május) 
Megnevezés/nyelv Angol nyelv Német nyelv 

Olvasott szöveg 

értése 

feladatszám 4 3 3–4 

itemszám 25–30 25–30 25–30 

szószám 1300–1500 1200–1300 1300–1500 

Nyelvhelyesség feladatszám 4–5 4–5 4–5 

itemszám 35–45 35–45 30–45 

szószám 550–800 550–650 700–900 

Hallott szöveg értése feladatszám 3–4 2–3 2–3 

itemszám 25–30 20–25 20–30 

idő 8–10 perc 8–10 perc 7–10 perc 

Íráskészség feladatszám 2 2 2 

szószám 1.100–150 

2. 200–250 

1. 100–120 

2. 200–250 

1. 120–150 

2. 200–250 

 

A tételkészítők folyamatosan követték az egyes írásbeli feladatok be-

válását, ennek eredményeként több javaslat is felvetődött bizonyos, a jogi 

dokumentumokat illetve vizsgaleírást érintő – a rendelkezésre álló moz-

gástéren belüli – módosításokra. Ugyanakkor az angol nyelvi bizottság 

úgy látja, hogy a változtatásokat kizárólag a vizsgáztatói képzések újabb 

körével párhuzamosan lehetne bevezetni, továbbá ez a már korábban 

elkészült, az Oktatási Hivatalnak átadott vizsgasorok frissítését is maga 

után vonná. 

A jogi dokumentumok változtatását igénylő javaslatok 

 A középszintű vizsgát tisztán B1 szinten javasoljuk definiálni, mivel 

az elmúlt 10–15 év angolnyelv-oktatási gyakorlata ezt a színvonal-

emelést lehetővé tenné. 

 A vizsga megszerzésének középszinten is legyen feltétele minden 

összetevő teljesítése, a minimum küszöb 20%-ra emelése mellett 

(mindkét szinten), mert a nemzetközi gyakorlatban az egyes vizsga-
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részeken közel 50%-os eredmény az elvárás, ehhez szeretnénk az 

érettségit némileg közelíteni. 

 A közép- és emelt szint elnevezés mellett jobban tudatosítsuk (pél-

dául a Vizsgakövetelmények első oldalán a táblázatban), hogy az 

emelt szint = középfok, a középszint = alapfok. A nyelvvizsgáz-

tatásban bevett gyakorlat szerint a B1-es szint az alap-, míg a B2-es 

a középfokú nyelvvizsga, illetve nyelvtudás szintje. 

 Középszinten is kívánatos (az emelthez hasonlóan), hogy az öt ösz-

szetevő egyenlő arányban osztozzon a pontokon és százalékokon. 

Ez szintén hozzájárulna a vizsga színvonalának emeléséhez, és 

a nemzetközi gyakorlatot is jobban követné. 

 Olvasott szöveg értése és Nyelvhelyesség feladatlapok esetében ja-

vasoljuk egy olyan dokumentum (szabályleírás) elkészítését, amely 

egyértelműen meghatározza, hogy az egyes feladattípusok esetében 

a szöveg mely része számítandó bele a vizsgaleírásban megadott 

szószámba; ez különösen azoknál a feladatoknál bír jelentőséggel, 

ahol az eredeti szövegből kerülnek szavak vagy mondatrészek ki-

emelésre. 

 Nyelvhelyességből középszinten a tapasztalat szerint a 600 szó ösz-

szes szövegterjedelem nem elegendő, így 500–700-ra javasoljuk 

emelni. Ami az itemszámot illeti, a minimális és maximális közötti 

különbség emelt szinten nagyon magas (35–45), ehelyett 40–45 

itemet javaslunk. 

 A középszintű Hallott szöveg értése feladatsorban a 3 feladathoz 

felhasznált 1–1 szöveg együttes időtartama 6–9 percre növekedne, 

míg a feladatsor 22–28 itemből állna. Az emelt szintű vizsga szintén 

3 szövegből és 3 feladatból állna. A feladatokhoz felhasznált felvé-

telek együttes időtartama 8–12 perc, míg a feladatsor 27–33 

itemből állna. 

 Az Íráskészség esetében – mindkét szinten a verbális segédanyagok 

és a (megírandó) szövegfajták felsorolása után – a vizsgaleírás ki-

egészítendő mindezek általánosan használt elektronikus válto-
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zataival: e-mail, blog- és fórumbejegyzés, internetes hirdetés 

(ez utóbbi csak a segédanyagok között szerepel). 

 

A jogi dokumentumok változtatása nélkül bevezethető javaslatok 

 Olvasott szöveg értése: a vizsgázó által nem felhasználandó, plusz-

elemeket tartalmazó feladatok esetében (például kihagyásos szö-

veg), a pluszelemek száma középszinten az itemek harmadát, emelt 

szinten pedig a felét tegye ki. Az eredmények alapján ez a nehezítés 

kiegyenlítettebbé tenné a feladatban elért összteljesítményt. 

 Nyelvhelyesség: a feladattípusok esetében a következő javaslatok 

fogalmazódtak meg. A hiányos szöveg kiegészítése előre megadott 

szókészletből feladatnál a szólistát, amiből választani kell, bővíteni 

kellene, mert nehéz igazi, valóban elgondolkodtató választási lehe-

tőségeket adni. A B2-es szintű vizsgákon általában +5-öt hasz-

nálnak, emelt szinten ez az érettségin is működhetne, míg közép-

szinten +3 szót javasolnánk. A szóképzés esetében nemcsak új 

szóra, hanem a zárójelben lévő szó szövegbe illő alakjára is lehet-

séges volna rákérdezni, valamint nem feltétlenül a szóképzési lánc 

előző fokát lehetne a feladatban megadni. (Így pl. a limit szóból az 

unlimited-et is lehetne képezni; vagy a success-ből a successfully-t.) 

 Íráskészség: szükséges lenne az analitikus skálák frissítése, mert 

a tapasztalatok szerint jelenleg felfelé torzítják az elért eredmé-

nyeket. 

