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Javítási-értékelési útmutató

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ
1. A dolgozatok javításakor a Javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem lehet.
2. Minden jó megoldás egy pontot ér, a rossz megoldás 0 pont.
3. Fél pont és többletpont nem adható.
4. Minden egyértelmű jelölést el kell fogadni (például aláhúzás helyett karikázást).
5. Ha a tanuló javítja a megoldását, és a javítás egyértelmű, akkor elfogadható a jó megoldás.
6. A feladatok értékelésére a szürke mező szolgál. Ebben jelölje a helytelen megoldást mindig nullával, a helyeset pedig egyessel!
Példa:
11.

0

Å

helytelen

12.

1

Å

helyes

7. A vizsgán összesen 150 pont szerezhető. Az egyes vizsgarészek arányát a vizsgaleírás
szabályozza, ennek alapján meghatározott az egyes vizsgarészekben a vizsgapontok
száma.
Vizsgarész
Olvasott szöveg értése
Nyelvhelyesség
Hallott szöveg értése
Íráskészség
Szóbeli
Összesen:

Vizsgapont
30
30
30
30
30
150

Az egyes vizsgarészekben a kérdések száma nem egyezik meg a vizsgapontok számával, ezért
átszámításra van szükség. A vizsgapontok kiszámításához használja a Javítási-értékelési útmutatóban található átszámítási táblázatokat! Az Íráskészség vizsgarészben nincs szükség
átszámítási táblázatra, de az első feladat pontszámát felezni kell.
A füzetek végén található összesítő táblázatba be kell írnia a tanuló összes megszerzett pontszámát, valamint az átszámítási táblázat segítségével meghatározott vizsgapontokat is (átszámított vizsgapont).
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OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE
1.
A cél az eredeti szöveg rekonstruálása, mégsem a mondatoknak a szövegben elfoglalt helyét,
hanem a mondatok közötti kapcsolatok megtalálását pontozzuk. Jó megoldásként tehát csak
az fogadható el, ha a vizsgázó a mondatot az előtte álló vagy az őt követő mondathoz helyesen rendelte hozzá, függetlenül attól, hogy melyik helyre írta be a betűt. Ha a vizsgázó
az utolsó betűt a helyére írja, akkor azért mindenképpen jár pont. Ennek megfelelően a következő kapcsolódásokért lehet pontot adni:
C–F
F–G
G–A
A–H
H–B
B–E
E–D vagy D a végén
0.
C

1.
F

2.
G

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

Teljesen helyes megoldás:
3.
4.
5.
A
H
B

6.
E

7.
D

2.
Megoldásként van, ahol több lehetőséget is megadunk. Ezeken kívül elfogadhatók azok
a variánsok is, amelyek tartalmilag megegyeznek ezekkel. A megoldásokban előforduló
nyelvi vagy helyesírási hibákat figyelmen kívül kell hagyni, amennyiben a válasz érthető.
0. (wild)fremde Menschen (aus aller Welt) tauschen im Urlaub ihre Wohnungen
8. gegen (140 Euro) Jahresgebühr
9. Internet-Kataloge / E-Mails / (die Entwicklung des) Internet(s)
10. die (Wohnungen / Häuser) in der (deutschen) Provinz,(die keine touristischen Höhepunkte
sind)
11. durch eine eigene Internetseite
12. wer früh genug anfängt zu suchen / wer sich nicht auf eine Gegend festlegt
13. Sie bieten Musterverträge (für den Haustausch / Autotausch) an.
14.-15. - sich nicht auf mündliche Zusagen / E-Mails verlassen
- die Versicherungsurkunden (Haftpflicht- und Hausratversicherung) /
Ausweispapiere (der Tauschpartner) zeigen lassen /kontrollieren
- Inventarliste anlegen
Figyelem! Az egy füllel jelölt bekezdésekben megoldási alternatívák találhatók. A helyes
megoldáshoz két különböző bekezdésből kell valamelyik alternatívát beírni. A beírás
sorrendje nem számít.
16.-17. - aus kulturellen Gründen
- wegen der Nähe zum Alltag
- um nicht in einem Hotel zu wohnen
Figyelem! A beírás sorrendje nem számít.
18. mit dem Ausschluss aus der Datenbank
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3.
Megoldásként van, ahol több lehetőséget is megadunk. Ezeken kívül elfogadhatók azok
a variánsok is, amelyek tartalmilag megegyeznek ezekkel. A megoldásokban előforduló
nyelvi vagy helyesírási hibákat figyelmen kívül kell hagyni, amennyiben a válasz érthető.
0. Brandenburg und Sachsen
19. den (dramatischen) Geburtenknick
20. die Abwanderung (nach Westen)
21. Osten ... Westen (csak ebben a sorrendben)
22. Informationsblätter
23. Motivation / Informiertheit / Information
24. computergesteuert
25. (Lehrlings)gehälter
26. deutschen Bewerbern / früher abgelehnten Deutschen
27. Arbeitskräfte
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Átszámítási táblázat
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez az összeg lesz
a feladatpont összesen (legfeljebb 27 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja
meg, hogy az elért feladatpontok (bal oldali oszlop) mennyi vizsgapontot jelentenek (jobb
oldali oszlop).
Feladatpont
összesen
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15

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

Vizsgapont
30
29
28
27
26
24
23
22
21
20
19
18
17

Vizsgapont
16
14
13
12
11
10
9
8
7
6
4
3
2
1

Források
1. http://www.kindernetz.de/infonetz/gewusst/aprilscherz.html
2. www.morgenpost.de
3. FOCUS, Das moderne Nachrichtenmagazin, Nr 31, 28. Juli 2008, S. 25-26
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NYELVHELYESSÉG
A helyesírási hibával leírt szavak nem fogadhatók el. A régi helyesírással írt alakok nem
fogadhatók el.
Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Variációk megadásakor nem jár pont, még
akkor sem, ha köztük van a jó megoldás.
1.
Figyelem! Nem értékelhető az item abban az esetben, ha a vizsgázó egy üres helyre kettő
vagy annál több szót ír be, még akkor sem, ha közte van a jó megoldás.
3. gebildet
4. gegeben
5. vorkam

0. gibt
1. legt
2. entsteht

6. erschien
7. kam
8. gespielt

2.

