
 1 

Felmérés a 2008-ban Magyarországon érettségizettek 

idegennyelv-tudásáról 

 
 

I. Bevezetés 
2008 végén az Oktatási és Kulturális Minisztérium vizsgálatot kezdett annak megállapítására, 

mit mondanak a 2008. májusi közép- és emelt szintű, idegen-nyelvi érettségi vizsgák 

eredményeiből leszűrhető adatok az adott évben érettségizők nyelvtudásáról.  

A kutatást tíz szakértő bevonásával végeztük, mindannyian a Nyelvvizsgát Akkreditáló 

Testület állandó és kiképzett szakértői, részt vett benne a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 

három tagja és két érettségi multiplikátor. 

 

A kutatás az érettségizők nyelvtudásáról a Magyarországon 2002 óta magyarul is olvasható, 

az egész Európai Unióban használatos Közös Európai Referenciakeret (KER) által megadott 

nyelvi szintekhez viszonyítva kívánt számot adni. A KER magyarországi kiadása óta helyet 

kapott a legfontosabb oktatáspolitikai dokumentumokban, a 2003-as NAT már a KER skálái
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szerint határozza meg az egyes évfolyamok végére elérendő célokat a nyelvtanuló számára, a 

100/1997-es érettségi vizsgaszabályzat után kiadott részletes érettségi követelmények az 

idegen nyelvek területén mindenütt a KER-re alapulnak. A nyelvtanárok a legkülönbözőbb 

fórumokon, továbbképzéseken ismerkedhettek a KER-rel. Az államilag elismert nyelvvizsga-

bizonyítványok 2006 óta kötelezően tartalmazzák a vizsgázó által elért nyelvvizsgaszint KER 

szerinti megnevezését is, vagyis azt, hogy az alapfok a KER szerinti B1, a középfok a KER 

szerinti B2 és a felsőfok a KER szerinti C1 szintnek felel meg. Az államilag elismert 

nyelvvizsga-központok több mint egy évet töltöttek azzal, hogy vizsgáikat az un. Manual
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alapján szakszerűen illesszék a KER-hez. A Manual első kísérleti verzióját a 

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ megbízásából magyarra is lefordították.
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A tavalyi évben érettségizettek nyelvtudását vizsgáló kutatás nem vállalkozhatott arra, hogy 

minden egyes 2008 májusában középiskolát végző, és érettségire jelentkezett diák 

nyelvtudását górcső alá vegye, meg kellett állapítani azt a legnagyobb még mérhető halmazt, 

amely szakszerűen értelmezhető, és általánosítható eredményt ad. A vizsgálatnak két 

természetes korlátja volt:  

 

1. A statisztikai adatok alapján látható, hogy az idegen nyelvből érettségizők több mint 

80%-a angol illetve német nyelvből teszi le az érettségit mindkét szinten, így csak ez a 

két nyelv került fókuszba.  

2. Ahhoz, hogy méréstechnikailag értelmezhető eredményeket kapjunk, azonos 

vizsgasoron teljesített eredményekre limitáltuk a kutatást. Ez konkrétan azt jelenti, 

hogy a 2008 májusában érettségizettek nyelvtudásának megítéléséhez csak az adott 

vizsgadolgozatot ténylegesen megírók eredményeit vettük számításba. A konkrét 

számok szintjén: 

 2008 májusában érettségizők összlétszáma:  120 000fő. 

 2008 májusában angol illetve német nyelvből közép és emelt szinten 

érettségizettek összlétszáma: ≈ 80 000 fő. 

                                                 
1
 http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/CADRE_EN.asp#TopOfPage 

2
 http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Manual%20Revision%20-%20proofread%20-%20FINAL.pdf 

3
 http://www.nyak.hu/nyat/doc/Nyelvvizsgák%20KER%202006.pdf; 

http://www.nyak.hu/nyat/doc/modszertani_segedlet.pdf 

http://www.nyak.hu/nyat/doc/Nyelvvizsgák%20KER%202006.pdf
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A fenti adatok alapján egyértelmű, hogy a 2008. májusi német és angol érettségizők 

nyelvtudásszintje megfelelően reprezentálja az összes érettségiző, egyszerűbben kifejezve a 

2008-ban 18-19 éves populáció idegennyelv-tudását. 

 

 

II. A munkafolyamat szerkezete: 
A) Adatelemzés:  

1. A középszintű érettségi vizsgák részletes követelményei és értékelési előírásai; 

2. A Közös Európai Referencia keret (KER) nyelvtudásszint leírásai
4
; 

3. A KER az EU érettségi vizsgáiban;  

4. Az OKM honlapján olvasható statisztikai adatok; 

5. A konkrét feladatsorok és értékelési útmutatók. 

 

B) A kutatás menete: 

1. A négy feladatsor szakértői minősítése,  

2. Azoknak a vizsgarészeknek, illetve feladatoknak a kiválasztása, amelyeknek az 

eredményei rendelkezésre állnak, és adekvát képet adnak a nyelvtudásról.
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3. A kiválasztott feladatsorok szintillesztése a KER skálái alapján, vagyis annak 

megállapítása, hogy a középszintű feladatsor esetén hány pontot kell minimálisan 

teljesíteni a B1 szint eléréséhez az olvasott szöveg értése, a hallott szöveg értése és az 

íráskészség vizsgarészek esetében, illetve az emelt szintű feladatsor esetén hány pontot 

kell minimálisan teljesíteni a B2 szint eléréséhez az olvasott szöveg értése, a hallott 

szöveg értése és az íráskészség vizsgarészek esetében.  