 

Rendszeres visszacsatolás a szakmai elégedettségről jelenleg két forrásból 

származik: egyrészt az érettségi vizsganapokon szervezett multiplikátori 

megbeszéléseken elhangzottak, másrészt a javításvezetők egy része által 

kitöltött jelentések szolgáltatnak ilyen jellegű információt. A kapott vissza-

jelzések alapján elmondható, hogy a vizsga szintjével, az itemek minősé-

gével általában a tanárok, javítók elégedettek, külön kiemelve, hogy 

a feladatok az érettségiző korosztályt szólítják meg.  
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II. Az angol nyelvi érettségi vizsgák 

2009 és 2012 között 

II.1. A középszintű vizsga jelentkezési adatai 

A vizsgált időszakban a középszintű angol nyelvi érettségire jelentkezők 

száma valamivel több, mint 50 és csaknem 57 ezer között mozgott. Ne-

mek szerinti megoszlásuk stabilnak látszik: a női jelentkezők száma 52%, 

míg a férfiaké 48% körüli. Ez a statisztikailag elhanyagolható különbség 

feltételezhetően a középiskolás populáció nemek szerinti megoszlását 

tükrözi. A gimnáziumból és szakközépiskolából jelentkezők aránya is 

konstans az évek során: előbbi 53–56% között, míg az utóbbi 44–47% 

között ingadozik (lásd 3. táblázat). 

A nappali, illetve az esti-levelező képzésből jelentkezők megosz-

lásában 2010-től látható változás: 2009-ben még a jelentkezők 93,8%-a 

tanult nappali képzésben, 2010-től ez a mutató 86–85%-ra csökkent. 

Miután az esti-levelező képzésben 2010-től kötelező idegen nyelvből érett-

ségi vizsgát tenni, érthető módon arányuk 3%-ról 11–12%-ra nőtt. A nap-

pali felnőttképzésből jelentkezők (2%) és a tanulói jogviszonnyal rendel-

kezők mutatója (1–2%) nem változott (lásd 3. táblázat). 

A jelentkezés fajtája szerint nem látható elmozdulás vagy határozott 

tendencia az évek során. Az előrehozott érettségire jelentkezők aránya 

csekély mértékben emelkedett (18%-ról 19%-ra), míg a rendes matúrára 

jelentkezőké 80%-ról 79%-ra csökkent. Az egyéb vizsgatípusokban sem 

figyelhető meg semmiféle tendencia. Az előrehozott érettségik aránya 

viszonylag magas, és logikus tanulói magatartásról tanúskodik: később 

újabb vizsgát lehet tenni a továbbtanulás követelményeinek függvényében 

(lásd 3. táblázat). 
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3. táblázat: A jelentkezések alapadatai középszinten, 2009–2012 

Megnevezés/év 2009 2010 2011 2012 

fő % fő % fő % fő % 

Férfi 24 104 48,0 26 734 47,4 27 176 47,7 26 392 47,8 

Nő 26 063 52,0 29 694 52,6 29 739 52,3 28 876 52,2 

Gimnázium 26 481 53,3 30 677 55,0 31 166 55,7 30 030 55,0 

Szakközépiskola 23 247 46,7 25 113 45,0 24 797 44,3 24 531 45,0 

Felnőttoktatás, 

esti/levelező 

1 505 3,0 6 126 10,9 6 753 11,9 6 497 11,8 

Felnőttoktatás, 

nappali 

1 091 2,2 1 009 1,8 1 117 2,0 1 122 2,0 

Nappali 47 078 93,8 48 633 86,2 48 080 84,5 46 930 84,9 

Nincs tanulói 

jogviszonya 

493 1,0 660 1,2 965 1,7 719 1,3 

Előrehozott 9 142 18,2 10 072 17,8 10 564 18,6 10 421 18,9 

Rendes 40 258 80,2 45 328 80,3 44 933 78,9 43 576 78,8 

Egyéb 767 1,5 1 028 1,8 1 418 2,5 1 271 2,3 

Összesen 50 167 100 56 428 100 56 915 100 55 268 100 

 

II.2. Az emelt szintű vizsga jelentkezési adatai 

A vizsgált időszak jelentkezési adatai folyamatos növekedést mutatnak; 

négy év alatt az emelt szintű angol nyelvi érettségivel próbálkozók száma 

szinte megduplázódott: 4301-ről 7778-ra (lásd 4. táblázat). Ez jól mutatja 

a magas szintű angolnyelv-tudás iránti széles körű igényt; továbbá azt 

a húzó hatást, amit a felvételi követelmények, a többletpontszámok, 

valamint a diploma megszerzéséhez szükséges B2 szintű vizsga elvá-

rása jelent.  

Az emelt szintű vizsga esetében a jelentkezők nemek szerinti meg-

oszlása – nők 59–60%, férfiak 40–41% – nagyobb különbséget mutat, 

mint középszinten, ami feltehetően a lányok nyelvtanulásban elért na-

gyobb sikereivel függ össze. Valamelyest az is hozzájárulhat az elté-
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réshez, hogy bizonyos nyelvigényes szakokra, így például bölcsészkép-

zésre, jóval több nő kíván bejutni. Képzéstípus szerint minden évben erős 

túlsúlyban vannak a gimnazisták (71–74%) a szakközépiskolásokkal (26–

29%) szemben. A gimnáziumok minden bizonnyal több lehetőséget tud-

nak nyújtani a magasabb szintű idegen nyelvi fejlesztéshez, valamint 

vélhetően a nyelvek iránti affinitással és érdeklődéssel bírók többsége 

gimnáziumban tanul (lásd 4. táblázat). 

 

4. táblázat: A jelentkezések alapadatai emelt szinten, 2009–2012 

Megnevezés/év 2009 2010 2011 2012 

fő % fő % fő % fő % 

Férfi 1 754 40,8 1 947 39,9 2 535 41,1 3 112 40,0 

Nő 2 547 59,2 2 936 60,1 3 639 58,9 4 666 60, 

Gimnázium 2 691 72,6 2 908 71,2 3 719 71,8 5 092 74,1 

Szakközépiskola 1 017 27,4 1 178 28,8 1 464 28,2 1 780 25,9 

Felnőttoktatás, esti/levelező 14 0,3 22 0,5 26 0,4 31 0,4 

Felnőttoktatás, nappali 23 0,5 22 0,5 27 0,4 40 0,5 

Nappali 3 703 86,1 4 245 86,9 5 350 86,7 7 036 90,5 

Nincs tanulói jogviszonya 561 13,0 594 12,2 771 12,5 671 8,6 

Előrehozott 443 10,3 426 8,7 527 8,5 626 8,0 

Rendes 2 029 47,2 2 114 43,3 2 388 38,7 2 942 37,8 

Egyéb 1 829 42,5 2 343 48,0 3 259 52,8 4 210 54,1 

Összesen 4 301 100 4 883 100 6 174 100 7 778 100 

 

Emelt szintű nyelvi érettségit tenni leginkább a nappali képzésben tanu-

lóknak (a jelentkezők 86–91%-a) van esélyük. Az adatok alapján állít-

hatjuk, az egyéb munkarendből jelentkezők aránya igen csekély, továbbá 

nem mutat változást, az egyetlen kivétel a tanulói jogviszonnyal nem ren-

delkezők csoportja, akiknek a jelentkezési mutatója 2009–2011-hez ké-

pest (12–13%) 2012-ben 8,6%-ra csökkent. További évek adatai szük-

ségesek annak megállapításához, hogy a munka (vagy a munkanélküli-
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ség) világából az emelt szintű érettségire és ezen keresztül a felsőokta-

tásba jelentkezők aránya tovább csökken-e (lásd 4. táblázat).  