3.

0. ein
9. seiner
10. einem
11. seinen
12. ihren
13. eines

0. D) ausgedient
14. C) ist
15. C) entnommen
16. D) die
17. C) aller
18. A) werden
19. B) getrocknetem
20. B) lebende

4.
0.

21.

22.

23.

24.

25.

C

B

G

D

F

A

Kimarad: E
5.
A megoldásba csak 3 9-t lehet beírni. Amennyiben a vizsgázó ennél többet jelöl be, minden
fölösleges 9-ért le kell vonni egy pontot. Tehát a következők szerint járjon el:
• Számolja meg, hogy hány 9 szerepel a vizsgázó megoldásában! Ha 3-nál többet írt be,
akkor a „-1” négyzetbe írja be a különbözetet!
• Ellenőrizze, hogy az itemek megoldása helyes-e!
• A feladat pontszámát úgy kell kiszámolni, hogy a jó itemek számából levonja a „-1”
négyzetben szereplő számot. Természetesen negatív pontszám nem adható!
01. 9
02. es
26. sie
27. als
28. 9
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Átszámítási táblázat
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez az összeg lesz
a feladatpont összesen (legfeljebb 36 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja
meg, hogy az elért feladatpontok (bal oldali oszlop) mennyi vizsgapontot jelentenek (jobb
oldali oszlop).
Feladatpont
összesen
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19

Feladatpont
összesen
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Vizsgapont
30
29
28
28
27
26
25
24
23
23
22
21
20
19
18
18
17
16

Vizsgapont
15
14
13
13
12
11
10
9
8
8
7
6
5
4
3
3
2
1

Források
1.
2.
3.
4.
5.

http://www.geo.de/GEOlino (2005.03.18.)
YOUNG MISS, 6/2001, 84.o.
JÖ, 5/2002, 18. oldal
Focus, 22/2005 S. 89
www.wdr5.de
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE
1.
Megoldásként csak 6 X-et lehet beírni. Amennyiben a vizsgázó ennél többet jelöl be, minden
fölösleges X-ért le kell vonni egy pontot. Tehát a következők szerint kell eljárni:
• Számolja meg, hogy összesen hány X-et írt be a vizsgázó! Ha 6-nál többet írt, akkor a „–1”
négyzetbe írja be a különbözetet!
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő itemek megoldása helyes-e!
• A végső pontszámot úgy kapja meg, hogy a jó itemek számából levonja a „–1” négyzetben
szereplő számot.
0.

X

1.

X

2.

X

3.

X

4.
5.

X
X

6.

X

warum man Uhren und Kalender braucht.
wie die ersten Kalender ausgesehen haben.
welche Himmelskörper – außer der Sonne – bei der Feststellung der Zeit vor der
Erfindung der Uhren geholfen haben.
wann die Sonnenuhr erfunden wurde.
in welcher Stadt die erste Sonnenuhr aufgestellt wurde.
wie die Zeit mit der Sonnenuhr gemessen wurde.
wo heute noch Sonnenuhren zu sehen sind.
welche Vorteile die Wasseruhr hat.
wie die Wasseruhr funktioniert.
wie die mechanischen Uhren funktionieren.
welche Uhren heute die Zeit wirklich zuverlässig anzeigen.