A fenti adatok birtokában annak megállapítása, hogy az érettségit tett diákok közül 

hányan érték el a szintillesztés során megállapított pontszámokat, azaz a 2008 

májusában érettségizők milyen szintű nyelvtudással rendelkeznek az olvasott szöveg 

értése, a hallott szöveg értése és az íráskészség vizsgarészekre vonatkoztatva. 

Egyszerűbben fogalmazva: A tavalyi érettségizők mennyire jól értik meg az idegen-

nyelvű szöveget, ha olvassák, illetve ha hallják azt, és mennyire tudnak egy számukra 

érthető témában szöveget (levelet, cikket stb.) írni idegen nyelven. 

 

 

III. Beszámoló szerkezete 
Az alábbiakban először a KER magyarországi hatását elemezzük, majd megvizsgáljuk hatását 

az európai érettségi vizsgákra. Az elemzés önálló tanulmány formájában készült el, itt csak a 

témához szorosan tartozó adatok szerepelnek. 

Ezután következik a tanulmány érdemi része, az a vizsgálat, ami készségenként és összesítve 

ad képet a német és angol nyelvből 2008 májusában érettségizettek nyelvtudásáról.  

Befejezésként következtetéseket igyekszünk levonni a vizsgált populáción kívül eső kb. 

40 000 2008-ban érettségizett tanuló idegen nyelv-tudásáról. 

                                                 
4
 Lásd az egyes szintek említésénél. 

5 Az idegen-nyelvi érettségi dolgozatok öt vizsgarészt ölelnek fel: mérik a nyelvhelyességet, az olvasott szöveg értését, az 

íráskészséget, a hallott szöveg értését és a beszédkészséget. A kutatásba nem vontuk be a nyelvhelyesség önálló mérését, 

mert nem igazán a kommunikatív kompetencia része, és le kellett mondanunk a beszédkészség méréséről, mert a szóbelikről 

nem készülnek felvételek, a feladatok szintezésére szakmai és logisztikai okok miatt nem volt lehetőség. 
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IV. A KER az EU érettségi vizsgáin 
Ahogy azt a bevezetőben kifejtettük, a KER Magyarországon már az elmúlt 5-6 évben 

bekerült a szakmai köztudatba, példa erre az is, hogy a kétszintű érettségi vizsga közép- és 

emelt szintjének követelményei a KER-hez viszonyítva készültek. Indokolt volt tehát 

megvizsgálni, hogy áll ezzel Európa, a KER szemlélete is szintjei mennyire hatják át a 

közoktatás kimeneti vizsgáit. 

 

A kutatás azokra az országokra szűkült, amelyek illesztették az érettségi vizsga nyelvi 

komponensét a KER-hez. Ennek feltárásához a szakértő az Oktatási és Kulturális 

Minisztérium EU Főosztálya segítségével az Eurydice hálózat tagjait kérdezte meg. A 

kérdéseket nem csak a fenti országok, hanem valamennyi Eurydice tag számára megküldték. 

Ezt a döntést az indokolta, hogy a Key Data Languages csak a 2006-2007-es tanévre 

vonatkozóan, és kizárólag az oktatáspolitikai dokumentumok alapján fellelhető információkat 

tartalmazza. Várható volt tehát, hogy a felsorolt országokon kívül más országok gyakorlata is 

releváns lehet. 

 

Az alábbiakban a kutatás számára releváns adatok elemzése következik: 

 

 Portugália:  
A válasz szerint van ugyan érettségi vizsga, de ennek nincs kötelező nyelvi komponense, a 

két kötelező tárgy a portugál és a matematika.  

A KER illesztésről nem kaptunk információt. 

 

 Németország:  
A válasz szerint Németországban nincs nyelvi érettségi a kötelező oktatás végén. Az 

egyetlen tartomány (Land), ahol van utalás a KER-re az érettségire vonatkozó 

szabályozásban, Bajorország.  

 

 Hollandia 

A jogszabályokban és ajánlásokban nincs utalás a KER alkalmazására. A KER szinteket 

ugyan a vizsgáztatási programokba és a tantervekbe is beépítették, de még nem használják 

értékelési eszközként, így az még nem jelenik meg a szabályozásban vagy az 

ajánlásokban.  

 

 Lettország:  

A Lettországból kapott információ alapján tehát legfeljebb feltételezhető a KER szintek 

bevezetése, illesztési folyamatról nincs szó. 

 

 Lengyelország: 

A 2008-2009-es tanévtől indított reformok keretében Lengyelországban a 

vizsgakövetelmények már tartalmazzák a KER szintekhez való illesztést, de a folyamatot 

még nem indították el hivatalosan.  

 

 Franciaország:  

Az Eurydice-válasz szerint az érettségi (baccalauréat) nyelvi komponensét illesztették a 

KER B2 szintjéhez.  

E válasz némi ellentmondásban van a Key Data kiadvány adataival.  