A jelentkezés fajtája szerint határozott tendenciák mutatkoznak 

a vizsgált négy évben. Az előrehozott vizsgára jelentkezők mutatója nem 

változik: 18–19%, miközben a rendes vizsgát megpróbálóké fokozatosan 

csökken: 47%-ról 38%-ra, míg az egyéb kategóriába tartozóké fokozato-

san nő: 43–54%-ra. Ez minden bizonnyal annak tudható be, hogy egyre 

többen két lépésben teszik le a vizsgát; előbb közép-, majd szintemelő 

vizsgával emelt szinten (lásd 4. táblázat).  

II.3. A középszintű vizsga eredményei 2009–2012 

Az elemzett négy évben az összteljesítményt tekintve a gimnazisták 17%-

kal jobban teljesítettek szakközépiskolás társaiknál, az írásbeli vizsgán 

18%-kal, a szóbeli esetében 15%-kal. Az okok – az iskolatípusok által 

nyújtott lehetőségek, a tanulói képességek vagy a motivációk különbsége 

– feltárása egy másik vizsgálat tárgya lehet. Mindkét képzési típus ese-

tében jóval magasabb a szóbeli összeredménye, mint az írásbelié; a gim-

nazistáknál 8%-kal, a szakközépiskolásoknál 12%-kal (lásd 5. táblázat). 

 

5. táblázat: A középszintű vizsgák összesített eredményei 

képzéstípus szerint, 2009–2012 

Megnevezés Gimnázium Szakközépiskola 

A vizsgázók száma 118 354 97 688 

Osztályzat  4,0 3,2 

Teljesítmény (%) 68,9 52,3 

Összpontszám 103,8 78,9 

Az írásbeli vizsga eredménye (%) 64,8 46,6 

A szóbeli vizsga eredménye (%) 72,8 58,1 

 

A középszintű vizsga mind a négy évben nagyon hasonló eredményeket 

mutat (lásd 1. ábra). Ez abból a szempontból megnyugtató, hogy a fel-

adatok szintezése jónak mondható, a vizsga következetesen méri a nyelvi 

készségeket, a nyelvtani ismereteket és a szókincset. Az ábrán látható 
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kiugró adatok 20, 40, 60 és 80%-nál nyilvánvalóan arra utalnak, hogy az 

értékelő tanárok (a tanulók saját tanárai) besegítenek, hogy az eggyel 

magasabb osztályzatot kapja a diák (lásd 6. táblázat). Ez a jelenség jól 

illusztrálja a standardizált értékelés hiányosságainak következményeit.  

A normáltól eltérő görbe az említett okon kívül a szakközépiskolások 

gyengébb eredményei miatt alakul ki. 

 

1. ábra: A középszintű vizsgák összesített évenkénti eredményei (%) 

 

6. táblázat: A középszintű vizsga százalék-pontszám átváltása érdemjegyre  

Százalék Pontszám Érdemjegy 

80–100 120–150 jeles (5) 

60–79 90–119 jó (4) 

40–59 60–89 közepes (3) 

20–39 30–59 elégséges (2) 

0–19 0–29 elégtelen (1) 
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Az összesített adatok részletesebb vizsgálata bővebb magyarázattal szol-

gál. Az írásbeli vizsga (Olvasott szöveg értése, Nyelvhelyesség, Hallott 

szöveg értése, Íráskészség) összesített eredményeit tekintve a gimnazis-

táknál a pontszámok gyakorisági csúcsa minden évben 80–90% között 

van, a szakközépiskolások esetében pedig 20–30% körül (lásd 2. ábra). 

 

2. ábra: A középszintű írásbeli vizsgák teljesítménye képzéstípus szerint (%) 

 

A szóbeli eredmények minden évben kiugró számú 100%-os teljesítményt 

mutatnak a gimnazistáknál, és a szakközépiskolások teljesítménye is jobb 

ezen a területen, mint a vizsga többi összetevője esetében (lásd 3. ábra). 

Annak ellenére, hogy a feladattípusok és az értékelési skálák központiak, 

a szubjektív elemek (a feladatokat a szaktanárok állítják össze, a fele-

leteket ők értékelik) erőteljesen befolyásolják az eredményeket. A köz-

ponti megoldókulcs alapján, lényegesen objektívebben javított Olvasott, 

Hallott szöveg értése és Nyelvhelyesség teljesítmények eloszlása erőtelje-

sen eltérnek a Beszéd- és Íráskészségétől. Ugyanakkor semmilyen kutatá-

si eredmény nem támasztja alá, hogy a középiskolások beszéd- és 
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íráskészsége jobb lenne, mint a vizsgán mért többi készségé. Ráadásul 

a nyelvhelyesség és az adott szintnek megfelelő szókincshasználat a Be-

szédkészség vizsgán és az Íráskészség részben is értékelési szempont, így 

a Nyelvhelyességhez viszonyított eredmények egy standardizált vizsga 

esetében nem lehetnének ennyivel magasabbak. 

 

3. ábra: A középszintű szóbeli teljesítménye képzéstípus szerint (%) 

 

A Hallott szöveg értése tekintetében az évenkénti eredmények eltérőek: 

2009-ben, 2011-ben és 2012-ben jól differenciáltak a feladatsorok; 2010-

ben azonban ez nem mondható el, a gimnazistáknak könnyű volt a fel-

adatsor, továbbá a teljesítmények alapján az is látható, hogy a 2011-es és 

2012-es feladatsorok nehezebbnek bizonyultak az előző két évinél, mind-

két programtípus esetében (lásd 4. ábra). 

A Nyelvhelyesség összetevőt vizsgálva az összesített adatokban gya-

koribbak az alacsonyabb teljesítmények, miközben a két képzési típus el-

oszlásgörbéje szinte egymás ellentétes tükörképe. A gimnazistáknál 70–

80% között van a csúcs, míg a szakközépiskolásoknál 20–30%-nál (lásd 
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5. ábra). Ez nagyon nagy különbséget mutat a két populáció között a te-

kintetben, hogy mennyire képesek a helyes és pontos nyelvhasználatra. 