2.
0.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Richtig
X
X

Falsch
X
X

X
X
X
X
X

3.
Megoldásként van, ahol több lehetőséget is megadunk. Ezeken kívül elfogadhatók azok a variánsok is, amelyek tartalmilag megegyeznek ezekkel. A megoldásokban előforduló nyelvi
vagy helyesírási hibákat figyelmen kívül kell hagyni, amennyiben a válasz érthető.
0. ab 2009
15. in den 90er Jahren
16. auf dem Flohmarkt
17. - 18. - 19. in der Bedienungsanleitung /
beim Hersteller (des Telefons) / beim
Fachhändler (sorrend mindegy)
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SZÖVEGEK
Wie die Menschen früher die Zeit gemessen haben
Sprecherin:
Ohne Uhren und ohne Kalender ist es schwer, sich zu verabreden, zum Beispiel um Feste zu
feiern. Deshalb fingen unsere Vorfahren schon sehr früh damit an, die Zeit einzuteilen.
Erstmal mit Hilfe von Sonne, Mond und Sternen. Schon vor 5500 Jahren erfanden die alten
Ägypter die sogenannten Sonnenuhren. Sie steckten einen Stab aufrecht in den Boden und
konnten an den wandernden Schatten des Stabs sehen, wie weit der Tag vorangeschritten war.
Allerdings funktionieren Sonnenuhren nur da, wo den ganzen Tag die Sonne scheint. Und in
Deutschland sieht es damit ja eher schlecht aus.
500 Jahre später kamen deshalb die ersten Wasseruhren auf die Welt. Die konnten
unabhängig von Tag, Nacht, Regen oder Wolken messen, wie die Zeit verrinnt – erklärte
Physiker Andreas Wieg von der Universität Bochum.
Andreas Wieg:
Man hat dann Behälter mit einem konstanten Wasserfluss voll gefüllt und nach einer gewissen
Zeit sind sie nun eben voll, und dann sieht man, welcher Behälter welche Größe hat und dann
kann man so eine Uhr aufbauen.
Sprecherin:
Die Zeitmessung wurde auch immer präziser.
Mit Hilfe von Pendeln und mechanischen Uhrwerken konnte man schließlich Uhren für alle
anfertigen und die sind ziemlich genau – sagt Andreas Wieg.
Andreas Wieg:
Bei Armbanduhren ist heutzutage, glaube ich, der Zeitverzug irgendwie höchstens eine
Sekunde mit der Quarzuhr, und das ist schon ziemlich gut. Aber ferngesteuerte Uhren sind
eben noch besser. Die werden regelmäßig nachgestellt über Funkfernsteuerung und das ist
dann wesentlich präziser. Wir sprechen, glaube ich, irgendwie von Sekunden in Millionen
Jahren, von Abweichungen.
Sprecherin:
Aber ob das für die Pünktlichkeit der Menschen wirklich so viel genützt hat?
Junge Menschen und Schrebergarten
Junge Menschen und Schrebergärten – eine Kombination, die für manche nicht besonders gut
harmoniert. Schrebergarten: Das klingt nach Spießigkeit, nach Vereinsmeierei, strikten
Regeln und ständiger Kontrolle durch die Nachbarn. Nichts, was die Generation Dreißig
besonders schätzt.
Trotzdem begeistern sich immer mehr junge Menschen für einen Schrebergarten.
Kerstin Mindermann hat junge Laubengartenbesitzer gesucht und gefunden.
Patrik:
Das Schöne am Schrebergarten ist, dass man einfach ein Stück Natur mitten in der Großstadt
hat. Man kann sich einfach in den Liegestuhl legen, man spannt aus, man kann ’rumgucken,
man hört die Blätter rauschen. Die Sonne, die Blumen, das sind alle so entspannende und
relaxende Dinge, wenn man sonst die ganze Woche im Büro sitzt.
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Reporterin:
Patrik Meier ist 33 Jahre alt und ein typischer Großstadtmensch. Und genauso wie er, suchen
die meisten neuen Laubenfans ein Stück Natur zum Entspannen, ohne dafür gleich aufs Land
ziehen zu müssen. Auch Katrin Fasoltane ist seit Anfang des Jahres stolze Besitzerin einer
Parzelle, für die sie knapp 200 Euro im Jahr zahlt.
Katrin:
Mein großer Wunsch war es immer, meinen eigenen Kräutergarten zu haben, und den habe
ich jetzt endlich. Für mich ist es gar nicht so wichtig, mich da hinzulegen, zu sonnen und zu
grillen, sondern einfach das Eigene zu ernten und meine eigenen Kräuter zu haben.
Reporterin:
Drei bis vier Tage in der Woche verbringt die Studentin jetzt in ihrem recht verwilderten
Garten. Für sie ist es ein großes Abenteuer, bei dem sie sich über jede neu entdeckte Pflanze
freut. Wie der Garten einmal aussehen soll, weiß sie schon. Und das klingt so gar nicht nach
Gartenzwerg und Fahnen.
Katrin:
Meinen Garten, den stelle ich mir asiatisch vor. Das soll der absolute Ruhepunkt werden, wo
ich meine Seele baumeln lassen kann. Bambus und Wasser.
Reporterin:
Vor ein paar Jahren wäre es wahrscheinlich noch schwer gewesen, diesen Traum
umzusetzten. Es gibt unzählige Regeln in den Satzungen, die die Kreativität und Individualität
einschränken. Beispielsweise muss auf einem Drittel des Grundstücks Obst und Gemüse
angebaut werden. Das zweite Drittel ist Zierfläche, und das letzte Drittel darf überbaut
werden. Doch zunehmend werden die Vorschriften locker interpretiert. Die neue Begeisterung
für Schrebergärten liegt aber wohl hauptsächlich an der momentanen schlechten
wirtschaftlichen Lage, vermutet Patrik Meier.
Patrik:
Da selbst in Frankfurt gut verdienende junge Leute, wenn sie eine Familie haben, doch ein
bisschen aufs Geld achten müssen, man kann halt nicht mehr einfach schnell nach Mallorca
fliegen, da ist der Schrebergarten eben eine kostengünstige Alternative, um zu relaxen.
Reporterin:
Auch einige Architekten haben schon den Trend zum Schrebergarten beobachtet und
entwerfen nun moderne Gartenlauben. So auch die Studenten der technischen Universität
München, deren Entwürfe jetzt auf der Bundesgartenschau ausgestellt werden. Mit
gewöhnlichen Bretterbuden haben die Bauten nichts mehr zu tun. Mit schrägen Wänden und
den leuchtenden rot-orange-rosa Farben werden sie wohl auch den neuen Laubengartenfans
gut gefallen.
Schnurlose Telefone
Wenn Sie zu Hause ein schnurloses Telefon haben, dann dürfen Sie damit möglicherweise
nicht mehr lange telefonieren. Denn ab 2009, also schon ab nächstem Jahr, ist der Betrieb
von bestimmten Geräten nicht mehr erlaubt. Und wer sich daran nicht hält, der riskiert
Strafen bis zu 1000 Euro. Alex Hofmann, müssen wir jetzt alle unsere bequemen
Schnurlostelefone wegwerfen?
Nein, und das ist ganz wichtig. Es geht nur um ganz bestimmte Geräte. Telefone, die meist in
den 90er Jahren verkauft wurden, die also schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Man
sieht sie heute auch noch oft auf den Flohmärkten oder auch im Internet. Es geht um so
genannte Analoggeräte. Wer in den letzten Jahren ein neues schnurloses Telefon gekauft hat,
hat sehr wahrscheinlich ein so genanntes Deckgerät; das funkt digital und ist von dem Verbot
auch nicht betroffen.
írásbeli vizsga 0912
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Wie erkenne ich, ob mein Telefon künftig verboten ist oder nicht?
Das ist leider nicht ganz so einfach. Oft hilft da ein Blick in die Bedienungsanleitung, dort
steht dann meist unter technischen Daten die benutzte Übertragungsart und steht hier CT 1+
oder CT 2, dann darf man das Telefon ab dem kommenden Jahr nicht mehr benutzen. Auch
wenn es noch super funktioniert. Ist die Bedienungsanleitung nicht mehr da, bleibt leider nur
noch ein Anruf beim Hersteller des Telefons, oder man fragt vielleicht doch mal den
Fachhändler. Nur als Beispiel, künftig nicht mehr erlaubt sind die Telecomgeräte Sinus 11,
12, 51, 52 und Sinus 53 oder auch die Siemens Megasets 900 bis 960. Das waren mal
Verkaufsschlager. Wie gesagt nur als Beispiel. Die Liste, die ist sehr, sehr lang, und da stehen
viele, viele Hersteller drauf.
Und wieso das alles, warum sind die alten Schnurlostelefone plötzlich verboten?
Das hängt von den Frequenzen ab, auf denen sie funken. Schon vor vielen Jahren hat man
länderübergreifend beschlossen, genau diese Frequenzen, die da von diesen Telefonen benutzt
werden, künftig für die Handys freizugeben, das ist also keine Hopplahopp-Entscheidung,
sondern war vor allem den Herstellern schon lange, lange bekannt.
Und wenn diese Telefone bald verboten sind, welche Alternativen gibt es dann?
Nun, die analogen Funktelefone sind auch heute noch bei vielen beliebt, weil sie als
besonders strahlungsarm gelten. Und deshalb gibt es beim Bundesverband Deutscher
Baubiologen auch eine Liste mit diesen alten Telefonen, die dort als gute, alte Schätzchen
bezeichnet werden. Es ist wissenschaftlich nicht bewiesen, inwieweit die Strahlung der
schnurlosen Telefone den Menschen schadet. Wer auf Nummer sicher gehen will, der sollte
überhaupt keine Schnurlostelefone benutzen. Wer auf den Komfort aber nicht verzichten will,
kann sich im Internet beim Bundesamt für Strahlenschutz eine Liste mit strahlungsarmen
aktuellen Telefonen ansehen. Grundsätzlich gilt, Schnurlostelefone, bzw. deren Basisstationen
sollten nicht im Schlafzimmer stehen.
Und was passiert, wenn man die künftig verbotenen Modelle trotzdem weiter benutzt?
Hier warnt die zuständige Bundesnetzagentur ganz klar: Das kann teuer werden. Wenn es zu
Störungen durch die Funkwellen des alten Schnurlostelefons kommt und man den Besitzer
herausfindet, dann droht eine Strafe um die 1000 Euro. Nur zur Umrechnung, dafür bekommt
man mehr als 30 neue Telefone. Und noch mal der Hinweis, wer sein Telefon nach 2001 im
Laden gekauft hat, neu, der ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht betroffen, weil es sich dann
um ein digitales Deckgerät handeln müsste.
Danke schön, Alex Hofmann. Und diese ganzen Informationen gibt es auch noch mal zum
Nachhören im Internet unter www.swr4.de.
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Átszámítási táblázat
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez az összeg lesz
a feladatpont összesen (legfeljebb 23 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja
meg, hogy az elért feladatpontok (bal oldali oszlop) mennyi vizsgapontot jelentenek (jobb
oldali oszlop).
Feladatpont
összesen
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12

