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1 A német nyelvi közép- és emelt szintű érettségi vizsga 

tartalmi és szintbeli különbségei 

A kétszintű érettségi 2005-ben történt bevezetését több mint egy évtize-

dig tartó reformfolyamat előzte meg. Az egységes, a gimnáziumokra és 

a szakközépiskolákra egyaránt érvényes vizsgamodell koncepciója szerint 

a két szint eltérő funkcióval bír: a középszintű vizsga a középiskolai ta-

nulmányok lezárását szolgálja, az emelt szintű vizsga pedig ezen túl a fel-

sőoktatásba való belépésre is jogosít, azaz a vizsgázók arról tesznek 

tanúbizonyságot, hogy képesek-e az adott vizsgatárgyat a felsőoktatásban 

is tovább tanulni. Ennek megfelelően a középszinthez képest az emelt 

szint elméletigényesebb, mélyebb és tágabb összefüggésrendszerben való 

gondolkodást mér, több tudást feltételez, a feladatok megoldása több ön-

állóságot, magasabb műveleti szintet igényel (Horváth és Lukács, 

2006: 22).  

Valamennyi vizsgatárgyra vonatkozóan részletes vizsgadokumentá-

ció készült, amelynek célja, hogy átláthatóvá tegye az érettségi vizsga tel-

jesítendő követelményeit, tartalmi összetevőit, valamint az értékelés és 

minősítés kritériumait. Tájékoztatni kívánja továbbá az érintetteket arról 

is, hogy milyen módon, például milyen feladatokkal, milyen értékelési el-

vek és eljárások mentén történik a tudás számonkérése (Horváth és Luk-

ács, 2006: 25–26). 

A fejlesztési folyamat során tér nyílt a tartalmi modernizáció érvé-

nyesítésére a vizsgarendszerben. Az idegen nyelvek esetében ez a kom-

munikatív nyelvoktatási szemléletnek, az Európa Tanács ajánlásainak, 

továbbá az idegen nyelvi tudás minőségi kritériumainak figyelembevételét 

jelentette az értékelésben (Horváth és Lukács, 2006: 23). „Az idegen 

nyelvi érettségi vizsgájában új elem, hogy a vizsga mind a négy alapvető 

kommunikatív készséget külön vizsgarésszel méri, a feladatok autentikus 

szövegekre épülnek, a feladatsorok teljesen egynyelvűek, és számtalan új 

feladattípust tartalmaznak. A vizsga értékelési rendszere is megváltozott. 
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Az eddigi gyakorlattal ellentétben a feladatokhoz megoldási kulcs készül, 

és ezt a javító tanárnak követnie kell. A produktív készségeket mérő vizs-

garészeknél (írás, beszéd) értékelési skálákat kell alkalmazni, azaz az ér-

tékelőnek különböző szempontok alapján kell különböző minőségi 

szintekbe besorolnia a létrejött szöveget” (Horváth és Lukács, 2006: 24). 

A vizsgakövetelmények koncepciója, illetve az érettségi kompetenciaköz-

pontúvá válása meglehetősen nagy szakmai elfogadásra talált az idegen 

nyelvek esetében, hiszen a megelőző években a nyelvi kompetenciák fej-

lesztésének a szemlélete a nyelvtanítási gyakorlatban már meghonosodott 

(Einhorn, 2006: 153). 

Az érettségi vizsga említett funkcióin túl lényeges szerepe van 

a vizsgán elért eredmények vizsgálatából és résztvevők tapasztalataiból 

leszűrt tanulságoknak, amelyek visszahatnak a tanulási folyamatra, illetve 

hozzájárulhatnak a vizsga továbbfejlesztéséhez (Vígh, 2013: 17). A két-

szintű érettségi vizsga bevezetése óta húsz érettségi vizsgaidőszak ta-

pasztalataival rendelkezünk. Az egyes vizsgaidőszakokkal kapcsolatos in-

formációk az Oktatási Hivatal honlapján elérhetők, a vizsgákkal 

kapcsolatos legfontosabb statisztikai adatokról gyorsjelentések készültek, 

a különféle statisztikák – vizsgák, vizsgázók száma, eredmények stb. – 

hozzáférhetők. Az idegen nyelvi érettségi – benne a német nyelv vizsga-

tárgy – vizsgamodelljének kialakítása, bevezetésének tapasztalatai jól do-

kumentáltak (pl. Einhorn és Major, 2006; Einhorn, 2006, 2007a, 2008a), 

és néhány vizsgaidőszakra vonatkozóan a követelmények megvalósulásá-

ról, a tanulói teljesítményekről elemzések is készültek (pl. Einhorn, 2007b, 

2008b; Vígh, 2010, 2013). Az érettségi vizsga szintjeinek összehasonlító 

vizsgálatára azonban eddig nem került sor.  
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1.1 A vizsgák követelményrendszerének és modelljének 

összehasonlítása 

Az Oktatási Hivatal által gondozott „Átfogó fejlesztés a közoktatásban” cí-

mű TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 azonosító számú kiemelt projekt kere-

tében került sor a „Közép- és emelt szintű értékelési skálák össze-

hasonlítása” tárgyú kutatás-fejlesztési projektre. A kutatás fő célja 

a 2005-ben bevezetett közép- és emelt szintű német nyelvi írásbeli érett-

ségi vizsga értékelési skáláinak összehasonlítása a részletes követelmé-

nyekben és a vizsgaleírásban, valamint a vizsgák feladatlapjainak, javí-

tási-értékelési útmutatóinak és eredményeinek elemzésével. Célja 

továbbá, hogy rámutasson a közép- és emelt szint közötti összefüggések-

re, segítsen tisztázni a két szint szerepét a német nyelvi érettségi vizsgán. 

Az összefüggések feltárása érdekében a 2014. májusi emelt szintű érett-

ségire jelentkezett tanulók egy részmintája középszintű írásbeli próba-

vizsgán is részt vett. 

Ebben a fejezetben először a közép- és emelt szintű vizsgaköve-

telményeket, ezt követően pedig a középszintű próbavizsga és az emelt 

szintű érettségi feladatsorait, valamint Javítási-értékelési útmutatóit ha-

sonlítjuk össze. A kutatási célokhoz illeszkedve, a következő kérdésekre 

keresünk válaszokat:  

1. Milyen tartalmi különbségek azonosíthatók a közép- és emelt szintű 

érettségi követelményrendszerében? 

2. Milyen hasonlóságok és különbségek azonosíthatók a közép- és 

emelt szintű írásbeli érettségi vizsga feladatlapjaiban, értékelési el-

járásaiban? 

Az érettségi vizsga menetét a 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet 

szabályozza. Melléklete rögzíti az idegen nyelvek érettségi vizsgájának ál-

talános követelményeit (is) – a közép- és emelt szint közötti különbsége-

ket kiemelve. A vizsgatárgyak – köztük a német nyelv – részletes 

vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását a 40/2002. (V. 24.) OM rendelet 

tartalmazza. A dokumentumok kiemelik, hogy az idegen nyelvi érettségi 
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vizsga célja a vizsgázók kommunikatív kompetenciájának értékelése. 

A vizsgán mindkét szinten ugyan elsősorban a négy nyelvi alapkészség 

(olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, íráskészség és beszédkész-

ség) mérésére kerül sor, de az írásbeli vizsgarészben mindkét szinten 

a vizsgázók lexikai és grammatikai tudását is külön mérik. A teljes vizsga 

egynyelvű, közvetítési készséget nem mér. 

A német nyelv vizsgatárgy részletes követelményei és vizsgaleírása 

– az idegen nyelvi érettségi vizsga általános követelményeivel összhang-

ban – az Európa Tanács nyelvoktatással kapcsolatos ajánlásai alapján ké-

szültek, a mérendő szintek megállapítása a Közös európai referenciakeret 

(KER, 2002) szintleírásai szerint történt. A vizsga középszintje az A2 és B1 

szinteket fogja át, az emelt szint pedig a B2 szintnek felel meg (1. ábra). 

A szintekhez tartozó követelmények részletező kibontásának támpontja-

ként a dokumentum közli a Közös európai referenciakeret globális szintle-

írásait (2. ábra). 
 

Európa Tanács Érettségi vizsga 

C2 Mesterszint  

C1 Haladó szint 

B2 Középszint Emelt szint 

B1 Küszöbszint 
Közép szint 

A2 Alapszint 

A1 Minimumszint  

1. ábra A Közös európai referenciakeret és az érettségi vizsga szintjeinek kapcsolata 
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Szint Leírás 

B2 Megérti a változatos, konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gon-

dolatmenetét, követni tudja a hosszabb, összetettebb érveléseket 

is. Folyamatos és természetes módon tud a célnyelven interakciót 

folytatni. Világos és részletes szöveget tud létrehozni különböző 

témákról. Véleményét indokolni tudja, részletezni tudja a különbö-

ző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat. 

B1 Megérti a fontosabb információkat olyan egyszerű, hétköznapi szö-

vegekben, amelyek gyakori élethelyzetekhez kapcsolódnak (pl. is-

kola, szabadidő, munka). Képes külföldiekkel kommunikálni min-

dennapi helyzetekben. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni 

olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési 

körébe tartoznak. Be tud számolni eseményekről, élményeiről, ér-

zelmeiről és törekvéseiről. Rövid magyarázatot tud fűzni esemé-

nyekhez, jelenségekhez, indokolni tud különböző álláspontokat és 

terveket. 

A2 Megért olyan mondatokat és rövid szövegeket, amelyek az őt köz-

vetlenül érintő területekhez kapcsolódnak. Tud kommunikálni 

olyan mindennapi, begyakorolt helyzetekben, amelyekben egysze-

rű és közvetlen információcserére van szükség. Tud egyszerű nyel-

vi eszközöket használva beszélni önmagáról, családjáról és 

szűkebb környezetéről. 

2. ábra A szintek globális leírása a részletes követelményekben 

A dokumentum első fejezete a részletes vizsgakövetelményeket ha-

tározza meg. A készségekre lebontott követelményeket, továbbá az al-

kalmazható szövegek jellemzőit és fajtáit szintenként és a lebonyolítás 

sorrendjében közli. Ezt követik a témakörök, a kommunikációs helyzetek 

és szándékok felsorolása, valamint az elvárt szókincsre vonatkozó infor-

mációk. A dokumentum második fejezete először a közép-, majd az emelt 

szintű vizsga leírását (menetét, a feladatok leírását, az értékelés módját 
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stb.) tartalmazza, szintén a lebonyolítás sorrendjében. A vizsgaleírás 

a készségenkénti részletes követelményeket, a szövegek jellemzőinek és 

fajtáinak felsorolását megismétli. A továbbiakban – a dokumentum felépí-

tését követve – összehasonlítjuk a közép- és az emelt szintű követelmé-

nyeket és az írásbeli vizsga részeinek, illetve összetevőinek leírását azzal 

a céllal, hogy rámutassunk a szintek közötti hasonlóságokra és a különb-

ségekre.  

Általában elmondható, hogy a tudásszintek egymásra épülése foly-

tán a magasabb nyelvi szinten meghatározott követelmények magukban 

foglalják az alacsonyabb szinten megadott követelményeket is. A receptív 

készségeket tekintve (olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése) mind-

két szinten követelmény az olvasási, értési céloknak, illetve feladatoknak 

megfelelő stratégiák alkalmazása a szövegekben, de a két szint eltérő 

mélységben kéri a szöveg megértését. Míg középszinten elegendő a szö-

veg, a gondolatmenet lényegét és a kulcsinformációkat megérteni, egyes 

részinformációkat kiszűrni, emelt szinten követelmény a gondolatmenetet, 

véleményeket, érvelést követni, az információkat megfelelő részletesség-

gel megérteni, sőt a szerző álláspontjára, illetve a szereplők érzéseire, ér-

zelmeire következtetni. 

Az írásbeli produktív készség (íráskészség) tekintetében mindkét 

szinten követelmény a feladatban megfogalmazott kommunikációs szán-

dékot megvalósítani, a megadott témákhoz kapcsolódó szövegeket írni. 

A közép- és emelt szintű vizsga között mennyiségi és minőségi különb-

ségek vannak. Az emelt szinten vizsgázónak a középszint követelményei-

hez képest többféle kommunikációs szándékot kell nyelvileg megvaló-

sítania, árnyaltabban és igényesebben kell kifejeznie magát. Elvárás 

továbbá a tárgyalt téma tágabb látókörben való megközelítése, a nyelvi 

eszközök széles skálájának változatos alkalmazása és megfelelően tagolt, 

logikusan felépített szöveg létrehozása.  

A nyelvhelyesség feladatok megoldásához középszinten elegendő az 

alapvető, gyakran használt nyelvtani szerkezetek és lexikai egységek is-

merete, emelt szinten viszont a feladatlap változatos nyelvtani szerkeze-
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tek és lexikai egységek felismerését, kiegészítését vagy létrehozását kéri 

számon.  