 

4. ábra: A középszintű Hallott szöveg értése teljesítmények képzéstípus szerint (%) 

 

5. ábra: A középszintű Nyelvhelyesség teljesítménye képzéstípus szerint (%) 
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Az Olvasott szöveg értése vizsgaeredmények évenkénti adataiból az lát-

ható, hogy 2011-ben és 2012-ben a jobb teljesítmények voltak túlsúly-

ban, a magasabb pontszámoknál a feladatlapok nem differenciáltak kellő-

képpen, és kicsit egyszerűek voltak az összpopuláció számára, 2009-ben 

pedig különösen könnyűre sikerült a feladatsor, sokan kerültek a 100%-os 

kategóriába (lásd 6. ábra). A képzéstípus szerinti különbség e területen is 

érzékelhető: a gimnazisták minden évben legnagyobb számban 90–100% 

körül oldották meg a feladatsorokat, míg a szakközépiskolásoknál ez 

a csúcs 40% körül van, bár a magasabb régiókban közülük is sokan telje-

sítettek. Mivel az Olvasott szöveg értése feladatok azonos moderálási fo-

lyamaton mennek keresztül, és ugyanazon tételkészítő bizottság állítja 

össze azokat, mint a többi írásbeli feladatsort, feltételezhetjük, hogy a kö-

zépiskolások készségei az olvasott szöveg értésében, különösen a gimná-

ziumban, jobbak a többi nyelvi készségnél.  

 

 

6. ábra: A középszintű Olvasott szöveg értése teljesítménye (%) 
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Az Íráskészség teljesítményei nagyon hasonlóak, mint a Beszédkészség 

vizsgáé, az okok pedig részben a korábban már említett szubjektívebb ér-

tékelésben keresendőek. A teljesítmények maximuma a magasabb tarto-

mányokban van, az évek során nem látható semmilyen változás, ami egy-

részt a feladatsorok erőteljes belső koherenciájára utal, másrészt arra is, 

hogy szükség van az értékelési skálák felülvizsgálatára, a nagyobb mér-

tékű standardizációra. Feltűnően magas a 0 pontos eredmények száma, 

ami azt mutatja, hogy sok tanuló még ma sem fog hozzá a szövegszintű 

írásfeladat megoldásához. Nem valószínű, hogy ez a vizsgán meg nem 

jelentek számára utalna, hiszen az írásbeli vizsgarész más összetevőinél 

nem tapasztalunk ennyi 0 pontos teljesítményt. Ez az adat minden évben 

jóval magasabb a szakközépiskolások esetében, mint a gimnazistáknál 

(lásd 7. ábra). A Beszédkészségnél ezt a jelenséget nem figyelhetjük meg, 

egyik képzési típus vizsgázóinál sem. Ez nyilvánvalóan azzal magyarázha-

tó, ha a vizsgázó nem írt semmit, arra nem lehet pontot adni, míg ha egy 

keveset próbál szóban mondani, az már értékelhető. 

 

7. ábra: A középszintű Íráskészség teljesítménye képzéstípus szerint (%) 
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Mind az Írás-, mind a Beszédkészségnél a független külső értékelők és 

a feladatok előzetes kipróbálása sokat javítana a vizsga megbízhatóságán.  
 

II.4. Az emelt szintű vizsga eredményei 2009–2012 

Az emelt szintű vizsgák kapcsán elsőként arról érdemes szólni, hogy 

a gimnazisták részvétele és teljesítménye itt is magasabb, mint a szak-

középiskolában tanulóké: a létszámban csaknem háromszoros különbség 

tapasztalható (lásd 7. táblázat). Középszinten ez mindössze 10% volt 

a négy év átlagában, ugyanakkor ha egy szakközépiskolás próbálkozik, 

kevésbé (8%-kal, lásd 7. táblázat) marad el a gimnazistáktól, mint közép-

szinten (17%-kal, lásd 5. táblázat).  

7. táblázat: Az emelt szintű vizsgák összesített eredményei 

képzéstípus szerint, 2009–2012 

Megnevezés Gimnázium Szakközépiskola 

A vizsgázók száma 14 182 5 333 

Osztályzat  4,6 4,3 

Teljesítmény (%) 70,2 62,2 

Összpontszám 105,8 93,8 

A szóbeli vizsga eredménye (%) 69,6 58,9 

 

Azaz B2 szinten a két képzési típus eredménybeli különbségei csökkennek, 

minden bizonnyal annak köszönhetően, hogy a szakmát is tanulók nagy 

erőfeszítést tesznek a megfelelő felkészülés érdekében. Miután vizsgála-

tunkban négy évre vonatkozóan minden érettségiző adatát elemeztük, 

állításunk statisztikai módszerekkel igazoltan is érvényes: a szakközép-

iskolások sokkal kevésbé felkészültek angol nyelvből emelt szinten érett-

ségit tenni, mint a gimnazisták. Akár a közép-, akár az emelt szintet néz-

zük, a gimnáziumok kétségtelenül kedvezőbb feltételeket tudnak biztosí-

tani az angol nyelv tanítására. 

Évenkénti bontásban a százalékban kifejezett eredmények kiegyen-

súlyozottak, közelítik az ún. normál eloszlást, kismértékben a magasabb 

teljesítmények felé nyújtottak (lásd 8. ábra). Minden bizonnyal a stan-
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dardizáció magasabb foka miatt (független javítók/értékelők, a szóbelin 

több értékelő részvétele, központi tételsorok) nincsenek kiugró létszámok 

az érdemjegyek határainál (lásd 8. táblázat). A vizsgázók többsége elérte 

a 60%-os eredményt, ami az érettségin ötös érdemjegy, valamint a B2 

szintű, azaz középfokú nyelvvizsgaszint alsó határa (lásd 8. ábra). Ugyan-

akkor meg kell említenünk, hogy a gimnáziumból jelentkezők többségének 

nyelvtudása legalább B2 szinten van, míg a szakközépiskolából próbál-

kozók körülbelül 50%-a éri el ezt a fokozatot. 