Feladatpont
összesen
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Vizsgapont
30
29
27
26
25
23
22
21
20
18
17
16

Vizsgapont
14
13
12
10
9
8
7
5
4
3
1

Források
1. www.wdr.de/cgi-bin/mkram?rtsp:ras01.wdr.de/radio/radio5/lilipuz/wissenschaft/04-0402_zeitmessung.rm
2. http://meiers.blogg.de/eintrag.php?id=264
3. www.swr4.de
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Javítási-értékelési útmutató

ÍRÁSKÉSZSÉG
Az írásfeladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez
az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden írásbeli munkát ezen szempontok segítségével kell
értékelni oly módon, hogy a dolgozatot minden egyes értékelési szempontnál újra kell
olvasni.
Ezen értékelési eljárás további sajátossága, hogy a szintleírások a nyelvi teljesítményt
értékelő szempontoknál nem tartalmaznak hibaszámokra vonatkozó utalásokat, valamint nem
osztályozzák előre az egyes hibatípusokat a hibák súlyossága alapján. Ennek oka az, hogy az
egyes nyelvi hibák súlyosságát (értelemzavaró vagy nem értelemzavaró hiba) csak az adott
szövegkörnyezet figyelembevételével lehet megállapítani.

A javítás alapelvei
1. A dolgozatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól.
2. Fél pontok és jutalompontok nem adhatók.
3. A dolgozatban a hibákat mind a szövegben, mind a margón jelölni kell. A Javításiértékelési útmutatóban megadott javítási jelrendszer használata kötelező.
4. Az ismétlődő nyelvhelyességi hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni.
5. Az új helyesírás teljeskörű bevezetésével a régi helyesírással írt alakok nem fogadhatók
el.
6. Figyelem! A „nullázási szabály” a két feladatban különböző! Amennyiben az első feladatban a Formai jegyek és hangnem szempont kivételével bármelyik szempont alapján
a dolgozat 0 pontos, akkor a többi értékelési szempont alapján is 0 pontot kell rá adni.
A második feladatban bármelyik szempont alapján 0 pontos a dolgozat, akkor a többi
értékelési szempont alapján is 0 pontot kell rá adni. A két feladat értékelése egymástól
független. Tehát ha a dolgozatot a fenti szabály miatt lenullázza az egyik feladatban,
akkor a másik feladat értékelése nem lesz automatikusan 0 pont!
7. A második feladatban a vizsgázónak választási lehetősége van, és a megoldása elé beírja,
hogy melyik témát kívánja kidolgozni. Ha a vizsgázó a második feladatban mindkét
választási lehetőséget kidolgozza, és a javító tanár számára nem derül ki egyértelműen,
hogy melyik feladatot választotta, akkor az első témát kell kijavítani és értékelni.
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Első feladat
Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról:
Értékelési szempontok