A receptív készségek (olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése) 

és a nyelvhelyesség mérésére használt szövegeknek mindkét szinten au-

tentikusnak kell lennie, továbbá meg kell felelnie a korosztály élettapasz-

talatainak és általános érdeklődésének. A tartalmak megértéséhez a vizs-

gázónak nincs szüksége az érettségi vizsga általános műveltségi szintjét 

meghaladó ismeretekre. A felhasznált szövegek, vagy szövegrészletek az 

autentikus jellegükből adódóan tartalmazhatnak olyan szavakat, kifejezé-

seket, szerkezeteket, amelyeknek az ismerete nem követelmény az adott 

vizsgaszinten, de ezek a kitűzött feladatok sikeres megoldásához nem 

szükségesek, figyelmen kívül hagyhatók. 

Az olvasott szöveg értését mérő feladatokhoz felhasznált szövegek 

középszinten rövidek, tartalmilag is egyszerűek, hétköznapi nyelven íród-

tak, és főként gyakran használt szavakat és nyelvi szerkezeteket tartal-

maznak. Emelt szinten viszont hosszabb terjedelműek, nyelvileg és 

tartalmilag is összetettebbek. A szövegtípusok középszinten tájékoztatók, 

ismeretterjesztő szövegek, újságcikkek lehetnek, míg emelt szinten hosz-

szabb és összetettebb szövegek (pl. publicisztikai írások) is szerepelnek. 

A hallott szöveg értésének mérésekor középszinten a vizsgázónak 

a mindennapi élet helyzeteiben elhangzó szövegeket kell megértenie, me-

lyek tartalmilag és szerkezetileg egyértelműek. Emelt szinten olyan szö-

vegek is előfordulhatnak, amelyek az adott témát az általánosítás szintjén 

közelítik meg, és árnyalt közléseket, véleményeket és ellenvéleményeket 

is tartalmaznak. Középszinten a szövegek nyelvileg egyszerűbbek, emelt 

szinten a művelt köznyelv összetettebb, választékosabb formái is előfor-

dulnak. A szövegek típusai változatosak, középszinten közérdekű bejelen-

tések, közlemények, műsorrészletek, riportok és interjúk, ezeken kívül 

emelt szinten az általános érdeklődésre számot tartó ismeretterjesztő 

szövegek is előfordulhatnak. A nyelvi szinteknek megfelelően különbségek 

lehetnek a beszéd tempójában, a standard kiejtéstől való eltérésben, illet-

ve a háttérzajok tekintetében.  
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Az íráskészség mérésekor a szintek között a létrehozandó szövegek 

témájában, a tárgyalt téma megközelítésében, a szöveg nyelvi minőségé-

ben és formai kivitelezésében is különbségek vannak. Középszinten a vizs-

gázónak a személyével, illetve közvetlen környezetével kapcsolatos, de 

legalább is ismert köznapi témákban kell a feladatnak megfelelő kommu-

nikációs szándékokat megvalósítania, rövidebb-hosszabb szöveget alkot-

nia. Emelt szinten a vizsgázónak képesnek kell lennie az adott témát 

általános nézőpontból is megközelíteni, álláspontját vagy érvelését világo-

san ismertetni. A középszintű vizsga íráskészség-feladatai rövid, szemé-

lyes jellegű közlés (üdvözlőlap, meghívó), illetve magánjellegű vagy 

intézménynek szóló levél létrehozására irányulnak, emelt szinten pedig 

összetettebb szövegfajták (újságcikk, olvasói levél) szerepelnek. 

A részletes követelmények a vizsgán előfordulható témák listáját ki-

lenc témakörbe (személyes vonatkozások, család; ember és társadalom; 

környezetünk; az iskola; a munka világa; életmód; szabadidő, művelődés, 

szórakozás; utazás, turizmus; tudomány és technika) rendezve tartalmaz-

zák. A feladatok mindkét szinten és minden vizsgarészben, illetve – össze-

tevőben ezekre a témákra épülnek. Középszinten a témák a vizsgázó 

mindennapjaira vonatkoznak, konkrétabbak (pl. étkezési szokások, iskola, 

öltözködés), míg emelt szinten szélesebb körű ismereteket feltételeznek, 

általánosabb és elvontabb megfogalmazásúak (pl. a kulturális étkezés fel-

tételei, fontossága; iskolatípusok, iskolarendszerek; az öltözködés, mint 

a társadalmi hovatartozás kifejezése). 

A produktív készségek (íráskészség, beszédkészség) mérőfeladatai 

illeszkednek azokhoz az autentikus kommunikációs helyzetekhez, ame-

lyeknek a listáját a dokumentum mindkét szintre egyaránt vonatkoztatja. 

A feladatok megoldása során megvalósítandó kommunikációs szándékok 

felsorolása a középszinten elvárható fordulatokra mutat mintákat azzal 

a kiegészítő megjegyzéssel, hogy emelt szinten a vizsgázónak képesnek 

kell lennie a középszint követelményeihez képest több kommunikációs 

szándékot megvalósítani, magát árnyaltabban és igényesebbnek kifejezni.  
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A leírásokban a nyelvi szerkezetek (nyelvtan és szókincs) funkcioná-

lis megközelítésben vannak jelen, hiszen ezeket eszköztudásként, nem 

pedig célként kezeli a vizsga (Einhorn, 2007a: 79). A nyelvtani szerkeze-

tek alkalmazását illetően középszinten legfeljebb egyszerű szerkezetek 

többé-kevésbé megfelelő használatáról van szó, emelt szinten viszont kö-

vetelmény a változatos nyelvtani szerkezetek magabiztos használata, az 

esetleges hibák javításának képessége. A nyelvtani követelmények listáját 

a dokumentum leíró nyelvtani kategóriák alapján, vizsgaszintenként és 

receptív, illetve produktív alkalmazási szintet megkülönböztetve rendezi 

táblázatba. Az összetett vagy kevésbé gyakori előfordulású szerkezetek 

ismerete – a táblázat szerint – legfeljebb emelt szinten elvárás. A receptív 

készségek között felsorolt nyelvtani szerkezetek előfordulhatnak ugyan az 

olvasott vagy hallott szöveg értését mérő feladatok, vagy akár a nyelvhe-

lyesség feladatok szövegeiben is, de a nyelvhelyesség feladatok mindkét 

szinten csak a produktív ismeretek közé sorolt nyelvtani szerkezetekre 

vonatkozhatnak. 

A részletes követelmények az érettségi vizsga szókincsének alapját 

a mai német köznyelvben határozzák meg, az elvárt szótudást pedig 

a produktív készséget mérő feladatok által kijelölt kommunikációs helyze-

tekhez és a megfelelő kommunikációs szándékok megvalósításához kötik. 

Így a két vizsgaszint közötti eltérés a kommunikációszituációk (begyakor-

lott, illetve mindennapi élethelyzetek középszinten, változatos helyzetek 

emelt szinten) és a tárgyalt témák (a saját hétköznapokkal összefüggőek 

középszinten, elvont témák is emelt szinten) különbségeiben írható le. 

A második fő fejezet a német nyelvi érettségi vizsga leírását rögzíti. 

Bár az érettségi vizsga lebonyolításában (a mért készségek tekintetében, 

a részek, illetve összetevők sorrendjében) nincs különbség a közép- és az 

emelt szintű vizsga között, de az érettségi vizsgák menetének általános 

szabályozása (100/1997. Korm. rend.) szerint és a tudásszintek alapján 

a vizsgák időtartama között jelentős különbségek vannak (3. ábra).  
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Vizsgarész-összetevő/vizsgarész 

Középszint Emelt szint 

Időtartam 

(perc) 

Időtartam 

(perc) 

Írásbeli vizsga Olvasott szöveg értése 60 70 

 Nyelvhelyesség 30 50 

  15 perc szünet 

 Hallott szöveg értése 30 30 

 Íráskészség 60 90 

 Együtt: 180 240 

Szóbeli vizsga Beszédkészség 15 20 

3. ábra A vizsgarész-összetevők, illetve vizsgarészek időtartama a lebonyolítás 

sorrendjében 

A két vizsgaszinten az egyes kommunikatív készségeknek azonos 

a súlya, részesedésük az érettségi vizsga összpontszámából viszont eltérő 

(4. ábra). A különbség oka, hogy középszinten a nyelvhelyesség mérésére 

kisebb hangsúly esik, mint a nyelvhasználati készségek mérésére, emelt 

szinten viszont valamennyi vizsgarész aránya azonos a mérésben. 
 

Vizsgarész-összetevő/vizsgarész 

Középszint Emelt szint 

Arány 

(%) 

Vizsga- 

pont 

Arány 

(%) 

Vizsga- 

pont 

Írásbeli vizsga Olvasott szöveg értése  22 33 20 30 

 Nyelvhelyesség  12 18 20 30 

 Hallott szöveg értése  22 33 20 30 

 Íráskészség 22 33 20 30 

Szóbeli vizsga Beszédkészség 22 33 20 30 

Összesen: 100 150 100 150 

4. ábra A vizsgarész-összetevők, illetve vizsgarészek aránya az értékelésben 

A vizsgaleírás rögzíti az értékelés alapelveit, amelyek azonosak 

mindkét szintre nézve. Ezek a következőkben foglalhatók össze: 
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• A vizsgarészek, illetve -összetevők értékelése egymástól függetlenül 

történik. 

• Minden vizsgarészben, illetve -összetevőben csak a célzottan mért 

készséget értékelik. 

• Az értékelés központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutató, il-

letve értékelési útmutató alapján történik. 

• Az Olvasott szöveg értése, a Hallott szöveg értése és a Nyelvhelyes-

ség vizsgarészek, illetve -összetevők javítási-értékelési útmutatói 

tartalmazzák a lehetséges elfogadható válaszokat.  

• Az íráskészség és a beszédkészség értékelésére központilag kidolgo-

zott analitikus skálákat alkalmaznak.  

• A dolgozat- és feleletpontok vizsgaponttá való átalakítása a központi 

javítási-értékelési, illetve értékelési útmutató szerint történik. 

• A vizsgázónak vizsgarészenként külön-külön teljesítenie kell az elér-

hető pontszámnak legalább a 12%-át. Középszinten az érvényességi 

küszöb elérése az írásbeli és a szóbeli vizsgarészre értendő, emelt 

szinten viszont a négy írásbeli és a szóbeli vizsgarészben külön-

külön is teljesíteni kell az elvárt minimumot a vizsga érvényességé-

hez. 

• Középszinten az eltérő képesség- és tudásszintek (A2/B1) mérése 

érdekében az írásbeli feladatsorokban a lépcsőzetesség elve érvé-

nyesül, az itemek és feladatok fokozatosan nehezednek. A feladat-

sorok összeállításának ez az alapelve lehetővé teszi, hogy az A2 

szinten lévő vizsgázók is le tudják tenni a vizsgát.  

A vizsgaleírás részletezi az egyes vizsgarészek, illetve -összetevők 

jellemzőit, a részletes követelményekben ismertetett mérési célokat, szö-

vegjellemzőket és a lehetséges szövegfajták felsorolását megismételve, és 

hangsúlyozva, hogy a két vizsgaszint közötti különbség az adott téma 

megközelítési módjában, a szövegek terjedelmében, tartalmi és nyelvi 

komplexitásában, valamint a feladatok eltérő nehézségi fokában jelenik 

meg. (A részletes követelmények leírása alapján tárgyalt jellemzők ismé-
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telt bemutatásától eltekintünk.) Az itemszintű (olvasott szöveg értése, 

nyelvhelyesség, hallott szöveg értése) feladatsorokat és feladatokat az 

előforduló feladattípusok, a felhasznált autentikus szövegek terjedelme, az 

egy füzetben szereplő feladatok és itemek, azaz a szerezhető pontok szá-

ma jellemzi.  

A teszteket a feladattípusok tekintetében a változatosság és a tipo-

lógiai kötetlenség jellemzi. A három, itemalapú vizsgarész, illetve – össze-

tevő lehetséges feladattípusait az 5. ábra összegzi.  
 