 

8. ábra: Az emelt szintű vizsgák összesített eredményei 2009–2012 (%) 

 

8. táblázat: A vizsga százalék-pontszám átváltása érdemjegyre a vizsgált években 

Százalék Pontszám Érdemjegy 

60–100 90–150 jeles (5) 

47–59 70–89 jó (4) 

33–46 49–69 közepes (3) 

20–32 30–48 elégséges (2) 

0–19 0–29 elégtelen (1) 
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Emelt szinten minden vizsgarész azonos értékű, így a Beszédkészég (azaz 

a szóbeli vizsga) is 20%-nyi pontot ér. Évenként tekintve folyamatosan 

magas a 100%-os teljesítmények száma (lásd 9. ábra). Ha összevetjük 

a Beszédkészség eredményét a többi vizsgarészével, ez tűnik a legjobb-

nak. Az analitikus skálák segítségével értékelt készségek (beszéd és írás) 

esetében a megbízhatóság emelt szinten is csak közelíti a megoldókulcsok 

alapján javított feladatokét, a szubjektív elemek (a skálák kalibrálásának 

nehézségei, a vizsgáztatók figyelme, felkészültsége stb.) teljesen itt sem 

zárhatók ki. Ezzel együtt a központi feladatsorok és a több független érté-

kelő jóval megbízhatóbbá teszik a szóbeli vizsgát emelt, mint közép-

szinten. Az értékelési skálák vizsgálata és a magas színvonalú vizsgáztatói 

képzés tenné még megbízhatóbbá a Beszédkészség értékelését. 

 

9. ábra: Az emelt szintű szóbeli vizsga teljesítménye (%) 

 

Képzéstípusonként elemezve az adatokat, különösen a gimnazisták ese-

tében feltűnő a 0%-os eredmények magas száma. Ez valószínűleg a meg 

nem jelent érettségizők csoportjának köszönhető, hiszen egyetlen másik 
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vizsgarésznél sem tapasztalható ilyen gyakoriság. Feltételezzük, hogy 

a gyengének érzett írásbeli után a vizsgázók egy része nem megy el szó-

belizni, hiszen a felvételihez szükséges pontszámot már nem látja elér-

hetőnek.  

A Hallott szöveg értése vizsga teljesítményei nagyon hasonlóak 

a vizsgált négy évben (lásd 10. ábra), ami azt jelzi, hogy a feladatok kivá-

lóan differenciálnak. A teljesítménygörbe felfelé nyújtott: a gyakorisági 

maximum 80% körül van, azaz a populáció többsége (nagyrészt gimnazis-

ták) B2 szinten nagyon jól produkál. 

 

 

10. ábra: Az emelt szintű Hallott szöveg értése teljesítményei (%) 

 

Emelt szinten a Nyelvhelyesség vizsgarészben csak akkor kap pontot 

a vizsgázó, ha pontos és minden szempontból helyesen megformált vá-

laszt ad; ebből adódik, hogy az eredmények rendszeresen itt a legalacso-

nyabbak (lásd 11. ábra). Ez összhangban van azzal a tanári tapasztalattal, 

miszerint a tanulókat nagyon sok angol nyelvi hatás éri az iskolán kívül is 
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(internet, játékok, filmek stb.), ami nagyban hozzájárul kommunikatív 

kompetenciájuk fejlődéséhez, s egyben a kevésbé pontos nyelvhasz-

nálathoz is. Egyre gyakoribb a folyékonyan beszélő, hatékonyan kommu-

nikáló, valamint elég jó hallott és olvasott szövegértéssel bíró vizsgázó, 

akinél azonban a nyelvi megformálás igényessége, pontossága sok kí-

vánnivalót hagy maga után. Megjegyezzük, ez az oka a gyengébb közép-

szintű teljesítményeknek is. Ugyanakkor, míg középszinten honorálható az 

ún. használható, kommunikatív nyelvtudás, addig emelt szinten az igé-

nyes és pontos nyelvhasználat az elvárható követelmény. 

 

11. ábra: Az emelt szintű szóbeli Nyelvhelyesség összesített teljesítménye (%) 

Az Olvasott szöveg értése feladatsorok megoldása mind a négy vizsgált 

évben könnyen teljesíthetőnek bizonyult (a maximum eredmények 2009–

2011-ben 70–80% között mozogtak, 2012-ben pedig 90% körül). Ez 

utóbbi esetében a szakközépiskolások is magasabban teljesítettek, 80–

90%-os szinten (lásd 12. ábra).  
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12. ábra: Az emelt szintű Olvasott szöveg értése teljesítményei képzéstípus szerint (%) 

 

Az Íráskészség vizsgarész eredményei mind a négy évben a magasabb 

teljesítménytartományba esnek, közelítik a 90%-ot. Emellett azt állapít-

hatjuk meg, hogy emelt szinten jobban differenciál a vizsga a magasabb 

teljesítmények között, mint középszinten. Ez egyben újra azt jelzi – miu-

tán a vizsgakészítés folyamata minden írásbeli részre azonos –, hogy 

a különbség középszinten minden bizonnyal a saját szaktanári értékelés 

következménye. 
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III. Összegzés 

Az érettségi vizsga mindkét szintjén azt láthattuk, hogy a vizsgázók ered-

ményei a vizsgált négy évben többségében nagyon hasonlóak és szim-

metrikusak voltak. Ahol az írásbeliben nagyobb anomáliák mutatkoztak, 

például jóval könnyebbnek vagy nehezebbnek bizonyult egy adott év va-

lamelyik feladatsora/vizsgarésze, ott feladat- és itemszintű vizsgálattal 

lehet az okokat feltárni. A 2012-es májusi érettségire készült ilyen vizs-

gálat (Expanzió, 2013). 

A vizsgák eredményeiről képzéstípusonkénti és évenkénti bontásban 

középszinten a 9. táblázat tartalmazza az adatokat. 

 

9. táblázat: A középszintű feladatsorok összesített eredményei 

2009 és 2012 között képzéstípus szerint 

Megnevezés Gimnázium Szakközépiskola 

Évek 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Osztályzat 4,3 4,0 3,9 3,9 3,3 3,2 3,2 3,2 

Teljesítmény (%) 74,6 68,8 66,8 66,1 54,3 52,6 51,4 50,8 

Összpontszám 112,3 103,6 100,7 99,5 81,9 79,4 77,5 76,7 

Írásbeli vizsga (%) 73,5 67,2 64,9 63,9 53,0 50,8 49,2 48,0 

Szóbeli vizsga (%)  76,7 72,5 71,4 71,2 57,9 57,8 57,7 59,3 

Hallott szöveg értése (%) 68,1 72,4 54,6 54,9 53,4 59,5 43,1 41,9 

Nyelvhelyesség (%) 63,0 52,5 56,5 55,2 40,3 36,8 38 38,1 

Olvasott szöveg értése (%) 81,4 68,2 77,5 74,2 61,8 51,3 61,3 56,9 

Íráskészség (%) 76,3 68,7 66,8 67 50,5 49,1 49,3 50,6 

 

A középszinten érettségizőknek az írásbelin (Olvasott szöveg értése, 

Nyelvhelyesség, Hallott szöveg értése, Íráskészség) egy minimumszintet 

kell teljesíteniük, valamint szóbeli vizsgán kell részt venniük. A képzés 

típusa alapján minden évben átlagosan egy érdemjegynyi, 15–20%-os 

különbség mutatkozik a gimnazisták és szakközépiskolások között. A tel-

jesítmények évenkénti adatai alapján az látható, hogy az Olvasott szöveg 
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értése feladatok kicsit könnyebbnek, míg 2011–2012-ben a Hallott szöveg 

értése feladatok nehezebbnek bizonyultak. A vizsga minden részében 

nagy a különbség a gimnáziumi és a szakközépiskolai teljesítmények kö-

zött; Íráskészség: 16–19%, Olvasott szöveg értése 16–19%, Nyelvhelyes-

ség 16–23%, Hallott szöveg értése 12–15%, Beszédkészség 12–19%. 