A B2 itt arra a szintre vonatkozik, amelyet a diákoknak a kötelező oktatás végén kell 

elérniük. A francia válasz tehát nem a nyelvi érettségi vizsgafeladatainak illesztésére, 
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hanem a kötelező oktatás végén elérendő szintre (B2) és a nemzetközi nyelvvizsgákra 

vonatkozik. A nyelvi érettségi illesztési folyamatáról nincs szó. 

 

 Ausztria: 

A KER megjelenik az élő idegen nyelvek alaptantervében az ISCED 3A és 4A szinteken. 

Az érettségi vizsga is e tantervre támaszkodik. Illesztési folyamat nem volt, 2002-ben a 

tantervi reform során a szakértők becslései alapján határozták meg a szinteket. 

2014-ig azonban egy új, a KER-nek megfelelő standardizált érettségi vizsgát 

(standardisierte Reifeprüfung) is bevezetnek az ISCED 3A szinten (Allgemein bildende 

höhere Schulen), amelyet először 2009 nyarán és őszén tesztelnek. A vizsgafeladatok 

kifejlesztése során itt már komoly kutatásokat végeztek a feladatok KER illesztéséhez.  

 

 

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az Unióban meglepően alacsony azoknak az 

országoknak a száma, ahol összefüggés van a közoktatás kimeneti mérése és a KER között. 

Dicséretesnek és élenjárónak mondható Magyarország gyakorlata, amely egyrészt kötelezően 

méri az érettségizők idegennyelv-tudását, másrészt igyekszik európai dimenzióban is 

értelmezhetően számot adni az elért szintekről. 

 

 

V. A 2008. májusi angol és német, közép- és emeltszintű érettségi feladatok 

szintillesztése
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Mint ismeretes, hat idegen nyelv részletes érettségi követelményeiről miniszteri rendelet 

mondja ki, mely KER szint(ek)nek feleljen meg a középszintre tervezett idegen-nyelvi 

érettségi vizsga és mely KER szintet képviselje az emelt szint. Mint látjuk, a magyarországi 

vizsgafejlesztés e tekintetben megelőzi az uniós gyakorlatot, a kétszintű érettségi vizsga 

bevezetésekor már európai standardok szerint gondolkodik. A részletes követelmények a 

középszintet a KER A2/B1 szintjére rögzítik, az emelt szintet 60%-os teljesítésnél a KER 

szerinti B2-re definiálják. Mivel a vizsgafejlesztésből nem következtethetünk egyértelműen a 

konkrét feladatsorok szintjeire, valamint nem világos, hogy középszintben mennyi az A2 

illetve a B1 szintet mérő feladat, a 2008. májusi angol és német közép- és emelt szintű 

érettségi feladatsorokat először szintillesztésnek vetettük alá. 

Az alábbiakban részletesen ismertetjük a négy feladatsoron elvégzett szintillesztést, annak 

módszertanát és eredményeit.  

 

1. A szintillesztés módszerei 

1.1. Receptív feladatok (olvasás, hallás) szintminősítése a módosított 

Angoff-módszer alapján 
Az alapvető cél annak megállapítása volt, hogy mi az a ponthatár (határoló pontérték; cut-off 

score), amelyet minimálisan teljesíteni kellett a diákoknak ahhoz, hogy idegen nyelvi olvasás- 

és hallás utáni értés készségüket B1 illetve B2 szintűnek tekinthessük. Ennek elérése 

érdekében a módosított Angoff-módszert alkalmaztuk, amelyet korábban már a TOEFL és a 

TOEIC nyelvvizsgák szintminősítésénél is sikeresen használtak (Tannenbaum & Wylie 2004; 

Tannenbaum & Wylie 2005
7
; Tannenbaum & Wylie 2008)

8
. Ennek a lényege a következő:  

                                                 
6
 A négy feladatsort méréstechnikai szempontból egyenként minősítették a szakértők. Az elemzés jelentős tanulságokat 

hordoz, de nem tekinthető jelen tanulmány releváns részének, elsősorban a vizsgafejlesztőknek szól. Önálló tanulmányként 

adjuk át saját mellékleteivel együtt.  
 
7
 http://ets.org/Media/Research/pdf/RR-05-18.pdf 

http://ets.org/Media/Research/pdf/RR-05-18.pdf
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1. A bevezetésben jelzett, öt-öt angolos és németes idegen-nyelvi mérési-értékelési szakértő 

először is ismételten áttanulmányozta a KER vonatkozó skáláit.  

2. Végigolvasták a feladatsorokat és megoldották az összes itemet. 

3. Középszint esetén elképzeltek egy B1, emelt szint esetén pedig egy B2 szintet éppen elérő 

vizsgázót, és minden egyes itemről önállóan, egymástól függetlenül, eldöntötték, hogy a 

B1/B2 szintet éppen elérő vizsgázó milyen százalékos valószínűséggel válaszolna helyesen az 

adott itemre. Ehhez a döntéshez a következő számértékeket tartalmazó skálát kellett 

használni: 0, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 100. Ezek a számok százalékokat 

jelentettek, tehát minél könnyebbnek ítélték az itemet a feltételezett szintű nyelvtudással 

rendelkező vizsgázó számára, annál nagyobb számot kapott a minősítéskor, hiszen annál 

nagyobb százalékos valószínűséggel fog helyes választ adni az adott itemre. Minél 

nehezebbnek ítélték az itemet a vizsgázó számára, annál kisebb számot kapott a minősítéskor. 