Vizsgarész-

összetevő/ 

vizsgarész 

Középszint Emelt szint 

zárt nyitott zárt nyitott 

Olvasott  

szöveg  

értése  

 feleletválasztás,  

 igaz/hamis állí-

tás,  

 egymáshoz ren-

delés,  

 a szövegből ki-

emelt mondat 

helyének azono-

sítása a szöveg-

ben,  

 szöveg részeinek 

sorrendbe raká-

sa. 

 hiányos mon-

datok kiegé-

szítése a 

szöveg alap-

ján,  

 rövid választ 

igénylő nyitott 

kérdések. 

 feleletválasztás,  

 igaz/hamis állí-

tás,  

 egymáshoz ren-

delés,  

 a szövegből ki-

emelt mondat 

helyének azono-

sítása a szöveg-

ben,  

 szöveg részeinek 

sorrendbe raká-

sa. 

 hiányos mon-

datok kiegé-

szítése a 

szöveg alap-

ján,  

 hiányos 

szöveg-

összefogla-

lás kiegészí-

tése,  

 nyitott kérdé-

sek. 
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Vizsgarész-

összetevő/ 

vizsgarész 

Középszint Emelt szint 

zárt nyitott zárt nyitott 

Nyelv- 

helyesség  

 hiányos szöve-

gek kiegészítése 

feleletválasztás-

sal,  

 a szövegből ki-

vett mondatrész 

helyének azono-

sítása a szöveg-

kohéziós 

eszközök segít-

ségével,  

 hiányos szöveg 

kiegészítése elő-

re megadott szó-

készletből. 

 hiányos szö-

veg kiegészí-

tése önállóan, 

 megadott 

szavak kép-

zett és/vagy 

ragozott alak-

jainak beil-

lesztése a 

szövegbe. 

 hiányos szöve-

gek kiegészítése 

feleletválasztás-

sal,  

 a szövegből ki-

vett mondatrész 

helyének azono-

sítása a szöveg-

kohéziós 

eszközök segít-

ségével,  

 hiányos szöveg 

kiegészítése elő-

re megadott szó-

készletből,  

 hibaazonosítás. 

 hiányos szö-

veg kiegészí-

tése önállóan 

 megadott 

szavak kép-

zett és/vagy 

ragozott alak-

jainak beil-

lesztése a 

szövegbe. 

 

Hallott  

szöveg  

értése  

 feleletválasztás,  

 igaz/hamis állí-

tás,  

 egymáshoz ren-

delés,  

 események sor-

rendjének megál-

lapítása. 

 

 táblázat kitöl-

tése, hiányos 

mondatok ki-

egészítése,  

 rövid választ 

igénylő nyitott 

kérdések,  

 ténybeli hibák 

azonosítása, 

javítása. 

 feleletválasztás,  

 igaz/hamis állí-

tás,  

 egymáshoz ren-

delés,  

 események sor-

rendjének megál-

lapítása. 

 

 táblázat kitöl-

tése, hiányos 

mondatok ki-

egészítése,  

 hiányos 

szöveg ki-

egészítése,  

 nyitott kérdé-

sek,  

 ténybeli hibák 

azonosítása, 

javítása. 

5. ábra A vizsgarész-összetevők, illetve vizsgarészek lehetséges feladattípusai 

A tipológiai kötetlenség azt jelenti, hogy a vizsgaleírás rögzíti ugyan 

a lehetséges zárt vagy nyitott vizsgafeladatok listáját, de az aktuális 

tesztben bármelyik típus előfordulhat ezek közül, a vizsgára való felkészü-
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lés-felkészítés így nyitottabb, nem lehet néhány feladattípusra leszűkíteni 

(Einhorn, 2006: 155). A feladattípusok szerint a két szint között kevés kü-

lönbség van. Az emelt szinten készségterületenként egy-egy olyan fel-

adattípus szerepel, amely középszinten nem. Ezeket a csak emelt szinten 

érvényes feladattípusokat kiemeltük az 5. ábrában. 

A feladatlapok további jellemzőinek összehasonlítása alapján el-

mondható, hogy míg a feladatok lehetséges számában csupán a nyelvhe-

lyesség mérése esetén van eltérés a szintek között, addig a felhasznált 

szövegek terjedelmét, a megoldandó itemek számát tekintve a különbség 

számottevő: emelt szinten a vizsgázóknak hosszabb szövegekhez kapcso-

lódóan, több itemet kell megoldaniuk, illetve az íráskészség vizsgarészben 

hosszabb szövegeket kell létrehozniuk. (A tartalmi, nyelvi minőségbeli kü-

lönbségekről a készségenkénti részletes követelmények összehasonlítása-

kor már esett szó.) A feladatlapok szerkezetének jellemzőit a 6. ábra 

foglalja össze. Megjegyezzük egyrészt, hogy a hallott szöveg értése ese-

tében a szövegek együttes terjedelme percekben értendő, másrészt, hogy 

az íráskészség vizsgarész, illetve -összetevő szószámai a létrehozandó 

szövegek terjedelmét jelölik.  

Vizsgarész-összetevő/ 

vizsgarész 

Középszint Emelt szint 

Szöveg- 

hossz 

(szó/p) 

Fel-

adat- 

Item- Szöveg- 

hossz 

(szó/p) 

Fel-

adat- 

Item- 

szám  szám 

Olvasott szöveg értése  900–

1100 

3–4 25–33 1300–

1500 

3–4 25–30 

Nyelvhelyesség  450–600 3–4 18–30 700–900 4–5 30–45 

Hallott szöveg értése 5–8 2–3 18–25 7–10 2–3 20–30 

Íráskészség 

50–80, 

100–120 2 – 

120–

150, 

200–250 

2 – 

6. ábra A vizsgarész-összetevők, illetve vizsgarészek felépítése (a szövegek együttes 

terjedelme, feladat- és itemszám) 
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A feladatokat mindkét szinten jellemzi továbbá, hogy a feladat-

meghatározások egységes megfogalmazásúak és német nyelvűek, és 

hogy nyelvi szintjük alacsonyabb a feladatok megoldásához szükséges 

nyelvi szintnél. A feladatok megoldásához a szótárhasználat mindkét szin-

ten csak az íráskészség vizsgarészben, illetve -összetevőben megenge-

dett. Az aktuális feladatsorokhoz részletes Javítási-értékelési útmutató 

készül, valamennyi vizsgarész, illetve -összetevő javítása és értékelése az 

alapján történik. 

1.2 A feladatsorok és a Javítási-értékelési útmutatók 

összevetése 

Ebben a részben először a középszintű német nyelvi próbaérettségi és 

a német nyelvi emelt szintű írásbeli vizsga feladatsorait elemezzük abból 

a szempontból, hogyan illeszkednek a részletes követelményekben és 

a vizsgaleírásban rögzített tartalmi keretekhez, illetve szerkezeti jellem-

zőkhöz. Azt vizsgáljuk továbbá, hogy milyen hasonlóságok és különbségek 

azonosíthatók a közép- és emelt szintű írásbeli feladatsorokban, illetve 

a javítási-értékelési útmutatók összehasonlítása alapján az értékelési eljá-

rások között. 

A feladatsorok mindkét szinten készségterületenként – az érettségi 

vizsga lebonyolítási szabályaival összhangban – önálló füzetekbe rende-

ződnek. A füzetekhez szintenként elkészített részletes Javítási-értékelési 

útmutatók segítséget nyújtanak a javítóknak a vizsgázói megoldások 

helyességének megítélésében, és egyértelműen megszabják az alkalmaz-

ható értékelési eljárásokat. Az értékelés alapelvei egyaránt érvényesek 

közép- és emelt szinten: 

• A dolgozatok javításakor a Javítási-értékelési útmutatótól eltérni 

nem lehet. 

• A három, itemalapú vizsgarészben, illetve -összetevőben (Olvasott 

szöveg értése, Nyelvhelyesség, Hallott szöveg értése) minden jó 
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megoldás egy pontot ér, a rossz megoldás 0 pontot, tehát sem fél 

pont, sem többletpont nem adható. 

• A vizsgarészenként, illetve -összetevőnként összesített feladatpon-

tokat – a közölt táblázatok segítségével – vizsgapontokra kell át-

számítani. 

• Az Íráskészség vizsgarész, illetve -összetevő feladatainak értékelése 

központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. 

1.2.1 Olvasott szöveg értése 

Az olvasott szöveg értése feladatlapok – a vizsgaleírással összhangban – 

középszinten négy, emelt szinten három autentikus szövegre épülnek. 

A feladatok tartalmi jellemzőit a 7. ábra szemlélteti. A teszteket tematikus 

változatosság jellemzi: szintenként minden szöveg más-más témakörbe 

illik. A két szint között tartalmi kapcsolatot teremtenek az azonos témakö-

rök (Környezetünk; Az iskola). A tárgyalt szövegek emelt szinten azonban 

speciális, a vizsgázók feltételezett általános tapasztalataitól eltérő élet-

helyzeteket mutatnak be. A feladatok jellemzően folyamatos szöveghez, 

újságcikkekhez kapcsolódnak – az első középszintű feladatot kivéve, 

amely nem folyamatos szövegre, egy pályázati felhívásra épül. 
 

Feladat 
Középszint Emelt szint 

Témakör: téma Szövegfajta Témakör/téma Szövegfajta 

1. Szabadidő, művelő-

dés,  

szórakozás: 

Videópályázat 

Tájékoztató 

szöveg 

(felhívás) 

Környezetünk: Élet a 

cirkuszkocsiban 

Újságcikk 

(beszámoló) 

2. Utazás, turizmus: 

Világutazók tapaszta-

latai 

Újságcikk 

(beszámoló) 

Az iskola: Egy ecua-

dori fiatal tanulmá-

nyai 

Németországban 

Újságcikk 

(beszámoló) 

3. Környezetünk: Egye-

temisták lakása (kö-

zös albérlete) 

Újságcikk 

(interjú) 

Életmód: A lübecki 

marcipán története 

Újságcikk 

(beszámoló) 
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Feladat 
Középszint Emelt szint 

Témakör: téma Szövegfajta Témakör/téma Szövegfajta 

4. Az iskola: Németor-

szág legkisebb iskolá-

ja 

Újságcikk 

(beszámoló) – – 

7. ábra Az Olvasott szöveg értése vizsgarész-összetevő, ill. vizsgarész tartalmi jellemzői 

A feladatlapok szerkezeti jellemzőit a 8. ábra összegzi. A középszin-

tű teszt egy nyitott (1. feladat) és három zárt feladatot tartalmaz. Emelt 

szinten a vizsgázóknak két nyitott és egy zárt feladatot kellett megoldani-

uk, a második feladat típusa (hiányos szövegösszefoglalás kiegészítése) 

csak emelt szinten alkalmazható. Ezzel együtt feladattipológiai szempont-

ból is a változatosság jellemzi mindkét szinten a feladatlapokat: minden 

szöveghez más-más feladattípus tartozik. Egy feladattípus (a szövegből 

kiemelt mondat helyének azonosítása) mindkét szinten szerepel. 

A középszintű első feladat – a szövegfajta különbözősége mellett – 

a terjedelme szerint is eltér a többitől: lényegesen rövidebb a többihez 

képest. Mindennek hátterében az áll, hogy a középszintű érettségi vizsga 

az Európa Tanács skálájának két szintjét fogja át, és a lépcsőzetesség el-

ve alapján az első feladat(ok) könnyebb(ek) a többinél, így lehetőséget 

ad(nak) az alacsonyabb szintű tudással rendelkezőknek is a vizsga teljesí-

tésére. A középszintű teszt szövegeinek együttes terjedelme 99%-a 

a vizsgaleírásban meghatározott maximális szószámnak, de az emelt szin-

tű szövegek együttes hossza is 95%-ban fedi le a maximálisan lehetséges 

szövegterjedelmet. Az egyes emelt szintű szövegek azonban hosszabbak, 

illetve a teljes terjedelem is lényegesen nagyobb, mint középszinten. 

A középszintű feladatok itemszáma egyenletesebben oszlik el 

a tesztben, mint az emelt szintű feladatlapban. A vizsgarész-összetevő 

itemeinek száma a maximálisan lehetséges itemszám 76%-át teszi ki. 

A legkönnyebb feladat itemszáma az összes item 24%-a. Az emelt szintű 

vizsgarészben az itemek száma 93%-ban fedi le a vizsgaleírásban megha-

tározott maximálisan lehetséges itemszámot. 
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Feladat 

Középszint Emelt szint 

Feladattípus 

Szöveg- 

hossz 

(szó) 

Item- 

szám 
Feladattípus 

Szöveg- 

hossz 

(szó) 

Item- 

szám 

1. rövid választ 

igénylő nyitott kér-

dések 

(jegyzetelés) 

176 6 nyitott kérdések 405 10 

2. igaz/hamis állítás 

329 6 

hiányos szöveg-

összefoglalás ki-

egészítése 

526 11 

3. egymáshoz rende-

lés 

(kérdés és felelet) 
297 7 

a szövegből ki-

emelt mondat 

helyének azonosí-

tása  

491 7 

4. a szövegből ki-

emelt mondat he-

lyének azonosítása  

285 6 – – – 

Együtt – 1087 25 – 1422 28 

Vizsga-

leírás 
– 

900– 

1100 
25–33 – 

1300–

1500 
25–30 

8. ábra Az Olvasott szöveg értése vizsgarész-összetevő, ill. vizsgarész szerkezeti 

jellemzői 

Az Olvasott szöveg értése füzetek zárt típusú feladatainak javítása, 

illetve pontozása mindkét szinten egyértelmű: a javítónak azt kell ellen-

őriznie, hogy a vizsgázó válaszjelölése megegyezik-e az útmutatóban sze-

replő helyes megoldással. A helyes válaszok itemenként 1 pontot érnek, 

a helytelenek 0-t. Zárt feladatok középszinten a 2., 3. és 4., emelt szinten 

pedig a 3. feladat.  