A legnagyobb eltérés a helyes nyelvhasználatban van, a legkisebb pedig 

a hallott szöveg értése terén. Összességében legkönnyebbnek az Olvasott 

szöveg értése bizonyult, majd a Beszéd- és az Íráskészség, a Hallott szö-

veg értése következik, a legnehezebb pedig a Nyelvhelyesség volt (lásd 

9. táblázat).  

Emelt szinten (lásd 10. táblázat) a szakközépiskolások átlaga is 4-es 

fölött van; ez is mutatja, hogy aki jelentkezik, feltehetően lehetőséget és 

segítséget kap a felkészülésre, valamint az érdeklődése és motivációja is 

magas. Hasonlóképpen az összteljesítménynél sem mutatkozik olyan kü-

lönbség (7–8%), mint középszinten. A vizsga tehát következetesen mér; 

a képzéstípusonkénti éves eredmények nagyon közel vannak egymáshoz.  

 

10. táblázat: Az emelt szintű feladatsorok összesített eredményei 

2009 és 2012 között képzéstípus szerint 

Megnevezés Gimnázium Szakközépiskola 

Évek 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Osztályzat 4,6 4,5 4,6 4,6 4,3 4,2 4,3 4,3 

Teljesítmény (%) 71,3 69,8 69,4 70,4 63,0 60,9 62,3 62,6 

Összpontszám 107,4 105,2 104,6 106,1 95,1 91,9 93,8 94,5 

Írásbeli vizsga (%) 71,3 70,4 68,9 68,8 60,9 59,6 57,9 58,2 

Szóbeli vizsga (%)  72,9 69,8 72,8 68,0 64,9 62,4 67,7 62,8 

Hallott szöveg értése (%) 62,5 63,4 57,3 63,1 54,4 54,7 49,5 55,3 

Nyelvhelyesség (%) 68,9 63,6 66,0 72,4 60,1 55,1 59,8 64,3 

Olvasott szöveg értése (%) 76,6 76,3 75,8 74,0 69,9 68,4 68,8 66,1 

 

A legnagyobb különbség (10–11%) a két programtípus átlageredményé-

ben a Beszédkészségben mutatkozik, a legkisebb (5–8%) pedig ezen 

a szinten is a Hallott szöveg értésében. Az érettségizőknek legkönnyebb-
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nek az Íráskészség-vizsga bizonyult (72%), majd a Hallott szöveg értése 

(68%), a Beszédkészség és az Olvasott szöveg értése (64–64%) követke-

zik, a legnehezebb pedig a Nyelvhelyesség (58%) volt.  

A tanulmányban jelzett problémákat a következőképpen lehetne 

enyhíteni vagy megszüntetni. A magasabb megbízhatóság érdekében az 

Íráskészség és a Beszédkészség analitikus skáláinak felülvizsgálatát ér-

demes lenne elvégezni mindkét szinten. Az Íráskészség feladatokat kép-

zett javítóknak kellene végezni középszinten is, akik nem a vizsgázók 

saját tanárai. Ameddig ez nem megvalósítható, legalább két javító érté-

keljen egy dolgozatot. A középszintű szóbeli megbízhatóságán is javítana, 

ha nem a saját szaktanár vizsgáztatna, valamint egy helyett két értékelő 

lenne a bizottságban. Emelt szinten újra kellene indítani a vizsgáztatókép-

zést az írásbeli javítóknak és a szóbeli értékelőknek. Emelné a megbízha-

tóság mértékét, ha ezen képzések vizsgával zárulnának, és a jelenlegi 

vizsgáztatók is újra megmérettetnének. 

Az objektíven értékelhető itemeket/feladatokat minden vizsgarészre 

ajánlatos lenne kipróbálni, elemezni, ez segítené a pontosabb kalibrálást, 

kiszűrhetővé tenné a gyenge, rosszul mérő összetevőket. Ezzel párhu-

zamosan a kipróbált, jól mérő feladatokat feladatbankban kellene őrizni. 
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IV. Az angol és a német nyelvi 

érettségi vizsgák eredményei 

E fejezet megírását az indokolja, hogy egyrészt az érettségizők nyelvvá-

lasztásában a német a második leggyakoribb idegen nyelv, másrészt rá-

mutathat a hasonló, illetve eltérő tendenciákra a két érettségi működésé-

ben, valamint elősegítheti a további szerkezetbeli harmonizációt.  

A német nyelvi vizsga szintjei és követelményrendszere megegyezik 

az angol, illetve más élő idegen nyelvével. Az írásbeli és a szóbeli feladat-

sorok aránya, pontszámai, a felhasznált szövegek szó- és itemszámai, az 

időbeosztás azonos. Különbségek az Írás- és a Beszédkészség feladatai-

ban van. Az Olvasott és a Hallott szöveg értése, a Nyelvhelyesség feladat-

típusai is megegyeznek, legfeljebb néhány esetben a megnevezésük más. 

Angol nyelvből az igaz/hamis feladattípus a feleletválasztós kérdések egy 

fajtája, míg a német nyelv vizsgaleírása ezt külön feladattípusként említi. 

További eltérés, hogy angol nyelvből az Olvasott és Hallott szöveg értése 

esetében az igaz, hamis mellett a szövegből nem állapítható meg válasz-

tási lehetőség is szerepel. Az ilyen itemek tervezése igen nehéz, mivel 

a hamis disztraktortól egyértelműen el kell tudni különíteni, ugyanakkor 

a három lehetőség a kettővel szemben nagyban emeli a feladattípus meg-

bízhatóságát.  