A felsoroltakon kívül más értékeket nem lehetett írni. 

4. Ezen kívül az ítészek önálló szakvéleményt is készítettek az egyes feladatok minőségéről 

illetve mérési értékéről a kutatási célokhoz strukturált szakértői kérdőívek alapján.  
5. Az ítészek egy egynapos szintminősítési műhelymunka keretében még két fordulóban, 

immár sorozatos viták segítségével igyekeztek közelíteni egymáshoz az álláspontjaikat. 

Minden vizsgált mérési egység egyenként és részletesen elemzésre került, kitért a 

feladattípusokra, az itemszámokra, a megcélzott készségek megbízható és reprezentatív 

mérésére, a kulcsok és az értékelési útmutatók minőségére, a megcélzott KER szinthez való 

illesztés sikerére, valamint a feladatonkénti részletes itemelemzésre, kitérve minden egyes 

méréstechnikailag problémás itemre. 

A kapott értékeket a moderátorok Excel táblázatban vezették és így számolták ki az alapvető 

statisztikai adatokat.  

6. A harmadik körben kialakított értékek átlagait tekintették a készségenkénti 

határértékpontoknak, amelyekhez képest meg állapították az OKM honlapján közzétett adatok 

segítségével az adott idegen nyelvből 2008 májusában vizsgát tett populáció idegen nyelvi 

tudásszintjét KER-hez viszonyítva. 

 

A szakértők egymástól függetlenül készített, majd a műhelymunka keretében egymással 

ütköztetett véleményei képezték az alapját jelen tanulmány szakértői elemzéseinek.  

 

1.2. Produktív feladatok (írás) szintminősítése  
A két produktív készség közül, ahogy azt a korábbiakban is említettem, csak az íráskészség 

volt a kutatási projekt része. A határoló pontérték megállapítását a fentiekben tárgyalt két 

receptív készséggel ellentétben más módszertan segítségével végezték el. Ennek nem csupán 

az volt az oka, hogy az íráskészség produktív és nem receptív készség, hanem az is, hogy nem 

álltak rendelkezésünkre vizsgázói teljesítményminták. A módszer lényege a következő volt:  

 

1. Ugyanazok a felkért szakértők, akik a receptív készségeket mérő mérési egységek 

szintezését is végezték, áttanulmányozták a KER vonatkozó skáláit.  

2. Áttanulmányozták az íráskészség feladatokat és az értékelési skálákat. 

3. Elképzeltek egy B1 illetve B2 szintet éppen elérő vizsgázót, és önállóan, egymástól 

függetlenül megállapították, hogy az értékelési skála egyes kritériumaiban hány ponttól B1 

illetve B2 a teljesítmény. Például, ha egy kritériumra öt pont a maximálisan adható, akkor az 

                                                                                                                                                         
8
 http://www.ea.etsglobal.org/fileadmin/free_resources/ETS_Global_master/CEFRL_complete_study.pdf 

 

http://www.ea.etsglobal.org/fileadmin/free_resources/ETS_Global_master/CEFRL_complete_study.pdf


 6 

egyes pontszámokhoz rendelt deskriptorok esetén melyik az a pontszám (1; 2; 3; 4 vagy 5), 

amelynek teljesítése esetén az adott kritérium alapján az adott írásmű eléri a B1/B2 szintet . 

4. Ezen kívül az ítészek önálló szakvéleményt is készítettek az egyes feladatok minőségéről 

illetve mérési értékéről a kutatási célokhoz strukturált szakértői kérdőívek alapján . 

5. Az ítészek egy egynapos szintminősítési műhelymunka keretében még egy fordulóban, 

immár sorozatos viták segítségével igyekeztek közelíteni egymáshoz az álláspontjaikat. A 

kapott értékeket a moderátorok Excel táblázatban vezették és kiszámolták az alapvető 

statisztikai adatokat (lásd Melléklet).  

6. A második körben kialakított értékek átlagait tekintették a határértékpontoknak, 

amelyekhez képest megállapították az adott idegen nyelvből 2008 májusában vizsgát tett 

populáció idegen nyelvi KER-hez viszonyított szintjét az íráskészség mérési egységben.  

A szakértők egymástól függetlenül készített, majd a műhelymunka keretében ütköztetett 

véleményei képezték az alapját jelen tanulmány szakértői elemzéseinek.  

 

 

2. A 2008. májusi középszintű angol érettségi feladatsorának KER 

szintminősítése  

2.1. Olvasott szövegértés – középszint – angol 
A vizsgált mérési egység összesen négy feladatból áll, a négy szöveghez összesen 29 itemet 

rendeltek. 

A mérési egység a következő feladattípusokat alkalmazza: 

Task 1: félig nyitott feladat, az olvasott szöveg rövid összegzésének 1-2 szavas kiegészítése 

Task 2: mondatok rövid, izolált szövegekhez történő hozzárendelése 

Task 3: hiányzó mondatrészek olvasott szövegbe történő visszahelyezése 

Task 4: igaz/hamis/nincs információ feladattípus: szöveggel kapcsolatos állítások 

igazságtartalmának eldöntése 

 

 

Az olvasáskészség tekintetében a szintminősítés azt az eredményt hozta, hogy a négy 

feladatra a maximálisan elérhető 33 vizsgapontból minimálisan 18 vizsgapontot kell elérnie 

a B1 szintet éppen teljesítő vizsgázóknak. Ezt az eredményt vagy ennél több pontot az OKM 

honlapján közzétett adatok alapján a 2008. májusi középszintű érettségit ténylegesen megíró 

45161 diák közül 22640 fő érte el. Ez a diákok 50,13%-a. 