A nyitott feladatok értékeléséhez az útmutatók itemenként több le-

hetséges választ is megadnak. Ezeken kívül azonban az útmutatóban sze-

replő megoldásokkal tartalmilag megegyező válaszokat is helyesnek, 

pontot érőnek kell elfogadni. Mivel a vizsgarész, illetve -összetevő célzot-

tan az olvasásértés mérésére fókuszál, a megoldások esetleges nyelvi 
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vagy helyesírási hibáit figyelmen kívül kell hagyni, amennyiben a válasz 

még érthető. Pontot kap a vizsgázó akkor is, ha a megoldása a helyes vá-

lasz mellett oda nem illő, helytelen válaszelem(ek)et is tartalmaz. Nyitott 

feladatok középszinten az 1., emelt szinten pedig az 1., 2. feladat. 

1.2.2 Nyelvhelyesség 

A nyelvhelyesség mérésére középszinten négy, emelt szinten öt feladat 

szolgál. A szövegek tematikus változatossága ezekre a feladatokra is jel-

lemző (9. ábra). Bár mindkét szinten több szöveg is sorolható ugyanabba 

a témakörbe (Ember és társadalom; Szabadidő, művelődés, szórakozás), 

de a konkrét szövegek tartalma különböző. A középszintű negyedik és az 

emelt szintű második feladathoz tartozó szöveg áll témában a legközelebb 

egymáshoz: mindkettő a közös zenélés öröméről (is) szól. A nyelvhelyes-

ség mérésére jellemzően rövid újsághírekhez készültek feladatok – kivéve 

a középszintű második szöveget, amely egy rövid interjú. 

Feladat 
Középszint Emelt szint 

Témakör: téma Szövegfajta Témakör/téma Szövegfajta 

1. Ember és társadalom: 

Kutatás a boldogság 

okairól 

Újsághír 

Ember és társadalom: 

Az együttérzés képes-

ségéről  

Újsághír 

2. Ember és társadalom: 

Az olaszok szilveszte-

rezési szokásai 

Újságcikk 

(rövid inter-

jú) 

Szabadidő, művelődés,  

szórakozás: Felmérés 

zenélési szokásokról 

Újsághír 

3. Utazás, turizmus: 150 

éves a londoni metró 
Újsághír 

Szabadidő, művelődés,  

szórakozás: Asztalite-

nisz a müncheni föld-

alattiban 

Újsághír 

4. Szabadidő, művelő-

dés,  

szórakozás: A közös 

zenélés öröme 

Újsághír 

Szabadidő, művelődés,  

szórakozás: Felmérés 

tévézési szokásokról 

Újsághír 
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Feladat 
Középszint Emelt szint 

Témakör: téma Szövegfajta Témakör/téma Szövegfajta 

5. 

– – 

A munka világa: A né-

met orvosok elégedet-

lensége a jövedelmüket 

illetően 

Újsághír 

9. ábra A Nyelvhelyesség vizsgarész-összetevő, ill. vizsgarész tartalmi jellemzői 

A nyelvhelyesség tesztek szerkezeti jellemzőit a 10. ábra szemlélte-

ti. A középszintű teszt három zárt és egy nyitott (3. feladat) feladatot tar-

talmaz. Emelt szinten pedig négy zárt és egy nyitott (5. feladat) szerepel, 

a negyedik feladat típusa (hibaazonosítás) csak emelt szinten alkalmazha-

tó. A hibaazonosítás során a vizsgázónak figyelemmel kell lennie a helyes 

sorok, a lehetséges -k számára, azaz az itemek megoldása nem teljesen 

független egymástól. Mindkét szinten az első két feladat azonos típusú, és 

egy feladattípus (a szövegből kivett tagmondat helyének azonosítása 

a szövegkohéziós eszközök segítségével) mindkét szinten megtalálható.  

A szövegek együttes szószáma középszinten 97%-ban, emelt szin-

ten pedig – éppen elérve a minimális szószámot – 78%-ban fedi le a vizs-

galeírásban meghatározott, maximálisan lehetséges szövegterjedelmet. 

A szöveghossz és a feladat itemszáma között nincs szoros kapcsolat: rövi-

debb szövegekhez tartozhat akár több item is, mint a hosszabb szövegek-

hez. A vizsgarész-összetevő itemeinek száma a lehetséges maximum 

93%-át teszi ki. A legkönnyebb feladat itemszáma az összes item 20%-a. 

Emelt szinten a feladatok itemeinek száma csupán 76%-a a maximálisan 

lehetséges itemmennyiségnek. Az emelt szintű feladatlap – az eggyel több 

feladatnak is köszönhetően – így is több nyelvhelyességi itemet tartalmaz, 

mint a középszintű feladatlap.  
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Feladat 

Középszint Emelt szint 

Feladattípus 

Szöveg- 

hossz 

(szó) 

Item- 

szám 
Feladattípus 

Szöveg- 

hossz 

(szó) 

Item- 

szám 

1. feleletválasztás 

102 6 

hiányos szöveg 

kiegészítése előre 

megadott szókész-

letből 

88 5 

2. feleletválasztás 

228 7 

hiányos szöveg 

kiegészítése előre 

megadott szókész-

letből 

144 6 

3. megadott szavak 

ragozott alakjai-

nak beillesztése 

a szövegbe 
106 8 

a szövegből kivett 

tagmondat helyé-

nek azonosítása 

a szövegkohéziós 

eszközök segítsé-

gével 

174 5 

4. a szövegből kivett 

tagmondat helyé-

nek azonosítása 

a szövegkohéziós 

eszközök segítsé-

gével 

143 5 hibaazonosítás 112 9 

5. 

– – – 

megadott szavak 

képzett alakjainak 

beillesztése a szö-

vegbe 

182 9 

Együtt – 579 28 – 700 34 

Vizsga-

leírás 
– 450–600 18–30 – 700–900 30–45 

10. ábra A Nyelvhelyesség vizsgarész-összetevő, ill. vizsgarész szerkezeti jellemzői 

A Nyelvhelyesség füzetek értékelésekor a javítónak nincsen mérle-

gelési lehetősége: közép- és emelt szinten is csakis az útmutatóban közölt 

megoldások fogadhatók el, és – nyelvhelyesség-mérésről lévén szó – 
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a nyitott feladatokban csak akkor, ha a vizsgázó válasza helyesírásában is 

hibátlan. Minden item esetében csak egy megoldás értékelhető. Ez azt je-

lenti, hogy ha a vizsgázó több választ jelöl, vagy ír le, arra az itemre nem 

kap pontot akkor sem, ha a válasza a helyes megoldást is tartalmazza. 

Középszinten a 3. feladatban (16. item), emelt szinten pedig az 5. fel-

adatban (27. és 34. item) néhány item esetében két-két helyes megoldást 

közöl az útmutató. Ha a vizsgázó mindkét helyes megoldást közölné, ter-

mészetesen megkapná az 1 pontot, de többletpontra nincsen lehetőség.  

Az emelt szintű 4. feladat (hibaazonosítás) pontozásában értékelési 

probléma rejlik. Ha ugyanis a vizsgázó a megadott háromhoz képest több 

sort is (-val) helyesnek jelöl, a feladat összpontszámából minden fölös-

leges -ért le kell vonni egy pontot. A büntetőpontok alkalmazása feltehe-

tően a meggondolatlan vizsgázói „trükközések” (ti. az összes sor 

kipipálásával elméletileg három helyes választ lehet produkálni) megaka-

dályozását szolgálja, de ugyanúgy bünteti a vizsgázó esetleges figyelmet-

lenségét is, amelyért viszont a többi feladatban nem jár pontlevonás. 

A feladat értékelési eljárásában a helyes/helytelen válaszok megítélésének 

célja keveredik a nem megfelelő vizsgázói magatartás megelőzésének, 

kiszűrésének a szándékával. Mivel ez a feladattípus csak emelt szinten 

fordul elő, a probléma a középszintű nyelvhelyesség feladatok értékelését 

nem érinti. 

1.2.3 Hallott szöveg értése 

A Hallott szöveg értése vizsgarész-összetevőben, illetve vizsgarészben 

szintenként három-három feladat szerepel. A három szöveg szintenként 

különböző témakörökbe sorolható, és különböznek a szövegfajtát tekintve 

is. A két szint között csupán a szövegfajták között van némi hasonlóság, 

mindkét szinten szerepel riport (11. ábra). 
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Feladat 
Középszint Emelt szint 

Témakör: téma Szövegfajta Témakör/téma Szövegfajta 

1. Személyes vonatko-

zások: Két fiatal rövid 

bemutatkozása 

interjúrészlet 

Az iskola: A bajor 

online-gimnázium 

évfordulója 

riport 

2. Ember és társadalom: 

Cserekapcsolat két 

város között 

beszámoló 

Ember és társada-

lom: Az adventi ko-

szorú története 

ismeretterjesztő 

szöveg 

3. Utazás, turizmus: 

Teendők lejárt útlevél 

esetén 
riport 

Tudomány és tech-

nika: Iskolai oktató-

csomag az 

energiáról 

műsorrészlet 

11. ábra A Hallott szöveg értése vizsgarész-összetevő, ill. vizsgarész tartalmi jellemzői 

A Hallott szöveg értése tesztek szerkezeti jellemzőit a 12. ábra ösz-

szegzi. A három feladat szintenként különböző típusú, középszinten a fel-

adatlap két zárt és egy nyitott (3.), emelt szinten pedig két nyitott és egy 

zárt (2.) feladatot tartalmaz. A második feladat mindkét szinten „ál-

igaz/hamis” (szelektálás). Ez a feladattípus valójában nem szerepel a vizs-

galeírásban, a lehetséges feladattípusok listájában az egymáshoz rendelés 

és az igaz/hamis állítás típusának keverékeként azonosítható. Abban kü-

lönbözik az alternatív választástól (igaz/hamis), hogy bár a vizsgázónak 

minden állításról el kell döntenie, hogy igaz vagy hamis a hallott szöveg 

alapján, de csak a szöveghez illő kijelentések a pontot érő itemek. Tehát 

középszinten 13 állításhoz, illetve feladatmegoldó döntéshez tartozik 

a nyolc item, emelt szinten pedig a kilenc item valójában 15 állítás szelek-

tálásából következik. Mivel a vizsgázónak figyelnie kell arra is, hány 

itemet jelölt már meg, az itemek megoldása valószínűsíthetően nem füg-

getlen egymástól. 

A középszintű első feladat típusa a vizsgaleírásban közölt listában 

megtalálható ugyan, de a működése a feladatmegoldó tevékenység, illet-

ve az itemszámok tekintetében az előző, „ál-igaz/hamis” (szelektálás) tí-

pushoz hasonlóan problematikus. A vizsgázónak egymás után a hét állítás 

listájáról kétszer kell döntést hoznia, hogy illenek-e az egyes állítások elő-
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ször az egyik, majd pedig a másik személyhez, vagy nem, de csak az 

igaznak bizonyuló állításokat jelölheti a táblázatban. Minden állítás igaz 

valamelyik személyre nézve, és két állítás mindkét személyhez hozzáren-

delhető. Így a feladat nyolc, pontot érő iteme valójában 13 feladatmegol-

dó döntésből származik. Az előző feladathoz hasonlóan az itemek ebben is 

összefüggnek. 

Ebben a vizsgarészben, illetve -összetevőben a szövegeknek nem az 

együttes szószáma, hanem a hangzó időtartama van meghatározva. 

A vizsgaleírás szerinti maximális terjedelemhez való viszonyulás tekinte-

tében nincs jelentős eltérés a két szint között: középszinten 82%, emelt 

szinten pedig 87%. Ennek a hasonlóságnak a hátterében az áll, hogy 

mindkét szinten a vizsgarész, illetve -összetevő teljes időtartama 30 perc. 

Ebbe az időkeretbe kell beleférnie az instrukcióknak, a szövegek kétszeri 

meghallgatásának, a szövegek közötti szüneteknek, illetve ezt az időkere-

tet kell a kitöltenie az említett mozzanatoknak.  

Az itemszám tekintetében is hasonló arányokat mutatnak a felada-

tok a szintenként meghatározott maximális itemszámhoz viszonyítva: kö-

zépszinten 88%, emelt szinten 80%. A legkönnyebb feladat itemszáma az 

összes item 36%-a. 