Maximális pontszám

Tartalom

5

Formai jegyek és hangnem

2

Szövegalkotás

3

Szókincs, kifejezésmód

5

Nyelvtan, helyesírás

5

Összesen

20

Vizsgapont

10

1. Mivel a két feladat aránya az értékelésben 1/3–2/3, az első feladatnak a pontszámát felezni
kell, azaz 10 vizsgapont szerezhető. Amennyiben a pontszám felezése után kapott összeg
fél pontra végződik, felfele kell kerekíteni. Ebben a vizsgarészben tehát nincsen külön
átszámítási táblázat.
2. Amennyiben a dolgozat a Tartalom, Szövegalkotás, Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás értékelési szempont alapján 0 pontos, akkor a többi szempont alapján is
0 pont. Figyelem! Ha a dolgozat a Formai jegyek és hangnem szempont alapján 0 pontos,
akkor értékelni kell a többi értékelési szempont alapján.

Az értékelési szempontok részletes kifejtése
Tartalom
E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó
•
hány irányító szempontra tért ki, és megfelelően tárgyalta-e azokat,
•
hogyan valósította meg a kommunikációs cél(oka)t.
Egy adott irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető megfelelőnek, ha a vizsgázó
kitér a megadott szempontra, mondatai minden lényeges információt tartalmaznak, illetve
minden lényeges információra rákérdeznek, és ismétlésektől mentesek. Amennyiben egy irányító szemponthoz több alpont tartozik, a szempont kifejtése akkor tekinthető megfelelőnek,
ha a vizsgázó az összes alpontot tárgyalja. Ha a vizsgázó egy irányító szempontra kitér, de
mondatai nem tartalmaznak minden lényeges információt, illetve nem kérdeznek rá minden
lényeges információra, az adott irányító szempont tárgyalása csak részben megfelelő. Az adott
irányító szempont tárgyalása abban az esetben is csak részben megfelelő, ha a vizsgázó
anyanyelvi olvasó számára értelmezhetetlen információt ad meg (pl. az életkor helyett a
vizsgázó azt adja meg, hogy negyedikes).
Érdeklődő típusú levél esetén előfordul, hogy a vizsgázónak bizonyos információkra
kell rákérdeznie. Ebben az esetben megfelelő lehet az adott szempont kifejtése akkor is, ha a
vizsgázó csak egy mondatban fogalmazza meg a kérdést.
Ha egy irányító szempont tárgyalása nyelvi okokból nem érthető, azt a Tartalom szempontnál úgy kell értékelni, mintha a vizsgázó nem tért volna ki rá, azaz az adott irányító
szempont kifejtése nem megfelelő. Ezt a hibát figyelembe kell venni a nyelvi teljesítmény
értékelésekor is, azaz a hiba jellegétől függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan,
helyesírás szempontoknál.
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Új, azaz nem megadott szempontok értékelésére nincs lehetőség.
Formai jegyek és hangnem
E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg
•
megfelel-e a levéllel, mint szövegfajtával szemben állított formai követelményeknek,
azaz helyesen tartalmazza-e a dátumot, a megszólítást, az elköszönést és aláírást,
•
hangneme megfelel-e a címzetthez való viszonynak és a közlési szándéknak.
E szempont értékelésénél csak a nyelvtani és helyesírási hibát sem tartalmazó variációk
számítanak helyesnek. Amennyiben a megszólítás és az elköszönés külön-külön helyes
ugyan, de nem illenek egymáshoz, akkor a formai jegyek nem megfelelőek (0 pont).
Szövegalkotás
E szemponton belül azt értékeljük, hogy
•
logikus-e a szöveg gondolatmenete, azaz az irányító szempontok valamint az ezekhez
kapcsolódó gondolatok elrendezése,
•
megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés, tárgyalás és befejezés,
•
hogyan használja a vizsgázó a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit,
•
megfelelő-e a formai tagolás.
A szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemei
A szöveget a mondatok halmazától a kohézió különbözteti meg, amit a szöveget alkotó
elemek jelentésének szerves összefüggése és a szerkezeti összekapcsoltság biztosít. A szöveg
egységét biztosító jelentés szintű kapcsolatteremtés leggyakoribb eszközei a következők:
•
teljesen vagy részben ismétlődő szavak, szószerkezetek,
•
szinonimák,
•
a szavak és szószerkezetek jelentése között lehetséges néhány viszony (ellentét, okokozati viszony stb.),
•
a mondatok logikai-tartalmi elrendezése (ok-okozat, általános-konkrét stb.).
A mondatok kapcsolódását biztosító nyelvtani, szerkezeti kapcsolóelemek:
•
az önálló mondatok közötti kötőszók,
•
rámutató szók (különféle névmások, határozószók),
•
egyéb nyelvtani viszonyító elemek (igeragozás, középfok stb.).
A Szövegalkotás szempontnál a Tartalom szemponttól függetlenül kell eljárni és csak
a tárgyalt szempontok alapján lehet megítélni a dolgozat felépítését és gondolatmenetét.
Szókincs és kifejezésmód
E szemponton belül azt értékeljük, hogy
•
megfelel-e a vizsgázó által használt szókincs a témának, a szituációnak, a szerepnek és
a közlési szándéknak,
•
megfelel-e a szóhasználat az emelt szintű érettségi vizsga követelményeinek (mennyire
változatos).
Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik
a megértést. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak újraolvasás után érthető, azaz anyanyelvi olvasó csak nehezen vagy egyáltalán nem értené meg a mondanivalót.
A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni, azaz a hiba
jellegétől függően vagy a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szempontnál.
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Amennyiben például a vizsgázó egy szót nem megfelelően használ (pl. a „bringen” ige
helyett a „holen” igét), ezt a hibát csak a Szókincs, kifejezésmód szempontnál lehet értékelni.
Ha a vizsgázó egy elöljárószót helytelen vonzattal használ (pl. „um+Dativ”), ezt a hibát csak
a Nyelvtan, helyesírás szempontnál lehet értékelni.
Azoknál az értelemzavaró hibáknál, amelyek következtében egy-egy mondatrész vagy
mondat mondanivalója válik érthetetlenné, és amelyeknél a hiba komplexitása miatt nem lehet
eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, az egyszeri értékelés elve nem
érvényes. Az ilyen típusú hibákat tehát mindkét szempontnál értékelni kell.
E szempont értékelésénél a megszólítás és az elköszönés hibáit is figyelembe kell venni.
Nyelvtan, helyesírás
E szemponton belül azt értékeljük, hogy
•
megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a mondattan, az alaktan és a helyesírás
normáinak,
•
megfelel-e a nyelvhasználat az emelt szintű érettségi vizsga követelményeinek
(mennyire változatosak a nyelvtani struktúrák és a mondatszerkesztés).
Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik
a megértést. A további részletes útmutatást lásd a Szókincs, kifejezésmód szempontnál.
Javítási jelrendszer
Áttekinthetőbb a javítási jelrendszer, ha az egyes szempontokhoz tartozó jeleket egy-egy oszlopban egymás alá írjuk.
Tartalom
A tartalmi szempontok teljesítését a lap jobb oldalán található sávban jelöljük a szempont
sorszámának megadásával:
4 (bekarikázott szám) = teljesített tartalmi szempont,
√3 (hiányjel + szám) = nem tárgyalt vagy nyelvi okból nem érthető tartalmi szempont,
2– (szám + mínuszjel) = érintett, de nem megfelelően kifejtett tartalmi szempont.
Amennyiben a vizsgázó egy irányító szempontot a szövegben több helyen tárgyal,
a szempont teljesítését az utolsó említés helyénél kell jelölni.
Formai jegyek és hangnem
A formai jegyeket a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel:
Dátum = D
Megszólítás = M
Köszönés = K
Aláírás = A
A teljesítés minőségét mutató jelek:
D (bekarikázott betű) = az adott formai jegy teljesítése helyes,
√ K (hiányjel + betű) = hiányzik vagy nem elfogadható az adott formai jegy.
Szövegalkotás
A Tartalom szempontnál használt számozás segít e szempont megítélésénél is.
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Szókincs, kifejezésmód
A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel:
L = lexikai hiba,
ÉL = értelemzavaró lexikai hiba,
É = értelemzavaró hiba, amely következtében egy-egy mondatrész vagy mondat
mondanivalója válik érthetetlenné, és amelynél a hiba komplexitása miatt nem
lehet eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó.
A szövegben használt jelek:
aláhúzás hullámvonallal = lexikai hiba,