 

Az 1. táblázat összefoglalja a középszinten érettségizők olvasott szöveg értés 

teljesítményeinek és a szintminősítés eredményeinek a legfontosabb adatait.  

 

Középszint Olvasás 

Maximális vizsgapont 33 

Határoló pontérték 18 

Vizsgázók átlagpontszáma 18 

Módusz 11 

Medián 18 

Szórás 7,91 

Vizsgázók száma 45161 

Határoló pontértéket elérők száma 22640 

Határoló pontértéket elérők százaléka 50,13% 

1. táblázat: Angol nyelv középszint – olvasott szöveg értése 
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A táblázatból látható, hogy a vizsgázók átlagpontszáma és a határoló pontérték megegyezik. 

A leíró statisztika megerősíti a szakértői elemzéseket abból a szempontból, hogy a vizsgázók 

a feladatokat meglehetősen nehéznek találták. 

Ugyanez a KER szerinti értelmezésben: a 2008 májusában középszinten angol nyelvből 

érettségizők 50%-a  

megérti a hétköznapi témákról írt szövegeket, megérti az olyan szövegeket, 

amelyek személyes életével kapcsolatos témákban íródtak, az érzelmeket, 

kívánságokat kifejező magánleveleket, ki tudja szűrni a szövegekből a 

megfelelő információt, és megérti a szövegek fő mondanivalóját.  

 

2.2. Hallott szöveg értése – középszint – angol 
A vizsgált mérési egység összesen három feladatból áll. A három hangzó szöveghez kellő 

számú, összesen 23 itemet rendeltek. 

A mérési egység a következő feladattípusokat alkalmazza: 

Task 1: félig nyitott feladat, a hallott szöveg fő információi alapján készült táblázat üres 

rubrikáinak egyszavas kiegészítése 

Task 2: háromopciós feleletválasztós feladat 

Task 3: igaz/hamis/nincs információ feladattípus, szöveggel kapcsolatos állítások 

igazságtartalmának eldöntése 

 

A hallott szöveg értés készség tekintetében a szintminősítés azt az eredményt hozta, hogy a 

három feladatra a maximálisan elérhető 33 vizsgapontból minimálisan 23 vizsgapontot kell 

elérnie a B1 szintet éppen teljesítő vizsgázóknak. Ezt az eredményt vagy ennél több pontot a 

2008. májusi középszintű érettségit ténylegesen megíró 45161 diák közül 21248 fő érte el. Ez 

a diákok 47,04%-a. 

 

A 2. táblázat összefoglalja a középszinten érettségizők hallott szöveg értés teljesítményeinek 

és a szintminősítés eredményeinek a legfontosabb adatait.  
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Középszint Hallás 

Maximális vizsgapont 33 

Határoló pontérték 23 

Vizsgázók átlagpontszáma 22 

Módusz 22 

Medián 22 

Szórás 6,47 

Vizsgázók száma 45161 

Határoló pontértéket elérők száma 21248 

Határoló pontértéket elérők százaléka 47,04% 

2. táblázat: Angol nyelv középszint – hallott szöveg értése 

 

A táblázatból látható, hogy a vizsgázók átlagpontszáma és a határoló pontérték majdnem 

pontosan megegyezik. A leíró statisztika alapján az derül ki, hogy a hallott szöveg értését 

mérő feladatok könnyebbnek bizonyultak az olvasáskészséget mérő feladatoknál a vizsgázói 

populáció számára.  

 

Ugyanez a KER szerinti értelmezésben: a 2008 májusában középszinten angol nyelvből 

érettségizők 47%-a  

főbb vonalakban megérti a fontosabb információkat a világos, standard 

szövegekben, amelyek ismert témáról szólnak, kiszűri a legfontosabb 

információkat az olyan rádiós és tv-s szövegekből, amelyek hétköznapi illetve 

érdeklődési körébe vágó témákkal foglalkoznak. Mindennapi témákban, 

esetenkénti visszakérdezéssel megérti az anyanyelvű beszélő hozzá intézett 

beszédét, követni tudja az elmondottakat, szükség esetén el tudja ismételni az 

elhangzottakat. 

 

 

 

2.3. Íráskészség – középszint – angol 
Task A 

A vizsgázónak egy 50-80 szavas válasz e-mailt kellett írnia válaszként egy meghívásra négy 

irányító szempont felhasználásával.  

Task B 

A vizsgázónak egy 100-120 szavas válaszlevelet kellett írnia barátjának munkavállalással 

kapcsolatosan 3 irányító szempont segítségével.  
 