 

Feladat 

Középszint Emelt szint 

Feladattípus 

Szöveg- 

hossz 

(perc) 

Item- 

szám 
Feladattípus 

Szöveg- 

hossz 

(perc) 

Item- 

szám 

1. egymáshoz rende-

lés (személy és 

kijelentés) 

0:50 8 nyitott kérdések 3:28 9 

2. „ál-igaz/hamis” 

(szelektálás) 
3:20 8 

„ál-igaz/hamis” 

(szelektálás) 
3:09 9 

3. rövid választ 

igénylő nyitott kér-

dések 

2:23 6 

hiányos mondatok 

kiegészítése 2:05 6 
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Feladat 

Középszint Emelt szint 

Feladattípus 

Szöveg- 

hossz 

(perc) 

Item- 

szám 
Feladattípus 

Szöveg- 

hossz 

(perc) 

Item- 

szám 

Együtt – 6:33 22 – 8:42 24 
Vizsga-

leírás 
– 

5:00–

8:00 
18–25 – 

7:00–

10:00 
20–30 

12. ábra A Hallott szöveg értése vizsgarész-összetevő, ill. vizsgarész szerkezeti jellemzői 

A Hallott szöveg értése füzetek értékelése mindkét szinten hasonló 

eljárások mentén történik, mint a másik receptív készséget, az olvasott 

szöveg értését mérő feladatok esetében. Az útmutató ebben a vizsgarész-

ben, illetve -összetevőben kiegészül a hallott szövegek átiratával. A nyi-

tott feladatokhoz (középszinten a 3., emelt szinten az 1. és a 3. feladat) 

az útmutatók megadják az összes elfogadható választ, de ezeken kívül 

a tartalmi variációk is pontot érnek. A nyelvi vagy helyesírási hibákat eb-

ben a vizsgarészben, illetve -összetevőben is figyelmen kívül kell hagyni 

a pontozáskor, amennyiben a válasz érthető. Itt is pontot ér a vizsgázó 

válasza, ha a helyes megoldás mellett esetleg még oda nem illő, helytelen 

válaszelem(ek)et is tartalmaz. 

A zárt feladatok (középszinten az 1., 2., emelt szinten a 2. feladat) 

értékelése nemcsak a feladattípus működése, a feladatmegoldó tevékeny-

ség szempontjából, hanem az alkalmazandó értékelési eljárás alapján is, 

a hibaazonosítás feladathoz hasonló problémát vet fel: ha a vizsgázó 

a megadotthoz képest több választ jelöl meg helyesként, pontlevonással 

kell sújtani. Az értékelési eljárásban keveredik a vizsgázói válaszok meg-

ítélésének célja a nem megfelelő vizsgázói magatartás megelőzésének, 

kiszűrésének a szándékával. 

1.2.4 Íráskészség 

Az Íráskészség vizsgarészben, illetve -összetevőben a vizsgázóknak két 

feladatot kell megoldaniuk. A másodikat két felkínált lehetőségből kell ki-

választaniuk. Középszinten mindhárom megadott feladathoz rövid verbális 
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input (hirdetés, illetve hirdetésrészlet) tartozik. Az első, A2 szintű feladat-

ban ez mindössze 21 szó, a másik kettőben 78 és 71 szó. Emelt szinten az 

első feladat megoldásához is hirdetésrészlet ad támpontot (76 szó). A má-

sodik megoldását verbális-vizuális inputként egy rövid plakátrészlet 

(35 szó) segíti, a harmadikhoz pedig egy újságcikk részletei (68 szó) tar-

toznak. 

A létrehozandó szövegek tartalmi jellemzőit a 13. ábra tartalmazza. 

Középszinten két feladat zenével, illetve zenéléssel kapcsolatos témája 

egy téli utazással egészül ki a feladatsorban. Emelt szinten mindhárom 

téma különbözik egymástól, és a két szint között sincsenek közös tartalmi 

érintkezési pontok. Műfaji hasonlóság van viszont a középszintű második 

és az emelt szintű első feladatok között: mindkét szinten levélről van szó. 

De középszinten a vizsgázónak formális hangnemben ún. hivatalos levelet 

kell írnia, emelt szinten viszont baráti, informális hangnemű levelet kell 

létrehoznia. Az emelt szintű második feladatok műfajai (fogalmazás, olva-

sói levél) csak emelt szinten szokásosak. 

Feladat 
Középszint Emelt szint 

Témakör: téma Szövegfajta Témakör/téma Szövegfajta 

1. Szabadidő, művelődés, 

szórakozás: Szabad-

idős program (koncert) 

e-mail  

barátnak 

A munka világa: Di-

ákmunka távmunká-

ban 

levél  

barátnak 

2/1. Szabadidő, művelődés, 

szórakozás: Zenetanu-

lási lehetőség 

levél egye-

sületnek 

Ember és társadalom: 

Fogyasztói viselkedés 

karácsonykor 

(pályázat) 

fogalmazás  

2/2. Utazás, turizmus: Síe-

lés Ausztriában 
levél szállo-

dának 

Ember és társadalom: 

Közösségi hálózatok 

(pl Facebook) 

olvasói levél 

13. ábra Az Íráskészség vizsgarész-összetevő, ill. vizsgarész szövegproduktumainak 

tartalmi jellemzői 

A feladatok megoldása minden esetben egyértelműen, a szituáció le-

írásával és az input segítségével meghatározott kommunikációs helyzet-

hez kötött, a szövegproduktum létrehozását tartalmi szempontok irá-
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nyítják, és a formai megvalósításra vonatkozó instrukciók segítik. Meg kell 

jegyeznünk azonban, hogy míg a tartalmi támpontok figyelembevétele 

a középszintű, első feladatban nem kötelező, addig a többi feladatban – 

közép- és emelt szinten egyaránt – a megoldás a kötelező tartalmi szem-

pontok kifejtésére épül. A levél szövegfajtához a két szinten azonos számú 

tartalmi szempont tartozik (14. ábra). 

A létrehozandó szöveg terjedelmét illetően a szintek között lényeges 

különbségek vannak. Míg középszinten a két feladat együttes elvárt terje-

delme 150–200 szó körül van, addig emelt szinten 320–400 szó közötti 

a két produktum együttes hossza. A két szinten azonos műfajú (levél) 

szöveghez is szükségképpen eltérő terjedelmi elvárások tartoznak.  

Az íráskészség esetében az értékelés nem itemek alapján, hanem 

analitikus skálák szerint történik, így a produktumok terjedelmén kívül 

a feladatonkénti pontszámokat tudjuk egymással összehasonlítani. A szin-

teken belül a két feladat terjedelmi és pontbeli arányai hasonlóak. A kö-

zépszintű első feladat pontszáma az íráskészség teszten elérhető 

pontszám 30%-a, így az A2 tudásszintű vizsgázóknak ebben a vizsgarész-

összetevőben is lehetőségük van megfelelő teljesítmény elérésére. 
 

Feladat 
Középszint Emelt szint 

Szempontok 
száma 

Szöveghossz 
(szó) Pont Szempontok 

száma 
Szöveghossz 

(szó) Pont 

1. 4  
(nem kötele-

ző) 
50–80 10 5 120–150 10 

2/1. 
5 100–120 23 4 200–250 20 

2/2. 

14. ábra Az Íráskészség vizsgarész-összetevő, ill. vizsgarész szövegproduktumainak 

szerkezeti jellemzői 

Az Íráskészség füzetek értékelése a központilag kidolgozott analiti-

kus skálák mentén, az értékelési szempontok és a szempontokhoz tartozó 

szintleírások figyelembevételével történik. Az egyes szempontok szerinti 

értékelés azt is jelenti, hogy a dolgozatot minden egyes értékelési szem-

pontnál újra el kell olvasni. Mindkét szintre érvényes az is, hogy a dolgo-
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zatok nyelvi minőségének megítélése nem a hibák száma, hanem a sú-

lyossága szerint történik, az egyes nyelvi hibák súlyosságát pedig az adott 

szövegkörnyezet alapján kell a javítónak megállapítania.  

A javítás alapelvei is jórészt közösek a két szintet tekintve: 

• A dolgozatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a feladatban 

megadott szöveghossztól. 

• Fél pontok vagy jutalompontok nem adhatók. 

• A dolgozatban a hibákat jelölni kell, de a javítási jelrendszer alkal-

mazása csak emelt szinten kötelező. 

• Az ismétlődő nyelvhelyességi hibákat csak egyszer kell az értékelés-

nél figyelembe venni. 

• Ha a második feladatban a vizsgázó mindkét felkínált feladatot ki-

dolgozza, vagy a javító tanár számára nem derül ki egyértelműen, 

hogy melyik feladatot választotta, akkor az első témát kell kijavítani 

és értékelni. 

• A két feladat értékelése egymástól független. 

A középszintű feladatok értékelési szempontjait és a szempontokhoz 

tartozó pontértékeket a 15. ábra szemlélteti. A feladatok nehézségi szintje 

eltérő, és ez a különbség az értékelési skálákban is megjelenik. Az első, 

könnyebb feladat skálája az A2 szinthez igazodik, a második feladathoz 

tartozó skála a B1 szinten alapul. Az első feladathoz egy tartalmi és egy 

nyelvi értékelési szempont tartozik, a két szempontnak a pontozásban 

azonos súlya van. Az értékelés során a javító tanár az egyes szempontok 

és szintleírások alapján megállapítja, hogy a dolgozat a négy szint közül 

melyikbe sorolható.  

Az értékelési folyamat a 2. feladat esetében is hasonló, de a javító-

nak öt szempont alapján kell meghatároznia, hogy az egyes szempontok 

szerint a dolgozat melyik szinthez tartozik. A tartalmi és a nyelvi minőség 

részletes szempontjai mellett a szöveg minőségét és – bár kisebb súllyal – 

a szövegfajta kötelező formai jellemzőit is értékelni kell. A szövegek nyelvi 

minőségének megítélésekor számításba kell venni, hogy az adott szinten 
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bizonyos lexikai egységek és nyelvtani struktúrák produktív használata 

nem várható el a vizsgázótól. Az ilyen hibákat az értékeléskor figyelmen 

kívül kell hagyni. 

A „nullázási szabály” a két feladatban eltérő. Ha az első feladatban 

valamelyik szempont alapján a dolgozat 0 pontos, akkor a másik értékelé-

si szempont alapján is 0 pontot kell rá adni. De a második feladatban csak 

a Tartalom értékelési szempont alapján 0 pontos dolgozatok lesznek 

a többi szempont alapján is 0 pontosak.  
 

Feladat Értékelési szempont Dolgozatpont 

1. Tartalom és szöveghossz  5 

 Nyelvhelyesség 5 

Összesen 10 

2. Tartalom 5 

 Formai jegyek és hangnem 3 

 Szövegalkotás 5 

 Szókincs, kifejezésmód 5 

 Nyelvtan, helyesírás 5 

Összesen 23 

Íráskészség dolgozatpont 33 

15. ábra A középszintű Íráskészség feladatok értékelési szempontjai, pontszámai 

Az emelt szintű feladatok értékelési szempontjait, pontszámait 

a 16. ábra összegzi. A feladatok nyelvi szintje azonos, a két feladat érté-

kelésében a szövegfajták különbözőségéből adódnak eltérések. Az első 

feladat levél műfajához – a középszintű második feladathoz hasonlóan – 

a formai jegyek és a megfelelő hangnem használatának értékelése is hoz-

zátartozik. A középszintű levélhez képest azonban ez a szempont keve-

sebb pontot ér. A szövegalkotási szempont pontszáma is kevesebb 

a középszintű második feladathoz képest, illetve az emelt szintű második, 

hosszabb terjedelmű szöveggel összehasonlítva, ahol a Szövegalkotás 

a többi szemponttal azonos súlyú az értékelésben.  

A „nullázási szabály” a középszinthez képest szigorúbb, és a két fel-

adatban eltérő. Ha az első feladatban a Formai jegyek és hangnem szem-

pont kivételével bármelyik szempont alapján a dolgozat 0 pontos, akkor 
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a többi értékelési szempont alapján is 0 pontot kell rá adni. Ha a második 

feladatban bármelyik szempont alapján 0 pontos a dolgozat, akkor az 

0 pontossá teszi a többi szempontot, a teljes dolgozatot is. A dolgozatpon-

toknak vizsgapontokra történő átszámítására csak az emelt szintű első 

feladat esetében van szükség: az elért dolgozatpontszámot felezni kell.  
 

Feladat Értékelési szempont Dolgozatpont 

1. Tartalom 5 

 Formai jegyek és hangnem 2 

 Szövegalkotás 3 

 Szókincs, kifejezésmód 5 

 Nyelvtan, helyesírás 5 

Összesen 20 

2. Tartalom 5 

 Szövegalkotás 5 

 Szókincs, kifejezésmód 5 

 Nyelvtan, helyesírás 5 

Összesen 20 

Íráskészség dolgozatpont 40 

16. ábra Az emelt szintű Íráskészség feladatok értékelési szempontjai, pontszámai 

Összegzésképpen – reflektálva a kutatási kérdésekre – a következő 

megállapításokat tehetjük: 

1. A német nyelvi érettségi vizsga részletes követelményeiben és vizs-

galeírásában a közép- és az emelt szint között a Közös európai refe-

renciakeret szintleírásaival összhangban karakteres különbségek 

azonosíthatók.  