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

aláhúzás hullámvonallal + i = ismétlődő lexikai hiba.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ i

Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni.
Nyelvtan, helyesírás
A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel:
G = nyelvtani (grammatikai) hiba,
ÉG = értelemzavaró nyelvtani hiba,
É = értelemzavaró hiba, amely következtében egy-egy mondatrész vagy mondat
mondanivalója válik érthetetlenné, és amelynél a hiba komplexitása miatt nem
lehet eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó,
H = helyesírási hiba.
A szövegben használt jelek:
aláhúzás = nyelvtani vagy helyesírási hiba,
√ (hiányjel) = hiányzik egy szó,
nyíl = szórendi hiba,
aláhúzás + i = ismétlődő hiba.
i
Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni.
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Értékelési skála (1. feladat)
Tartalom

5 pont
A vizsgázó öt irányító
szempontot dolgozott ki
megfelelően.

4–3 pont
A vizsgázó négy irányító
szempontot dolgozott ki
megfelelően, a többit pedig
csak részben vagy egyáltalán nem.

2–1 pont
A vizsgázó három irányító
szempontot dolgozott ki
megfelelően, a többit pedig
csak részben vagy egyálA vizsgázó a kommunitalán nem.
kációs célokat megfelelően
vagy: A vizsgázó két irávalósította meg.
A vizsgázó a kommuniká- nyító szempontot dolgozott
ciós célokat nagyrészt
ki megfelelően, és még
megfelelően valósította
legalább egy irányító szemmeg.
pontot tárgyalt részben.
A kommunikációs célokat
részben valósította meg.

0 pont
A vizsgázó csak két irányító szempontot dolgozott
ki megfelelően és nem tárgyalta a többi szempontot.
Alapvető kommunikációs
célját nem éri el.

Formai jegyek és hangnem

2 pont
A szöveg formai jegyei teljesen megfelelnek a szövegfajtának, hangneme a
közlési szándéknak és a
címzetthez való viszonynak.
Van helyes megszólítás,
dátum, elköszönés és aláírás.

1 pont
A szöveg formai jegyei
nagyjából megfelelnek a
szövegfajtának, hangneme
a közlési szándéknak és a
címzetthez való viszonynak.
Van helyes megszólítás és
aláírás. A dátum és az elköszönés hibás vagy hiányzik.