Az íráskészség tekintetében a szintminősítés azt az eredményt hozta, hogy a két feladatra a 

maximálisan elérhető 33 vizsgapontból minimálisan 29 vizsgapontot kell elérnie a B1 

szintet éppen teljesítő vizsgázóknak. Ezt az eredményt vagy ennél több pontot az OKM 

honlapján közzétett adatok alapján a 2008. májusi középszintű érettségit ténylegesen megíró 

45161 diák közül 13899 fő érte el. Ez a diákok 30,77 %-a. 
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A 3. táblázat összefoglalja a középszinten érettségizők íráskészség teljesítményeinek és a 

szintminősítés eredményeinek a legfontosabb adatait.  

 

Középszint Írás 

Maximális vizsgapont 33 

Határoló pontérték 29 

Vizsgázók átlagpontszáma 20 

Módusz 0 

Medián 14 

Szórás 10,81 

Vizsgázók száma 45161 

Határoló pontértéket elérők száma 13899 

Határoló pontértéket elérők százaléka 30,77% 

3. táblázat: Angol nyelv középszint – íráskészség 

 

A táblázatból látható, hogy a vizsgázók átlagpontszáma és a határoló pontérték között 

szakadéknyi a különbség. Ennek oka az lehet, hogy az íráskészség igen elhanyagolt területe a 

nyelvoktatásnak  

 

Ugyanez a KER szerinti értelmezésben: a 2008 májusában középszinten angol nyelvből 

érettségizők kb. 31%-a  

összefüggő mondatokban tud fogalmazni környezete mindennapi 

vonatkozásairól, emberekről, helyekről, leírást tud adni múltbeli eseményekről, 

személyes élményekről, számára ismert témákban rövid feljegyzéseket tud 

készíteni. 

 

2.4. Szintminősítés – középszint – összegzés – angol 
Ha az olvasott szöveg értése készség, a hallott szöveg értése készség és az íráskészség 

feladatokat egyben számoljuk, akkor a teszt maximális pontszáma 99, a határoló értékpont 

pedig 70 (18+23+29). Ennek alapján (a nyelvismereti tesztet kihagyva a számításokból) az 

állapítható meg, hogy a 2008. májusi középszintű érettségit ténylegesen megíró 45161 diák 

közül 17723 fő érte el a B1 szintet éppen elérő 70 vagy a 70 pont feletti pontszámot. Ez a 

diákok 39,24 %-a. 

 

A 4. táblázat összefoglalja a középszinten érettségizők összesített eredményeinek (olvasás, 

hallás, írás) és a szintminősítés eredményeinek a legfontosabb adatait. Fontos megjegyezni, 

hogy a vizsgázók száma a vizsgát ténylegesen megírt vizsgázók számát jelenti, tehát nem 

számoltuk bele azokat akik „beszámítós” eredményekkel rendelkeztek illetve azokat sem, 

akik az írásbelit szóban tették le. 
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Középszint Összesen 

Maximális vizsgapont 99 

Határoló pontérték 70 

Vizsgázók átlagpontszáma 60 

Módusz 86 

Medián 61 

Szórás 22,45 

Vizsgázók száma 45161 

Határoló pontértéket elérők száma 17723 

Határoló pontértéket elérők százaléka 39,24%
9
 

4. táblázat: Angol nyelv középszint – összesített eredmény 

 

 

3. A 2008. májusi emelt szintű angol érettségi feladatsorának KER 

szintminősítése 

3.1. Olvasott szöveg értése – emelt szint – angol 
A vizsgált mérési egység összesen négy feladatból áll, a négy szöveghez összesen 30 itemet 

rendeltek.  

A mérési egység a következő feladattípusokat alkalmazza: 

Task 1: félig nyitott feladat, az olvasott szöveg rövid összegzésének 1-2 szavas kiegészítése 

Task 2: négyopciós feleletválasztós feladat 

Task 3: igaz/hamis/nincs információ feladattípus: szöveggel kapcsolatos állítások 

igazságtartalmának eldöntése 

Task 4: hiányzó mondatrészek olvasott szövegbe történő visszahelyezése 

 

Az olvasáskészség tekintetében a szintminősítés azt az eredményt hozta, hogy a négy 

feladatra maximálisan adható 30 vizsgapontból legalább 17 vizsgapontot kellett elérnie a 

B2 szintet éppen teljesítő vizsgázóknak. Ezt az eredményt vagy ennél több pontot az OKM 

honlapján közzétett adatok alapján a 2008. májusi emelt szintű érettségit ténylegesen megíró 

3710 diák közül 2963 fő érte el. Ez a diákok 79,86 %-a. 
 

Az 5. táblázat összefoglalja az emelt szinten érettségizők olvasott szöveg értés 

teljesítményeinek és a szintminősítés eredményeinek a legfontosabb adatait.  

                                                 
9
 Ezen a szinten a diák megérti a fontosabb információkat a világos, standard szövegekben, amelyek ismert 

témáról szólnak és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola és a szabadidő stb. terén. Elboldogul a 

legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud 

alkotni ismert vagy érdeklődési körébe tartozó témában. Le tudja írni élményeit, a különböző eseményeket, a 

reményeit és ambícióit, továbbá röviden meg tudja indokolni a különböző álláspontokat és terveket. 
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Emelt szint Olvasás 

Maximális vizsgapont 30 

Határoló pontérték 17 

Vizsgázók átlagpontszáma 21 

Módusz 25 

Medián 21 

Szórás 5,00 

Vizsgázók száma 3710 

Határoló pontértéket elérők száma 2963 

Határoló pontértéket elérők százaléka 79,86% 

5. táblázat: Angol nyelv emelt szint – olvasott szöveg értése 

 

A táblázatból látható, hogy a vizsgázók átlagpontszáma magasabb, mint a határoló pontérték. 