2. A tesztek szerkezete alapvetően megegyezik közép- és emelt szin-

ten. A feladatlapok egyes tartalmi és szerkezeti jellemzőiben azon-

ban – a vizsgaleírással összhangban – jelentős eltérések vannak 

a szintek között. Ugyanakkor a középszinten belül az A2 és a B1 

szinthez rendelt feladatok között is azonosíthatók a különbségek. 

A Javítási-értékelési útmutatók szerkezete, az értékelési alapelvek 

és eljárások a két szint esetében alapvetően megegyeznek. De 

a szemléletbeli azonosságon túl az eltérő tudásszinteknek megfelelő 
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különbségek a vizsgarészek, illetve -összetevők értékelésében is 

azonosíthatók. 
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2 A vizsgált minta jellemzői 

A kutatásban részt vett minta reprezentativitását az alábbi szempontok 

alapján vizsgáltuk: 

3. A próbavizsgán részt vett vizsgázók nem (férfi/nő) szerinti megosz-

lása 

4. A próbavizsgán részt vett vizsgázók iskolatípus (gimnázium / szakkö-

zépiskola) szerinti megoszlása 

5. A próbavizsgán részt vett vizsgázók vizsgafajta (rendes/szintemelő) 

szerinti megoszlása 

6. Az országos adatok nemek szerint 

7. Az országos adatok iskolatípus szerint 

8. Az országos adatok vizsgafajta szerint 

A válogatás alapját az emelt szintű vizsgát tevők közül a nappali 

képzést befejező, mentességgel nem rendelkező, rendes és szintemelő 

vizsgát tevő vizsgázók (N=1864) képezik. Német nyelv vizsgatárgyból 

a próbaérettségit 2014. április 29-én huszonnyolc vizsgázó írta meg. 

A minta 1,2%-a az emelt szinten idén érettségiző vizsgapopulációnak. 

A nemek, az iskolatípusok és a vizsgafajták szerinti megoszlás a 17–19. 

ábrán látható. A két eloszlás közötti különbségeket illeszkedésvizsgálattal 

elemeztük. Ez alapján sem a nemek szerint, sem iskolatípusok és sem 

vizsgafajták szerint nem találtunk szignifikáns különbséget.  

A vizsgázó 

neme 

Országos adatok Minta 

Gyakoriság Százalék Gyakoriság Százalék 

Férfi 524 28 10 36 

Nő 1340 72 18 64 

Összesen 1864 100 28 100 
Megjegyzés: χ2=0,80; p>0,05. 

17. ábra A német nyelv vizsgatárgyból érettségizők, illetve próbaérettségizők nemek 

szerinti megoszlása 
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Iskolatípus 
Országos adatok  Minta  

Gyakoriság Százalék Gyakoriság Százalék 

Gimnázium 1263 68 15 54 

Szakközépiskola 583 31 13 46 

Összesen 1846 99 28 100 
Megjegyzés: χ2=2,85; p>0,05. 

18. ábra A német nyelv vizsgatárgyból érettségizők, illetve próbaérettségizők iskolatípus 

szerinti megoszlása  

 

Vizsgafajta 
Országos adatok alapján Minta alapján 

Gyakoriság Százalék Gyakoriság Százalék 

Rendes 1168 63 19 68 

Szintemelő 696 37 9 32 

Összesen 1864 100 28 100 
Megjegyzés: χ2=0,32; p>0,05. 

19. ábra A német nyelv vizsgatárgyból érettségizők, illetve próbaérettségizők vizsgafajta 

szerinti megoszlása  
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3 Előzetes hipotézisek 

1. A középszintű próbavizsga és az emelt szintű írásbeli vizsga ered-

ményeinek összehasonlításához a német nyelvi érettségi vizsga jel-

lemzői, illetve a statisztikai elemzésekkel kapcsolatos elvárások 

alapján az alábbi hipotéziseket fogalmaztuk meg:  

2. A középszintű próbavizsga feltehetően könnyen teljesíthető az emelt 

szintre jelentkezett vizsgázóknak: magas a vizsgarész-összetevők-

ben és az írásbeli vizsgán elért átlag, alacsony a szórás, jobbra toló-

dott az eloszlás. 

3. Nincs jelentős különbség az emelt szintű érettségi vizsgán a minta 

és az országos eredmények átlagában, szórásában és eloszlásában 

sem az egyes vizsgarészek szerint, sem az írásbeli vizsgán. 

4. A vizsgázók a középszintű próbaérettségi minden vizsgarész-össze-

tevőjében és az írásbeli vizsga egészében is szignifikánsan jobban 

teljesítettek, mint az emelt szintű írásbeli érettségin; teljesítmény-

szintenként karakteres különbségek azonosíthatók. 

5. Szoros összefüggés van vizsgarész-összetevőnként, illetve vizsgaré-

szenként a közép- és emelt szinten elért teljesítmények között. Fel-

írhatók olyan becslési modellek, amelyekből az egyik szinten elért 

teljesítmény alapján megállapítható a másik szinten várható telje-

sítmény.  

6. Közép- és emelt szinten az írásbeli vizsga eredményét az egyes ösz-

szetevők, illetve részek hasonló arányban magyarázzák. 

E hipotézisek vizsgálatakor az adatelemzés első fázisában először 

a középszintű próbavizsgán és az emelt szintű írásbeli vizsgán elért átla-

gokat, szórásokat elemezzük, az eloszlásokat hisztogrammal szem-

léltetjük. Ezt követően különbözőségvizsgálatok (t-próbák) segítségével 

hasonlítjuk össze a közép- és emelt szinten elért teljesítményeket. A kö-

vetkező lépésben összefüggés-vizsgálatokat végzünk, és korrelációszámí-
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tással állapítjuk meg a közép- és emelt szintű vizsgán elért teljesítmények 

közötti kapcsolatokat. Végül regresszióanalízissel végzünk modellszámítá-

sokat, hogy megbecsüljük az egyik szinten elért teljesítmények alapján 

a másik szinten várható teljesítményeket, illetve az egyes vizsgarészek, 

illetve –összetevők magyarázóerejét vizsgáljuk a közép- és emelt szintű 

írásbeli vizsgaeredmények alapján. 
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4 A közép- és emelt szintű írásbeli érettségi 

eredmények összehasonlító elemzése 

4.1 A középszintű próbavizsgán elért eredmények 

Ebben a részben először megvizsgáljuk a középszintű próbavizsgán részt 

vettek körében a teszteken és az írásbeli vizsgán elért átlagokat, szóráso-

kat és teljesítményeloszlásokat, valamint a tesztek megbízhatóságát.  

A középszintű próbavizsgán a különböző vizsgarész-összetevők átla-

gában szignifikáns (p<0,001) különbség van (20. ábra): a legkönnyebb az 

Olvasott szöveg értése vizsgarész-összetevő volt, amelynél szignifikánsan 

(p<0,001) alacsonyabb volt a Nyelvhelyesség feladatlap megoldottsága. 

Ezt követi a Hallott szöveg értése vizsgarész-összetevő, a legnehezebb 

pedig az Íráskészség teszt volt.  
 

Vizsgarész-

összetevő 
Átlag Szórás Minimum Maximum 

Cronbach-

alfa 

Olvasott szöveg érté-

se 
90 10 68 100 0,65 

Nyelvhelyesség 82 10 65 100 0,56 

Hallott szöveg értése 77 10 59 100 nincs adat 

Íráskészség 69 22 0 100 0,91 

Írásbeli vizsga 79 11 45 94 nincs adat 

20. ábra A középszintű próbaérettségin elért eredmények (százalékpontban kifejezett 

átlagok és szórások) 

A három itemalapú vizsgarész-összetevőben közös, hogy alacsony 

(10 százalékpontnyi) a szórás, a vizsgázók többsége 60 százalékpont fö-

lött teljesített (21. ábra), vagyis homogén a csoport összetétele, a tesztek 

nem jól differenciálnak a vizsgázók között. Ebből és főként a 90 százalé-

kos megoldottságú itemekből adódik, hogy az Olvasott szöveg értése és 

a Nyelvhelyesség vizsgarész-összetevő megbízhatósága alacsony. A Hal-
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lott szöveg értése vizsgarész-összetevő megbízhatóságának vizsgálatához 

nem álltak rendelkezésre itemszintű adatok. E teszt első és második fel-

adatának pontozása ugyanis nem itemszintű: egyrészt a vizsgázóknak 

a megfelelő kijelentést kellett kiválasztaniuk, a hamis kijelentéseket nem 

értékeli a feladat, nem jár értük pont, másrészt, ha a vizsgázó a feladat 

utasításában megadottaknál többet jelöl be, pontot kell levonni a már he-

lyesen megoldott itemekből. (Az ún. „ál-igaz-hamis” (szelektálás) felada-

tok működésének tapasztalatairól l. Petneki és Vígh, 2014). Az Íráskész-

ség vizsgarész-összetevő esetében megfelelő a teszt megbízhatósága. 

Ennek hátterében az áll, hogy jelentősebbek a különbségek a próbavizs-

gázók között, heterogén a csoport összetétele.  
 

 

21. ábra A minta eloszlása a középszintű próbavizsgán 
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4.2 A minta és a vizsgázói populáció teljesítménye 

a hivatalos emelt szintű vizsgán  

Az elemzés első részében vizsgarészenként elért és az írásbeli vizsgán 

nyújtott teljesítményeket hasonlítjuk össze a kiválasztott minta és a popu-

láció alapján. Az elemzésbe a nappali tagozatos, mentesség nélkül, rendes 

vagy szintemelő vizsgát tett érettségizők adatait vontuk be. 

Az emelt szintű írásbeli vizsga országos átlaga a korábbi évekhez 

hasonlóan 70 százalékpont körül van, a minta átlaga ettől nem különbözik 

szignifikánsan (22. ábra). Ugyanez jellemző az Olvasott szöveg értése, 

a Nyelvhelyesség és az Íráskészség feladatlapokra is. Ugyanakkor a Hal-

lott szöveg értése vizsgarész esetében az országos eredmények és a min-

ta szórásában ugyan nincs szignifikáns különbség, de az átlagok között 

igen (t=2,34; p<0,05). Ezen eltérés okainak vizsgálatához azonban nem 

elegendő információ az, hogy a vizsgázó az egyes vizsgarészekben hány 

vizsgapontot ért el, hanem feladat- és itemszintű eredményrögzítésre lett 

volna szükség. A minta eredményei azonban összhangban vannak az or-

szágos eredményekkel annyiban, hogy mindkét esetben a Hallott szöveg 

értése feladatlap volt a legnehezebben teljesíthető a vizsgázók számára 

(a páros t-próba alapján a Nyelvhelyesség és a Hallott szöveg értése teszt 

esetében szignifikáns különbség van: pországos<0,001; pminta=0,01).  

Vizsgarész  

Országos 
(N=1864) 

Minta (N=28) 
Különbsé-

gek 

Átlag Szórás Átlag Szórás  

Olvasott szöveg értése 76 17 73 15 p=0,39 

Nyelvhelyesség 69 18 63 17 p=0,07 

Hallott szöveg értése 63 19 55 18 p=0,02 

Íráskészség 74 20 71 18 p=0,54 

Írásbeli vizsga 70 16 66 13 p=0,10 

22. ábra Az országosan elért és a próbavizsga mintájába tartozók eredményei 

(százalékpontban kifejezett átlagok és szórások) 



ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS NÉMET NYELV VIZSGATÁRGYBÓL 

43 

4.3 Az emelt szintű vizsga különböző 

teljesítménycsoportjaiba tartozó vizsgázók eredményei 

A továbbiakban megvizsgáljuk a teljesítményeknek országosan és a min-

tában tapasztalt eloszlását. A teljesítményeket 10 kategóriára bontjuk, 

mivel az országos minta kellően nagy ehhez. Ugyanakkor az eredmények 

értelmezésekor figyelembe kell venni, hogy a próbavizsgán résztvevők kis 

elemszámú mintája miatt az összehasonlítás korlátozottan érvényes. 

Az Olvasott szöveg értése esetében az országos eredmények nem 

követik a normál eloszlást (Z=6,0; p<0,001), a teljesítmények jobbra to-

lódnak (23. ábra). A vizsgált minta teljesítményeloszlása a várakozásaink-

nak megfelelően viszont nem különbözik jelentősen az országos elosz-

lástól (Z=1,1; p>0,05).  
 

 

23. ábra Az országosan elért és a próbavizsga mintájába tartozók eredményei az 

Olvasott szöveg értése vizsgarészben 
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A Nyelvhelyesség vizsgarész esetében az országos minta nem mutat 

normál eloszlást (Z=4,1; p<0,001). A teljesítmények itt is jobbra tolódnak 

(24. ábra), a vizsgázók 74%-a teljesített 60 százalékpont felett. Az orszá-

gos minta és a próbavizsga mintájának eloszlása között nincs szignifikáns 

különbség (Z=0,83; p>0,05). Az eredmények azt tükrözik, hogy a próba-

vizsgán részt vett vizsgázók mintegy 40%-a teljesített 30–59%, 60%-uk 

pedig a 60–89%pont között, a mintában egyáltalán nem volt 90% fölötti 

eredmény.  
 