0 pont
A szöveg formai jegyei
nem felelnek meg a szövegfajtának, hangneme a közlési szándéknak és a címzetthez való viszonynak.
Hiányzik vagy nem helyes
a megszólítás és/vagy az
aláírás.
vagy: A vizsgázó nem törekedett a levélforma betartására.

2 pont
A szöveg felépítése, az irányító szempontok elrendezése nagyrészt logikus.
A vizsgázó törekszik a
gondolati tagolásra: van
bevezetés vagy befejezés.
A vizsgázó nagyrészt megfelelően használja a szövegösszefüggés tartalmi és
nyelvi elemeit. A mondatok nagyrészt szervesen
kapcsolódnak egymáshoz.

1 pont
0 pont
A mondanivaló nem min- Nem jött létre szöveg.
denütt logikus elrendezésű. A mondanivaló nem loA vizsgázó nem törekszik a gikus elrendezésű, a gongondolati tagolásra: hiány- dolatok esetlegesen követik
zik a bevezetés és a befe- egymást.
Az írásmű tagolatlan és átjezés.
Az írásmű még szövegnek tekinthetetlen, túlnyomótekinthető, bár a mondatok részt izolált mondatok haltöbb helyen nem kapcso- mazából áll.
lódnak egymáshoz.

Szövegalkotás

3 pont
A szöveg felépítése, az irányító szempontok elrendezése logikus.
A gondolati tagolás megfelelő: van bevezetés, tárgyalás és befejezés.
A vizsgázó megfelelően
használja a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi
elemeit: létrejön a szövegkohézió.
A formai tagolás megfelelő.
Szókincs, kifejezésmód

5 pont

4–3 pont

2–1 pont

0 pont

A szöveget a témának és a
közlési szándéknak megfelelő változatos szókincs
jellemzi.
Az előforduló kisebb lexikai pontatlanságok nem
nehezítik a megértést.

A szöveget nagyrészt a témának és a közlési szándéknak megfelelő szókincs
jellemzi.
A vizsgázó törekszik a változatos szóhasználatra.
A szóhasználat néhány helyen nem megfelelő, ez
azonban alig nehezíti a
megértést.

A szöveg szókincse egyszerű. Sok a szóismétlés.
A szóhasználat többször
nem megfelelő. A hibák
néhány helyen nehezítik a
megértést.

A szövegben felhasznált
szókincs szegényes.

4–3 pont
A vizsgázó törekszik a változatos nyelvtani struktúrák használatára és a változatos mondatszerkesztésre.
A szövegben több, a szöveg megértését nem nehezítő nyelvi (mondattan,
alaktan, helyesírás) hiba
és/vagy néhány, a szöveg
megértését nehezítő hiba
található.

2–1 pont
A vizsgázó egyszerű
nyelvtani struktúrákat
használ és/vagy mondatszerkesztése nem kellően
változatos.
Rendszerszerű hibákat ejt.
A szövegben sok hiba van,
a hibák többször nehezítik
a megértést.

0 pont
A szöveget a szintnek nem
megfelelő, túlságosan egyszerű nyelvtani struktúrák
és igénytelen mondatszerkesztés jellemzi.
A szövegben sok, a szöveg
megértését jelentősen nehezítő és/vagy akadályozó
hiba található.

A nem megfelelő szóhasználat több helyen jelentősen nehezíti és/vagy akadályozza a megértést.

Nyelvtan, helyesírás

5 pont
A vizsgázó változatos
nyelvtani struktúrákat
használ, valamint mondatszerkesztése is változatos.
A szöveg hibátlan vagy
csak kevés, a szöveg megértését nem nehezítő nyelvi
(mondattan, alaktan, helyesírás) hiba található
benne.
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Második feladat
Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról:
Értékelési szempontok

Maximális pontszám

Tartalom

5

Szövegalkotás

5

Szókincs, kifejezésmód

5

Nyelvtan, helyesírás

5

Összesen

20

Vizsgapont

20

Amennyiben a dolgozat bármelyik értékelési szempont alapján 0 pontos, akkor a többi
értékelési szempont pontszáma is 0 pont.

Az értékelési szempontok részletes kifejtése
Tartalom
E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó
•
hány irányító szempontra tért ki és milyen mélységben tárgyalta azokat,
•
megfelelően kifejtette és indokolta-e véleményét.
A témakifejtés során a vizsgázónak a megadott témát tágabb kontextusba kell helyeznie,
továbbá ki kell fejtenie, és érvekkel alá kell támasztania véleményét (valamelyik irányító
szempont kapcsán). A vizsgázónak mind a négy irányító szempontra ki kell térnie dolgozatában. Egy irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető megfelelően részletesnek, ha a vizsgázó legalább két gondolatot fogalmaz meg hozzá. Amennyiben a vizsgázó egy irányító
szempontot csak személyes vonatkozásban tárgyal, az irányító szempont kifejtése csak részben megfelelő. Amennyiben a vizsgázó szó szerint átvesz egy vagy több mondatot a gondolati
segítséget nyújtó segédanyagból, a lemásolt rész nem vehető figyelembe az adott irányító
szempont értékelésekor. Egy szinten belül (4–3 vagy 2–1) az irányító szempontok kifejtésének részletessége értékelhető.
Ha egy irányító szempont tárgyalása nyelvi okokból nem érthető, azt a Tartalom szempontnál úgy kell értékelni, mintha a vizsgázó nem tért volna ki rá, azaz az irányító szempont
kifejtése nem megfelelő. Ezt a hibát figyelembe kell venni a nyelvi teljesítmény értékelésekor
is, azaz a hiba jellegétől függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás
szempontoknál.
Szövegalkotás
Az első feladatnál található részletes útmutatás érvényes ennél a feladatnál is. Azonban a 4–3
és a 2–1 pontos sávoknál a formailag nem megfelelően tagolt szövegeket az alacsonyabb
pontszámmal kell értékelni. Ez nem jelenti azonban azt, hogy a formailag tagolt, de kevésbé
logikus felépítésű szövegek nem értékelhetők az alacsonyabb pontszámmal.
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Német nyelv — emelt szint