Ezt főleg azzal lehet magyarázni, hogy az emelt szintű érettségire leginkább a jó 

nyelvtudással rendelkezők jelentkeznek.  

Ugyanez a KER szerinti értelmezésben: a 2008 májusában emelt szinten angol nyelvből 

érettségizők kb. 80%-a  

el tudja olvasni a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és beszámolókat, 

amelyeknek szerzői egy adott álláspontot vagy hozzáállást képviselnek. Érti a 

kortárs irodalmi prózai szövegeket, tudja változtatni olvasási stílusát és 

sebességét. 

 

 

3.2. Hallott szöveg értése – emelt szint – angol 
A vizsgált mérési egység összesen három feladatból áll. A három hangzó szöveghez összesen 

25 itemet rendeltek. A mérési egység a következő feladattípusokat alkalmazza: 

 

Task 1: igaz/hamis/nincs információ feladattípus, szöveggel kapcsolatos állítások 

igazságtartalmának eldöntése 

Task 2: háromopciós feleletválasztós feladat 

Task 3: kétopciós feleletválasztós feladat, amelyben valójában három opció van, ugyanis vagy 

az egyik, vagy a másik, vagy mindkét opció együtt helyes 

 

A hallott szöveg értés készség tekintetében a szintminősítés azt az eredményt hozta, hogy a 

három feladatra a maximálisan elérhető 30 vizsgapontból minimálisan 18 vizsgapontot kell 

elérnie a B2 szintet éppen elérő vizsgázóknak. Ezt az eredményt vagy ennél több pontot az 

OKM honlapján közzétett adatok alapján a 2008. májusi emelt szintű érettségit ténylegesen 

megíró 3710 diák közül 3205 fő érte el. Ez a diákok 86,38 %-a. 

 

A 6. táblázat összefoglalja az emelt szinten érettségizők hallott szöveg értés teljesítményeinek 

és a szintminősítés eredményeinek a legfontosabb adatait.  
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Emelt szint Hallás 

Maximális vizsgapont 30 

Határoló pontérték 18 

Vizsgázók átlagpontszáma 23 

Módusz 26 

Medián 24 

Szórás 4,75 

Vizsgázók száma 3710 

Határoló pontértéket elérők száma 3205 

Határoló pontértéket elérők százaléka 86,38% 

6. táblázat: Angol nyelv emelt szint – hallott szöveg értése 

 

A táblázatból látható, hogy a vizsgázók átlagpontszáma jóval magasabb, mint a határoló 

pontérték. A három vizsgált készségterület közül itt érték el a legmagasabb eredményt az 

érettségizők.  

 

Ugyanez a KER szerinti értelmezésben: a 2008 májusában emelt szinten angol nyelvből 

érettségizők kb. 86%-a.  

megérti a hosszabb beszédeket és előadásokat, követni tudja az összetettebb 

érveléseket is, ha annak témájában valamelyest jártas. A televízióban megérti 

a legtöbb hírműsort és az aktuális eseményekről szóló műsorokat, a köznyelvet 

beszélő játékfilmek többségét. 

 

3.3. Íráskészség – emelt szint – angol 
Task A 

A vizsgázónak egy 120-150 szavas, álláshirdetésre reagáló pályázati levelet kell írnia 

hivatalos stílusban öt irányító szempont alapján. Az írásbeli kommunikáció méréséhez 

megteremtett szituáció (munkavállalás) autentikus, életszerű. Az input szöveg tematikája, 

szókincse és terjedelme a megcélzott B2 szintnek megfelelő. 

 

Task B 

A vizsgázónak egy online magazin szerkesztőjének felkérésére megadott történetre reagáló 

200-250 szavas cikket kell írnia 3 irányító szempont alapján, amelyben a következőket kell 

belefoglalnia:  

1. tanácsok adása egy kellemetlen vendéglátási szituáció elkerülésének módjairól 

2. vélemény nyilvánítása az egészséges étkezés ésszerű és ésszerűtlen megnyilvánulási 

formáiról 

3. tájékoztatás saját életmódjának egészséges vagy egészségtelen voltáról indoklással. 

 

Az íráskészség tekintetében a szintminősítés azt az eredményt hozta, hogy a két feladatra a 

maximálisan elérhető 30 vizsgapontból minimálisan 21 vizsgapontot kell elérnie a B2 szintet 

éppen elérő vizsgázóknak. Ezt az eredményt vagy ennél több pontot az OKM honlapján 

közzétett adatok alapján a 2008. májusi emelt szintű érettségit ténylegesen megíró 3710 diák 

közül 2530 fő érte el. Ez a diákok 68,19 %-a. 

 

A 7. táblázat összefoglalja az emelt szinten érettségizők íráskészség teljesítményeinek és a 

szintminősítés eredményeinek a legfontosabb adatait. Fontos megjegyezni, hogy a vizsgázók 

száma a vizsgát ténylegesen megírt vizsgázók számát jelenti, tehát nem számoltuk bele azokat 
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akik „beszámítós” eredményekkel rendelkeztek illetve azokat sem, akik az írásbelit szóban 

tették le.  