 
24. ábra Az országosan elért és a próbavizsga mintájába tartozók eredményei a 

nyelvhelyesség vizsgarészben  
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A vizsgált országos minta a Hallott szöveg értése vizsgarész eseté-

ben sem mutat normál eloszlást (Z=3,59; p<0,001), az eloszlásgörbe 

jobb felé tolódik (25. ábra), ami azt jelenti, hogy az országos mintába tar-

tozó vizsgázók teljesítménye jellemzően (közel 60%-a) a 60–100% közöt-

ti tartományba esik. Ugyanakkor ettől az eloszlástól szignifikánsan eltér 

(Z=1,78; p=0,003) a próbavizsga részmintájának eloszlása, mivel a minta 

többsége (71%-a, vagyis 21 vizsgázó) 60 százalékpont alatt teljesített. Ez 

állhat a hátterében annak, hogy a részminta eredménye az országos átlag 

alatt van. Feladat- és itemszintű adatok hiányában, kizárólag a vizsgapon-

tok alapján az okokat nem tudjuk megállapítani. Ennek viszont az a kö-

vetkezménye, hogy a Hallott szöveg értése vizsgarészben a próbavizsga 

mintája nem tükrözi az országos eredményeket, amit a középszintű ered-

ményekkel való összevetéskor figyelembe kell venni.  
 

 
25. ábra Az országosan elért és a próbavizsga mintájába tartozók eredményei a hallott 

szöveg értése vizsgarészben 
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Az Íráskészség vizsgarész grafikonja (26. ábra) azt mutatja, hogy az 

országos mintában a vizsgázók 80%-a teljesített 60 százalékpont fölött. 

Ebből következik, hogy az országos eredmények nem normál eloszlásúak 

(Z=5,15; p<0,001). A próbavizsga mintájában is a vizsgázók többsége 

(75%-a) 60 százalékpont felett teljesített, az eredmények eloszlása az or-

szágostól nem tér el szignifikánsan (Z=0,87; p>0,05).  
 

 

26. ábra Az országosan elért és a próbavizsga mintájába tartozók eredményei az 

íráskészség vizsgarészben  

Az írásbeli vizsga esetében az Olvasott szöveg értése, a Nyelvhe-

lyesség és az Íráskészség vizsgarészekhez hasonló megállapítást tehetünk 

(27. ábra): az országos eloszlás eltér a normál eloszlástól (Z=2,73; 

p<0,001), országosan a vizsgázók 76%-a, a próbavizsga mintájának 

71%-a teljesített 60 százalék felett. A részminta eloszlása a várakozása-

inknak megfelelően nem különbözik szignifikánsan az országos teljesít-

ményeloszlástól (Z=1,04; p>0,05).  
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27. ábra Az országosan elért és a próbavizsga mintájába tartozók eredményei 

az írásbeli vizsgán  

4.4 A közép- és emelt szintű vizsgán az érettségizők 

vizsgarészek szerinti eredményei  

A 28 fős mintának a középszintű próbavizsgán és az emelt szintű írásbeli 

vizsgán elért teljesítményeit (átlagát és szórását) összehasonlítva, a kö-

zép- és emelt szinten elért teljesítmények között az itemalapú vizsgaré-

szekben 17–20 százalékpontnyi szignifikáns különbségek vannak (28. 

ábra). E vizsgarész-összetevőkben a vizsgázók középszintű vizsgaered-

ményei az elvárásainknak megfelelően magasabbak, mint az emelt szintű 

vizsgán elért teljesítményük. Ugyanakkor az íráskészség esetében a két 

szinten elért teljesítmények között nincsen szignifikáns különbség, 

17 vizsgázónak volt magasabb az emelt szintű „éles” vizsgán elért, száza-

lékpontban kifejezett vizsgaeredménye a középszintű próbavizsgán elért 

teljesítményénél. Az okok feltárásához további, feladat- és itemszintű 

elemzésekre lenne szükség. Ugyan a vizsgázók a középszintű próbavizs-

gán az „éles” helyzetnek megfelelő, azzal azonos körülmények között töl-

tötték ki a teszteket, de a két mérés tétje között jelentős különbség van. 
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A próbavizsga kisebb súlya feltételezhetően hatást gyakorolt az íráskész-

séget mérő próbaérettségi feladatlap megoldottságára, a vizsgázók moti-

vációjára a feladatok igényes kidolgozását illetően. Ugyanakkor a teljes 

írásbeli vizsgán az elvárásainknak megfelelő tendencia érvényesült: a kö-

zépszintű próbavizsgán a vizsgázók jobban teljesítettek, mint az emelt 

szintű érettségin. 

Vizsgarész-összetevő/ 

vizsgarész 

Középszintű pró-

bavizsga 

Emelt szintű vizs-

ga 
Különbség 

Átlag Szórás Átlag Szórás  

Olvasott szöveg értése 
90 10 73 15 

t=7,7; 

p<0,001 

Nyelvhelyesség 
82 10 62 17 

t=8,8; 

p<0,001 

Hallott szöveg értése 
77 10 55 18 

t=9,8; 

p<0,001 

Íráskészség 
69 22 71 18 

t=-0,6; 

p=0,581 

Írásbeli vizsga 
79 11 66 13 

t=7,3; 

p<0,001 

28. ábra A középszintű próbaérettségin és az emelt szintű vizsgán elért eredmények 

(százalékpontban kifejezett átlagok és szórások) 

4.5 Az emelt szintű vizsgarészekben a különböző 

teljesítménycsoportokba tartozó vizsgázóknak a középszintű 

vizsgán elért átlageredményei  

Annak vizsgálata érdekében, hogy megállapítsuk, vajon karakteresen kü-

lönböznek-e a közép- és emelt szintű teljesítmények egymástól, az emelt 

szintű vizsgán vizsgarészenként és a teljes írásbeli vizsgán elért teljesít-

mények szerint – a próbavizsga mintájának alacsony elemszámából ere-

dően – három egyenlő részre bontottuk a mintát, s az így képzett 

csoportokban hasonlítottuk össze a középszintű vizsgán elért átlagered-

ményeket. Eredményeink szerint (29. ábra) az Olvasott szöveg értése, 

a Hallott szöveg értése, valamint a Nyelvhelyesség tesztben, illetve az 

írásbeli vizsga esetében az emelt szintű vizsgaeredmények alapján képzett 
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részmintáknak a középszintű vizsgán elért átlagteljesítményei között szig-

nifikáns különbség van. Jellemzően az emelt szintű vizsgán elért teljesít-

ményekben az alsó és a felső harmadba tartozó vizsgázók középszintű 

vizsgaeredményei térnek el egymástól szignifikánsan. Ez megerősíti azt 

a korábbi megállapításunkat, hogy a két szint között karakteres különbsé-

gek azonosíthatók a vizsgázók teljesítményei alapján. Az íráskészség ese-

tében azonban nem találtunk szignifikáns különbséget az emelt szinten 

elért teljesítménykategóriák szerint képzett részmintáknak a középszintű 

vizsgán elért átlagteljesítményében. Ennek az állhat a hátterében, hogy 

nincs szignifikáns különbség a középszintű próbavizsgán és az emelt szin-
tű vizsgán elért átlagteljesítmények között. 
 

Vizsgarész/ 

-összetevő 
Csoportok 

Emelt szinten 

elért teljesítmény 

Középszinten 

elért teljesít-

mény 

Különbség és 

szignifikánsan 

elkülönülő 

csoportok Kategória N Átlag Szórás 

Olvasott szö-

veg értése 

1. 0–65   9 82 11 F=7,9; 

p=0,002 

{1}<{2, 3} 

2. 66–83   9 94   6 

3. 84–100 10 94   5 

Nyelvhelyesség 

1. 0–53   8 71   4 F=15,3; 

p<0,001 

{1}<{2, 3} 

2. 54–73   9 82   9 

3. 73–100 11 89   7 

Hallott szöveg 

értése 

1. 0–47 8 70   8 F=7,8; 

p=0,002 

{1, 2}<{3} 

2. 48–53 8 73   7 

3. 54–100 12 83   8 

Íráskészség 

1. 0–68   9 60 26 
F=1,4; 

p=0,271 
2. 69–81 10 69 17 

3. 82–100   9 77 20 

Írásbeli vizs-

ga 

1. 0–60   8 68 11 F=12,0; 

p<0,001 

{1}<{2, 3} 

2. 61–73 11 80   7 

3. 74–100   9 86   5 

29. ábra A középszintű próbaérettségin elért átlageredmények az emelt szintű vizsgán 

elért teljesítmények harmadolása alapján (százalékpontban kifejezett kategóriák, átlagok 

és szórások) 
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4.6 A közép- és emelt szintű vizsgarészek feladatainak 

összehasonlítása 

Az elemzés további részében azt vizsgáljuk, hogy képességterületenként 

milyen kapcsolat van a két nyelvi szinten elért teljesítmények között. 

Eredményeink szerint a korrelációs együtthatók alapján az itemalapú vizs-

garészek, illetve -összetevők esetében szoros szignifikáns kapcsolat van 

a két szinten elért teljesítmények között (l. 31. ábra), az íráskészség ese-

tében viszont nincs szignifikáns kapcsolat (r=0,35; p=0,067). A 30. ábra 

alapján is látható, hogy a vizsgázók meglehetősen változatos teljesít-

ményt nyújtottak, közép- és emelt szinten egyaránt.  

 

30. ábra A középszintű próbavizsga és az emelt szintű érettségi íráskészség 

vizsgarészben, illetve -összetevőben elért teljesítmények (N=28; %pont) 

 

Az Olvasott szöveg értése, a Nyelvhelyesség és a Hallott szöveg ér-

tése vizsgarészek, illetve -összetevők és az írásbeli vizsga alapján arra 

keressük a választ, hogy a mintába tartozó vizsgázók eredményeinek tük-

rében az egyik szinten elért teljesítményből a másik szinten milyen ered-
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mény következik. Az Íráskészség esetében ezt a szignifikáns korreláció 

hiánya miatt nem tudtuk elemezni. E kutatási kérdés vizsgálatakor az 

adatokhoz többféle regressziós görbét illesztettünk, amelyek közül az ex-

ponenciális és a lineáris trendvizsgálat bizonyult megfelelőnek. Ezek ese-

tében viszont a regressziós együttható nagysága között nem találtunk 

jelentős eltéréseket, továbbá a magasabb teljesítményszinten a lineáris 

becslés bizonyult megfelelőbbnek. Ezért a továbbiakban a lineáris regresz-

szió módszerét alkalmazzuk. Az elemzés eredményeként a vizsgált terüle-

tekhez kapcsolódó regressziós egyenes képleteivel olyan matematikai 

formulákat adhatunk meg, amelyekkel az egyik változó segítségével ki 

tudjuk fejezni a másikat, vagyis a statisztikai törvényszerűségeknek meg-

felelően az egyik változó bármely értékéből becslést számíthatunk a másik 

változó várható értékére. Statisztikai szempontból így lehetőség nyílik ar-

ra, hogy egyrészt az emelt szintű eredményt becsüljük a középszintű tel-

jesítmény alapján, illetve fordítva. Szakmai szempontból ugyanakkor 

értékesebb és több információt hordoz, ha az alacsonyabb szint felől be-

csüljük a teljesítményeket. Ezzel ugyanis választ kaphatunk arra, hogy 

a középszinten elért teljesítményekből mennyire lehet előre jelezni az 

emelt szinten várható eredményeket. Az emelt szintű teljesítmények alap-

ján történő, a középszinten várható eredmény becslése kisebb információ-

értékkel bír, hiszen a KER is arra épül, hogy a magasabb szint magába 

foglalja az alacsonyabbat is, és gyakorlati szempontból sem igazán rele-

váns, hogy az emelt szinten vizsgázók hogyan teljesítettek volna közép-

szinten. Jelen kutatás is arra a koncepcióra épül, hogy a középszintű 

próbaérettségin elért teljesítményből becsülhető az emelt szintű ered-

mény, így a két szint értékelési rendszere összehasonlítható. 

A 31. ábra a középszintű próbavizsga és az emelt szintű írásbeli vizs-

ga és egyes részei (összetevői) közötti összefüggéseket mutatja. A reg-

ressziós együtthatóval azt fejezhetjük ki, hogy a középszintű vizsgaered-

mény mekkora mértékben jelzi előre az emelt szintű érettségin várható 

teljesítményeket. Minden, a vizsgálatba bevont vizsgarész, illetve 

-összetevő, valamint az írásbeli vizsga esetében is a két szinten elért tel-
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jesítmények között van lineáris kapcsolat, a független változó minden 

esetben szignifikáns magyarázóerővel bír. Ugyanakkor a mért adatok 

alapján az olvasott szöveg értése esetében becsülhető a legpontatlanabbul 

az emelt szintű eredmény, a többi esetben is csak 50–60 százalékos 

a megmagyarázott variancia. Az elvégzett számítások alapján felírható 

regressziós egyenes képleteiben az ismert tényezőnek (az egyenletben 

x-szel jelöljük) kitüntetett szerepe van (az y változó esetében) a várható 

érték meghatározásában. Mellékletben megadjuk a mért adatokra illesz-

tett regressziós egyenest. Az 1–4. mellékletben szereplő ábrákon a min-

den vizsgázóhoz tartozó pontpárokat derékszögű koordinátarendszerben 

ábrázoljuk. Az ábrákon szereplő regressziós egyenest a meredekséggel és 

az y tengellyel vett metszéspont alapján állapítottuk meg. E kettő ismere-

tében bármely x értékhez a várható y értéket ki tudjuk fejezni. 
 