Javítási-értékelési útmutató

Szókincs és kifejezésmód
A részletes útmutatást lásd az emelt szint első feladatánál.
Nyelvtan, helyesírás
A részletes útmutatást lásd az első feladatnál.
Javítási jelrendszer
Lásd az első feladatnál.
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Német nyelv — emelt szint

Javítási-értékelési útmutató

Értékelési skála (2. feladat)
Tartalom
5 pont
A vizsgázó négy irányító
szempont kifejtésével részletesen és megfelelő mélységben dolgozta ki a témát.
Minden irányító szemponthoz két gondolatot fogalmazott meg.
Részletesen kifejtette, és
érvekkel megfelelően alátámasztotta véleményét.
Szövegalkotás
5 pont
A szöveg felépítése, az irányító szempontok és az
ezekhez kapcsolódó gondolatok elrendezése logikus.
A gondolati tagolás megfelelő.
A vizsgázó megfelelően
használja a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi
elemeit: létrejön a szövegkohézió.
A szöveg formai tagolása
megfelelő.

Szókincs, kifejezésmód
5 pont
A szöveget a témának és a
közlési szándéknak megfelelő változatos szókincs
jellemzi.
Az előforduló kisebb lexikai pontatlanságok nem
nehezítik a megértést.

Nyelvtan, helyesírás
5 pont
A vizsgázó változatos
nyelvtani struktúrákat
használ, valamint mondatszerkesztése is változatos.
A szöveg hibátlan vagy
csak kevés, a szöveg
megértését nem nehezítő
nyelvi (mondattan, alaktan,
helyesírás) hiba található
benne.
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4–3 pont
A vizsgázó három irányító
szempontot megfelelő
mélységben dolgozott ki,
azaz két gondolatot írt hozzájuk. A negyedik szempontot csak részben, vagy
egyáltalán nem tárgyalta.
A vizsgázó törekedett arra,
hogy részletesen kifejtse,
és érvekkel alátámassza
véleményét.

2–1 pont
A vizsgázó két irányító
szempontot dolgozott ki
részletesen (két-két gondolatot fogalmazott meg)
vagy négy, illetve három
irányító szempontot tárgyalt részben (egy gondolatot írt hozzájuk).
A vizsgázó nem fejtette ki
részletesen véleményét,
alig érvelt.

4–3 pont
A szöveg felépítése, az irányító szempontok és az
ezekhez kapcsolódó gondolatok elrendezése nagyrészt logikus.
A vizsgázó törekszik a
gondolati tagolásra.
A vizsgázó nagyrészt megfelelően használja a szövegösszefüggés tartalmi és
nyelvi elemeit. A mondatok nagyrészt szervesen
kapcsolódnak egymáshoz.
Amennyiben a szöveg formailag nem megfelelően
tagolt, az alacsonyabb
pontszámot kell adni.

2–1 pont
0 pont
A mondanivaló nem min- Nem jött létre szöveg.
denütt logikus elrendezésű. A mondanivaló nem loSok a gondolati ismétlés. gikus elrendezésű, a gonA vizsgázó nem törekszik a dolatok esetlegesen követik
egymást.
gondolati tagolásra.
Az írásmű még szövegnek Az írásmű tagolatlan és
tekinthető, bár a mondatok áttekinthetetlen, túlnyotöbb helyen nem kapcso- mórészt izolált mondatok
halmazából áll.
lódnak egymáshoz.
Amennyiben a szöveg formailag nem megfelelően
tagolt, az alacsonyabb
pontszámot kell adni.

4–3 pont

2–1 pont

0 pont
A vizsgázó csak egy irányító szempontot dolgozott
ki részletesen (két gondolatot fogalmazott meg
hozzá), vagy csak két
irányító szempontot tárgyalt részben (egy-egy
gondolatot fogalmazott
meg).
A vizsgázó nem fejtette ki
megfelelően véleményét.

0 pont

A szöveget nagyrészt a témának és a közlési szándéknak megfelelő szókincs
jellemzi.
A vizsgázó törekszik a
változatos szóhasználatra.
A szóhasználat néhány helyen nem megfelelő, ez
azonban alig nehezíti a
megértést.

A szöveg szókincse egyszerű. Sok a szóismétlés.
A szóhasználat többször
nem megfelelő. A hibák
néhány helyen nehezítik
a megértést.

A szövegben felhasznált
szókincs szegényes.

4–3 pont
A vizsgázó törekszik a változatos nyelvtani struktúrák használatára és a változatos mondatszerkesztésre.
A szövegben több, a szöveg megértését nem nehezítő nyelvi (mondattan,
alaktan, helyesírás) hiba
és/vagy néhány, a szöveg
megértését nehezítő hiba
található.

2–1 pont
A vizsgázó egyszerű
nyelvtani struktúrákat
használ és/vagy mondatszerkesztése nem kellően
változatos.
Rendszerszerű hibákat ejt.
A szövegben sok hiba van,
és/vagy a hibák többször
nehezítik a megértést.

0 pont
A szöveget a szintnek nem
megfelelő, túlságosan egyszerű nyelvtani struktúrák
és igénytelen mondatszerkesztés jellemzi.
A szövegben sok, a szöveg
megértését jelentősen nehezítő és/vagy akadályozó
hiba található.
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A nem megfelelő szóhasználat több helyen jelentősen nehezíti és/vagy
akadályozza a megértést.
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