Az Íráskészség feladattípusok szintén megegyeznek, ám a német 

nyelvből érettségizők mindkét szinten két feladatból választhatnak. A kö-

zépszint gyenge megbízhatósága miatt, az angol nyelvi tételkészítő bizott-

ság nem támogatta a választási lehetőséget, mert az gyengíti az 

eredmények összehasonlítását, illetve tovább fokozza az értékelés nehé-

zségeit. 

A német nyelvi szóbeli vizsga mindkét szinten két, míg az angol 

nyelvé három részből áll. A két érettségi feladatai közép- és emelt szinten 

nagyon hasonlóak (szituációs feladat és önálló témakifejtés közép-, vita és 

önálló témakifejtés emelt szinten). Angol nyelvből a harmadik feladat 

mindkét szinten a társalgás, amely során a vizsgázó három témakörben 

röviden eszmét cserél a vizsgáztatóval. 
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A vizsgált négy év adatai alapján középszinten a német nyelv 

a szakközépiskolások körében valamivel népszerűbb, mint az angol nyelv. 

A teljesítmények angol nyelvből mindkét képzéstípusban valamivel a né-

met nyelv eredményei fölött vannak: a gimnazistáknál 2%-kal, a szakkö-

zépiskolásoknál 4%-kal. Ez igaz a vizsga összetevői tekintetében is, 

kivétel a Nyelvhelyesség, ahol mindkét képzéstípusban a németes vizsgá-

zók átlaga magasabb, 7–8%-kal. A német nyelvből vizsgázó gimnazisták 

Beszédkészségből, az angolosok az Olvasott szöveg értéséből érték el 

a legmagasabb eredményt, míg a szakközépiskolások mind a két nyelvből 

Beszédkészségből, bár a különbségek nem számottevőek az egyes részek 

között. A németes gimnazisták leggyengébb eredménye Hallott szöveg 

értéséből, a szakközépiskolásoké pedig Íráskészségből (9%-kal az angol 

nyelvből vizsgázó társaik teljesítménye alatt) született. Az angol nyelvből 

érettségizők mind a két képzési típus esetében Nyelvhelyességből teljesí-

tettek a leggyengébben (lásd 11. táblázat). Meg kell jegyezni, hogy a két 

nyelvből a képzéstípusok és a vizsgarész-összetevők eredményeinek ösz-

szehasonlításakor tapasztalható kismértékű különbségek okai közé a fela-

datsorok szintjeinek enyhe ingadozását is bele kell számítani. 

11. táblázat: Az angol és német nyelvi középszintű vizsgák összesített eredményei 

2009 és 2012 között képzéstípusonként 

Képzéstípus Gimnázium Szakközépiskola 

Nyelv Német Angol Német Angol 

A vizsgázók száma 46 078 117 842 52 041 97 442 

Osztályzat  3,9 4,0 3,0 3,2 

Teljesítmény (%) 66,7 68,9 48,2 52,3 

Összpontszám 100,6 103,8 72,7 78,9 

Az írásbeli vizsga eredménye (%) 64,5 64,8 45,6 46,6 

A szóbeli vizsga eredménye (%) 72,9 72,8 56,2 58,1 

Olvasott szöveg értése (% 69,9 75,1 51,6 57,7 

Hallott szöveg értése (% 58,1 62,3 44,2 49,5 

Nyelvhelyesség (% 64,3 56,6 46,2 38,3 

Íráskészség (% 65,2 69,5 40,6 49,9 
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A vizsgált négy év összesített német nyelvi eredményeit tekintve a két 

képzéstípusban hasonló tendenciákat láthatunk, mint angol nyelvből; itt is 

a gimnazisták teljesítettek jobban. A különbség lényegében megegyezik 

az angol nyelvnél tapasztalttal, 14 és 19% között van, az egyetlen kiugró 

különbség az Íráskészségben látható, ahol a gimnazisták 24%-kal teljesí-

tettek jobban (ez az arány angol nyelvből is magas, 20%). Összességében 

megállapítható: a középszintű eredményeket tekintve A2–B1 szinten a két 

nyelvből nincs nagy különbség a vizsgázók teljesítménye között. 

Emelt szintű vizsgára német nyelvből is a gimnáziumokból jelent-

keznek többen (majdnem kétszer annyian, mint a szakközépiskolákból). 

Feltehetően a gimnáziumok német nyelvből is inkább képesek B2 szintre 

juttatni a diákokat, és a speciális felkészítésre is jobb lehetőségeik van-

nak. Az osztályzatok átlagai között sincs különbség a két populáció között, 

a százalékos összteljesítmények is csak abban térnek el, hogy az angolos 

szakközépiskolások teljesítménye 2%-kal magasabb a németesekhez ké-

pest. A vizsgarészeket külön elemezve sem látunk nagy eltéréseket az 

átlageredményekben. A vizsgált négy év összesített emelt szintű német 

nyelvi eredményei is hasonlóak az angol nyelvihez: a gimnazisták maga-

sabb eredményeket érnek el, de a képzéstípus szerinti különbség sokkal 

kisebb, mint középszinten. Elgondolkodtató, hogy angol nyelvből a két 

programtípus közötti különbségek minden vizsgarész eredményében kon-

zisztensen néhány százalékkal magasabbak, mint német nyelvből (lásd 

12. táblázat). 

12. táblázat: Az angol és német nyelvi emelt szintű vizsgák összesített eredményei 

2009 és 2012 között képzéstípusonként  

Képzéstípus Gimnázium Szakközépiskola 

Nyelv Német Angol Német Angol 

A vizsgázók száma 5 427 14 182 2 879 5 333 

Osztályzat  4,5 4,6 4,3 4,3 

Teljesítmény (%) 70,4 70,2 64 62,2 

Összpontszám 100,1 105,8 96,4 93,8 

A szóbeli vizsga eredménye (%) 71,0 69,6 63,3 58,9 

Olvasott szöveg értése (%) 73,7, 68,3 68,1 60,3 

Hallott szöveg értése (%) 62,1 70,5 57,3 64,4 

Nyelvhelyesség (%) 67,7 61,6 61,8 60,3 

Íráskészség (%) 71,0 75,4 65,3 68,1 
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Összességében azt érdemes kiemelni, hogy a gimnazisták teljesítménye 

jóval magasabb, mint a szakközépiskolások szövegszintű íráskészsége 

mindkét nyelvből, illetve az angolos szakközépiskolások beszédkészsége 

gyengébb, mint gimnazista társaiké.  