Vizsgarész-

összetevő/ 

vizsgarész 

Korrelációs 

együttható 

Regressziós 

együttható 

Emelt szintű eredmény (y) 

becslése a középszintű 

eredmény (x) alapján 

Olvasott szöveg értése 
r=0,63; 

p<0,001 

r2=0,39; 

p<0,001 

y = 0,9795x - 15,04 

Nyelvhelyesség r=0,77; 

p<0,001 

r2=0,59; 

p<0,001 

y = 1,3308x - 46,158 

Hallott szöveg értése r=0,79; 

p<0,001 

r2=0,63; 

p<0,001 

y = 1,4337x - 54,749 

Írásbeli vizsga r=0,72; 

p<0,001 

r2=0,52; 

p<0,001 

y = 0,9102x - 5,8988 

31. ábra A középszintű próbaérettségin és az emelt szintű érettségin elért teljesítmények 

közötti összefüggések 

A lineáris regressziós egyenes képlete alapján elvégeztünk néhány 

modellszámítást is. Először azt vizsgáltuk, hogy középszinten milyen telje-

sítmény szükséges az emelt szintű 60%-os várható eredményhez. Ennek 

vizsgálata azzal indokolható, hogy amennyiben a vizsgázó a teljes vizsgán 

60%-ot ér el, eredménye alapján az államilag elismert középfokú nyelv-

vizsga-bizonyítványt is megszerzi, vagyis feltehetően ez a szint minden 
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területen a B2 szintű nyelvtudást feltételezi. A modellszámítások alapján 

az emelt szintű 60%-os várható értékhez az kell, hogy a vizsgázó a kö-

zépszintű írásbeli vizsgarész-összetevőkben kb. 80 százalékpontot érjen 

el. A 100%-os középszinthez a becslő függvény 80–90%-os emelt szintű 

eredményt ad. Mindez azt jelzi, hogy a középszintű vizsgán mért maga-

sabb nyelvtudás alapján van esély arra, hogy az emelt szintű vizsgán is jól 

teljesít a vizsgázó. A vizsgált képességterületeken, középszinten legalább 

40 százalékpontos teljesítmény szükséges ahhoz, hogy a vizsgázó emelt 

szinten a minimális 12%-os megfelelési küszöböt elérje. Ezek a számítá-

sok is azt jelzik, hogy a KER-re épülő vizsgaszintek a vizsgázók teljesít-

ményében is elkülönülnek. 

Végül azt vizsgáljuk, hogy a középszintű próbavizsgán és az emelt 

szintű érettségi írásbeli vizsgáján elért teljesítményeket milyen arányban 

határozzák meg az egyes vizsgarészekben, illetve -összetevőkben elért 

teljesítmények. Ehhez a regresszióanalízis módszerét alkalmazzuk. Az 

elemzésbe függő változóként az összteljesítményt, független változóként 

pedig az egyes készségterületeken elért teljesítményeket vontuk be. A 32. 

ábra az egyes független változóknak a függő változóval való korrelációját, 

a regressziós együtthatókat és a megmagyarázott varianciát mutatja. Ez 

utóbbi értékek a két regressziós modellben egymással közvetlenül össze-

hasonlíthatók. Eredményeink szerint a középszintű próbavizsgán a – meg-

felelő megbízhatóságú – Íráskészség összetevőben elért teljesítmény jelzi 

leginkább előre a teljes vizsgán elért teljesítményeket, a többi vizsgarész-

összetevőn elért teljesítmény csak kisebb arányban járul hozzá az össztel-

jesítményhez. Az emelt szintű vizsgán minden vizsgarész közel azonos 

arányban határozza meg a teljesítményeket. Mindebből az következik, 

hogy a közép- és emelt szintű vizsgára jellemző szintbeli különbségek 

megjelennek a vizsgázók teljesítményében is, az emelt szintű vizsgaré-

szek jobban illeszkednek a mintába tartozó vizsgázók nyelvtudásszintjé-

hez.  
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Vizsgarész-

összetevő/ 

vizsgarész 

Középszintű próbavizsga Emelt szintű vizsga 

r ß r.ß.100% r ß r.ß.100% 

Olvasott szöveg értése 0,74 0,21 15 0,88 0,29 25 

Nyelvhelyesség 0,64 0,23 15 0,89 0,32 28 

Hallott szöveg értése 0,52 0,19 10 0,75 0,33 25 

Íráskészség 0,92 0,65 60 0,63 0,34 22 

Megjegyzés: minden regressziós együttható szignifikáns p<0,001 szinten. 

32. ábra Regressziós modellek az írásbeli vizsgán elért teljesítményre mint függő 

változóra 
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5 Következtetések  

A kutatás célja az volt, hogy a közép- és emelt szintű írásbeli vizsga köve-

telményrendszerének, a feladatlapoknak és értékelési eljárásoknak, vala-

mint az elért teljesítményeknek az összehasonlításával vizsgáljuk a két 

szint közötti összefüggéseket. E cél elérése érdekében egy, a 2014. évi 

május-júniusi vizsgaidőszakban emelt szintű vizsgára jelentkező 28 fős 

minta középszintű próbavizsgán is részt vett. A kiválasztott minta nemek, 

iskolatípusok és vizsgafajták szerint reprezentatív a nappali képzésben 

emelt szinten érettségiző, mentességgel nem rendelkező, rendes vagy 

szintemelő vizsgát tett vizsgázókra vonatkozóan.  

A vizsgálat eredményeként a hipotézisekre reflektálva a következő 

megállapításokat tehetjük:  

1. Az emelt szintre jelentkezett vizsgázóknak a középszintű próbavizs-

ga könnyen teljesíthető volt, a vizsgázók 70–90 százalékpont közötti 

átlageredményeket értek el, a teljesítmények a magasabb értékek 

felé tolódtak el. A három itemalapú vizsgarész-összetevő és az írás-

beli vizsga esetében homogén, míg az Íráskészség esetében hetero-

génebb volt a csoport összetétele.  

2. Nem találtunk jelentős különbséget az emelt szintű érettségi vizsgán 

a próbavizsgázók mintája és az országos eredmények átlagában, 

szórásában és eloszlásában az Olvasott szöveg értése, a Nyelvhe-

lyesség és az Íráskészség vizsgarészekben és az írásbeli vizsga egé-

szében. Ugyanakkor a Hallott szöveg értése vizsgarész megoldott-

sága és eloszlása a vizsgált próbavizsgázók körében eltért az 

országos teljesítményektől. 

3. A vizsgázók a középszintű próbaérettségi itemalapú vizsgarész-

összetevőiben és az írásbeli vizsga egészében is 17–20 százalék-

ponttal szignifikánsan jobban teljesítettek, mint az emelt szintű 

írásbeli érettségin; jellemzően az alsó és felső harmadba tartozók 

teljesítménye különbözött egymástól szignifikánsan. Ugyanakkor et-
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től eltért az Íráskészség feladatlap, amelyben a két vizsgaszint kö-

zött nem találtunk szignifikáns különbséget és összefüggést. 

4. Szoros összefüggés van az itemalapú vizsga-összetevőnként, illetve 

-részenként és a teljes írásbeli vizsgán a közép- és emelt szinten el-

ért teljesítmények között. E területek esetében felírhatók olyan mo-

dellek, amelyekből a középszinten elért teljesítmény alapján 

becsülhető az emelt szinten várható teljesítmény. A modellszámítá-

sok alapján, a középszintű vizsgán elért 80 százalékpont feletti tel-

jesítménynél emelt szinten 60 százalékpontos teljesítmény várható, 

míg legalább 40 százalékpontos középszintű készségenkénti telje-

sítmény szükséges ahhoz, hogy a vizsgázó emelt szinten vizsgaré-

szenként a minimális 12 százalékpontot elérje.  

5. Emelt szinten volt jellemző, hogy az írásbeli vizsga eredményét az 

egyes részek hasonló arányban magyarázzák. Ez tehát jobban il-

leszkedett a vizsgázók nyelvtudás-szintjéhez, mint a középszintű 

próbavizsga. 

Összegezve, a középszintű próbavizsgán az íráskészség vizsgarész-

összetevő, az emelt szintű vizsgán a hallott szöveg értése vizsgarész mű-

ködése tért el az előzetes elvárásainktól. Ennek hátterében elsősorban az 

áll, hogy a próbavizsgázók mintaelemszáma alacsony, e tesztek működé-

sének részletesebb vizsgálatához, az eltérések okainak diagnosztizálásá-

hoz feladat- és itemszintű elemzésekre lett volna szükség, amit az 

adatrögzítés nem tett lehetővé. A többi középszintű, itemalapú vizsgarész-

összetevő megbízhatósága az alacsony elemszámú és homogén összetéte-

lű minta miatt szintén alacsony volt, ezáltal a középszintű próbavizsgán 

elért teljesítményekből viszonylag alacsony megmagyarázott varianciával 

tudtuk előre jelezni az emelt szintű írásbeli vizsgán várható teljesítménye-

ket.  



 

57 

6 Az elemzés eredményeire alapozott fejlesztési 

javaslatok 

A vizsgálat korlátainak figyelembevételével megállapíthatjuk, hogy a Kö-

zös Európai Referenciakeret (2002) szintrendszerére épülő közép- és 

emelt szintű német nyelvi érettségi vizsga a vizsgakövetelmények, a fel-

adatsorok, az értékelési rendszer szintjén eltér egymástól. E kutatás pedig 

azt igazolta, hogy a vizsgázók teljesítményében a két szint között karakte-

res különbségek azonosíthatók, az emelt szintre jelentkezett vizsgázók 

nyelvtudás-szintjéhez az emelt szintű érettségi vizsga jobban illeszkedett. 

Mindebből az következik, hogy a jelenlegi vizsgamodell megfelelően mű-

ködik, a vizsgálat alapján és a levonható következtetések szerint szigorú-

an a kutatás eredményeire alapozott, modellszámításokkal alátámasztott 

fejlesztési javaslatokat nem lehet megfogalmazni. 
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9 Mellékletek 

 
1. melléklet Az emelt szintű Olvasott szöveg értése vizsgarész eredménye a középszintű 

próbavizsga függvényében (százalékpontban megadott teljesítmények) 

 
2. melléklet Az emelt szintű Nyelvhelyesség vizsgarész eredménye a középszintű 

próbavizsga függvényében (százalékpontban megadott teljesítmények) 
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3. melléklet Az emelt szintű Hallott szöveg értése vizsgarész eredménye a középszintű 

próbavizsga függvényében (százalékpontban megadott teljesítmények) 

 

 

4. melléklet Az emelt szintű Írásbeli vizsga eredménye a középszintű  próbavizsga 

függvényében (százalékpontban megadott teljesítmények) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSNÉMET NYELV VIZSGATÁRGYBÓL
	1 A német nyelvi közép- és emelt szintű érettségi vizsga tartalmi és szintbeli különbségei
	1.1 A vizsgák követelményrendszerének és modelljének összehasonlítása
	1.2 A feladatsorok és a Javítási-értékelési útmutatók összevetése
	1.2.1 Olvasott szöveg értése
	1.2.2 Nyelvhelyesség
	1.2.3 Hallott szöveg értése
	1.2.4 Íráskészség


	2 A vizsgált minta jellemzői
	3 Előzetes hipotézisek
	4 A közép- és emelt szintű írásbeli érettségi eredmények összehasonlító elemzése
	4.1 A középszintű próbavizsgán elért eredmények
	4.2 A minta és a vizsgázói populáció teljesítménye a hivatalos emelt szintű vizsgán 
	4.3 Az emelt szintű vizsga különböző teljesítménycsoportjaiba tartozó vizsgázók eredményei
	4.4 A közép- és emelt szintű vizsgán az érettségizők vizsgarészek szerinti eredményei 
	4.5 Az emelt szintű vizsgarészekben a különböző teljesítménycsoportokba tartozó vizsgázóknak a középszintű vizsgán elért átlageredményei 
	4.6 A közép- és emelt szintű vizsgarészek feladatainak összehasonlítása

	5 Következtetések 
	6 Az elemzés eredményeire alapozott fejlesztési javaslatok
	7 Irodalom
	8 Ábrajegyzék
	9 Mellékletek



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