Annak érdekében, hogy megállapítsuk, mennyire mér hasonlóan az 

angol és a német nyelvi érettségi, néhány teljesítmény eloszlási görbéjét 

is megvizsgáltuk. A középszintű német nyelvi összesített teljesítmények 

(lásd 13. ábra) hasonló képet mutatnak, mint az angol nyelvé (lásd 

1. ábra): ugyanúgy kiugrások láthatóak az osztályzatok határainál. Kép-

zéstípust tekintve sem eltérő a megoszlás: mindkét nyelv vizsgáján min-

den évben a gimnazisták teljesítménygyakorisága a magas százalékoknál, 

90% felett tetőzik, míg a szakközépiskolásoké 60% alatt. Az angol nyelvi 

vizsga eloszlásgörbéi a négy évet tekintve szimmetrikusabbak, mint 

a német nyelvié; az angol nyelvi középszintű vizsga tehát valamivel kö-

vetkezetesebben mér.  

 

13. ábra: A középszintű német nyelvi összesített teljesítmény (%) 

A középszintű német nyelvi írásbeli vizsga összesített eredményei (lásd 

14. ábra) ugyanazokat a tendenciákat mutatják, mint az angol nyelvé 
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(lásd 2. ábra): nagyon jelentősek a különbségek a gimnazisták és a szak-

középiskolások között. Ugyanakkor az a tény, hogy a német nyelvi írásbeli 

eloszlásgörbéjében nagyobb asszimetriákat látunk, azt jelzi, hogy az angol 

nyelvi írásbeli feladatsorok következetesebben mérnek. 

A középszintű német nyelvi vizsga szóbeli részének teljesítmény-

görbéi képzéstípusonként (lásd 15. ábra) teljesen megegyeznek az angol 

nyelviével (lásd 3. ábra). A gimnazisták esetében német nyelvből is rend-

kívül gyakori a 100%-os teljesítmény, a vizsga, nyilvánvalóan itt is a ke-

vésbé objektív, saját szaktanári értékelés következtében, az angol nyelvi 

vizsgánál leírt betegségeket hordozza. A szakközépiskolások eredménye-

inek megoszlása a német nyelvi vizsga esetében is kiegyensúlyozottabb, 

a német nyelvi szóbeli vizsga, a rendszer gyengeségei mellett, követke-

zetesen mér.  

 

14. ábra: A középszintű német nyelvi írásbeli teljesítménye (%) 
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15. ábra: A középszintű német nyelvi szóbeli teljesítménye képzéstípus szerint (%) 

A német nyelvi emelt szintű vizsga esetében sem tapasztalható különbség 

a megfelelő angol nyelvi vizsgatípus tendenciáihoz képest, továbbá az 

eloszlásgörbe is szimmetrikus, így állíthatjuk, hogy a vizsga következe-

tesen mért a vizsgált években. 

Érdemes összehasonlítani az emelt szintű vizsga Íráskészség és 

Beszédkészség teljesítménymegoszlásait, hiszen a középszinthez képest 

jóval magasabb a rendszer megbízhatósága, ugyanakkor az értékelők 

tévedési és az analitikus skálák esetleges hibalehetőségei miatt, mutat-

kozhatnak különbségek a két nyelvnél. 

Képzéstípusok szerinti az Íráskészség-eredmények eloszlási görbéi 

annyiban különböznek, hogy a németes szakközépiskolások gyakorisági 

csúcsai 80%, míg az angol nyelvből vizsgázóké 60–70% körül (lásd 

16. ábra) vannak, ami azt jelentheti, hogy a német nyelvi feladatsor 

könnyebb és/vagy az értékelési skála különbözik az angol nyelviétől, vagy 

a németes szakközépiskolások nyelvi készségei jobbak B2 szinten, mint az 

angolosoké. Ez utóbbi következtetést azonban nem támasztják alá a többi 

vizsgarészben látható különbségek. 
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16. ábra: Az emelt szintű német nyelvi Íráskészség teljesítménye képzéstípus szerint (%) 

 

A Beszédkészség esetében arra érdemes felhívni a figyelmet, hogy a gim-

nazisták többsége 80% felett teljesített a vizsgált években, míg a szakkö-

zépiskolások között nem mutatkozik kifejezett csúcs egyik nyelvnél sem, 

azonban 60% felett nagyobbak a gyakoriságok. A német nyelvnél, 

hasonlóan az angol nyelvhez, magas a 0%-os teljesítmény aránya, ami itt 

is a meg nem jelent vizsgázókkal magyarázható. A német nyelvi vizsgák 

görbéi szimmetrikusak, a vizsgarész tehát következetesen mér (lásd 

17. ábra). 

 



 

35 

 

17. ábra: Az emelt szintű német nyelvi Beszédkészség teljesítménye képzéstípus szerint 

(%) 

 

A német nyelvi vizsgánál emelt szinten az Olvasott, illetve Hallott szöveg 

értése és a Nyelvhelyesség vizsgarészek összesített eredményei (lásd 18–

20. ábra) nagyobb asszimetriát és anomáliákat mutatnak, mint az angol 

nyelvé (ahol csak az Olvasott szöveg értése görbéi asszimetrikusak). Ezen 

vizsgarészeknél tehát német nyelvből ajánlott a még alaposabb 

moderálás, valamint – amennyiben lehetséges – az előzetes kipróbálás, 

itemelemzés, a rosszul mérő itemek előzetes kiszűrése. E lépések nagy 

konzisztencianövekedést, így jobb megbízhatóságot eredményeznének. 
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18. ábra: Az emelt szintű német nyelvi Olvasott szöveg értése teljesítmények (%) 

 

 

19. ábra: Az emelt szintű német nyelvi Hallott szöveg értése teljesítmények (%) 
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20. ábra: Az emelt szintű német nyelvi Nyelvhelyesség teljesítménye (%) 

 

Összességében a két nyelv vizsgái nagyon hasonlóan működnek. Egy 

esetleges további egységesítés nem okozna gyengébb megbízhatóságot; 

éppen ellenkezően: a tanulmányban megfogalmazott ajánlások mind a két 

nyelv esetében tovább növelnék azt. 

 



 

38 



 

39 

Az angol nyelv vizsgatárgy elemzése az Oktatási Hivatal érettségi 

dokumentációjára épül. A vizsgált időszakokból a hivatkozott, idé-

zett írásbeli feladatlapok, javítási-értékelési útmutatók elemzésé-

hez a 

http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok 

felületen nyilvánosan elérhető anyagokat használtuk.  

A statisztikai alapadatok forrását a 

https://www.ketszintu.hu/publicstat.php 

linken található érettségi adatbázisok ide vonatkozó részei, vala-

mint az Oktatási Hivatal által rendelkezésünkre bocsátott kutatói 

adatbázis képezte. 

http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok
https://www.ketszintu.hu/publicstat.php


 

 

 

 