 

 

 

Emelt szint Írás 

Maximális vizsgapont 30 

Határoló pontérték 21 

Vizsgázók átlagpontszáma 22 

Módusz 25 

Medián 23 

Szórás 5,59 

Vizsgázók száma 3710 

Határoló pontértéket elérők száma 2530 

Határoló pontértéket elérők százaléka 68,19% 

7. táblázat: Angol nyelv emelt szint – íráskészség 

 

 

A táblázatból látható, hogy a vizsgázók átlagpontszáma és a határoló pontérték között, a 

középszintű eredményekkel ellentétben, csupán minimális a különbség. Ennek oka talán az 

lehet, hogy ezen a szinten már nagyobb hangsúlyt fektetnek az íráskészség oktatására is. 

 

Ugyanez a KER szerinti értelmezésben: a 2008 májusában emelt szinten angol nyelvből 

érettségizők kb. 69%-a.  

világos, részletes szöveget tud írni az érdeklődésével kapcsolatos témák széles 

körében. Fogalmazásban vagy beszámolóban át tudja adni az információkat, 

vagy ki tudja fejteni érveit egy adott álláspont mellett vagy ellen. Levélben meg 

tudja fogalmazni az események és élmények személyes jelentőségét. 

 

 

 

 

3.4. Szintminősítés – emelt szint – angol – összegzés 
Ha az olvasott szöveg értése, a hallott szöveg értése és az íráskészség feladatokat egyben 

számoljuk, akkor a teszt maximális pontszáma 90, a határoló értékpont – a B2 szintet éppen 

elérők pontszáma - pedig 56 (17+18+21). Ennek alapján (a nyelvismereti tesztet kihagyva a 

számításokból) az állapítható meg, hogy a 2008. májusi emelt szintű érettségit ténylegesen 

megíró 3710 diák közül 2926 fő ért el az 56 vagy 56 pont feletti eredményt, azaz B2 szintű 

eredményt. Ez a diákok 78,86%-a. 
 

A 8. táblázat összefoglalja az emelt szinten érettségizők összesített eredményeinek (olvasás, 

hallás, írás) és a szintminősítés eredményeinek a legfontosabb adatait.  
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Emelt szint Összesen 

Maximális vizsgapont 90 

Határoló pontérték 56 

Vizsgázók átlagpontszáma 66 

Módusz 76 

Medián 68 

Szórás 12,91 

Vizsgázók száma 3710 

Határoló pontértéket elérők száma 2926 

Határoló pontértéket elérők százaléka 78,86%
10

 

8. táblázat: Angol nyelv emelt szint – összesített eredmény 

 

 

3.5. Szintminősítés – közép- és emelt szint – angol – összegzés 
Ha összeadjuk a 2008 májusában angol nyelvi közép- és emelt szintű érettségit tettek 

létszámát (45161+3710), akkor az állapítható meg, hogy az összesen 48871 diák közül 20649 

nyelvtudása mondható legalább B1 szintűnek (42,25%), akik közül 2926 a B2 szintet is eléri 

(5,98%-a az összes érettségizőnek; 14,17%-a a B1 szinten teljesített érettségizőknek).  

 

A 9. és a 10. táblázat még egyszer összefoglalja az érettségizők szintenkénti teljesítményeinek 

és a szintminősítés eredményeinek a legfontosabb adatait. Fontos ismételten megjegyezni, 

hogy a vizsgázók száma a vizsgát ténylegesen megírt vizsgázók számát jelenti, tehát nem 

számoltuk bele azokat akik „beszámítós” eredményekkel rendelkeztek illetve azokat sem, 

akik az írásbelit szóban tették le.  

                                                 
10

 Ezen a szinten a diák megérti az összetett konkrét vagy elvont témájú szövegek gondolatmenetét, beleértve a 

szakterületének megfelelő szakmai beszélgetéseket is. Folyamatos és természetes interakciót tud kezdeményezni 

és fenntartani anyanyelvű beszélővel, mely egyik félnek sem megterhelő. Képes világos és részletes szöveget 

alkotni széles témakörben, véleményét képes aktuális témákról kifejteni a lehetséges előnyök és hátrányok 

részletezésével. 
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Középszint Olvasás Hallás Írás Összesen 

Maximális vizsgapont 33 33 33 99 

Határoló pontérték 18 23 29 70 

Vizsgázók átlagpontszáma 18 22 20 60 

Módusz 11 22 0 86 

Medián 18 22 14 61 

Szórás 7,91 6,47 10,81 22,45 

Vizsgázók száma 45161 45161 45161 45161 

Határoló pontértéket elérők száma 22640 21248 13899 17723 

Határoló pontértéket elérők százaléka 50,13% 47,04% 30,77% 39,24% 

9. táblázat: Angol nyelv középszint 

 

 

Emelt szint Olvasás Hallás Írás Összesen 

Maximális vizsgapont 30 30 30 90 

Határoló pontérték 17 18 21 56 

Vizsgázók átlagpontszáma 21 23 22 66 

Módusz 25 26 25 76 

Medián 21 24 23 68 

Szórás 5,00 4,75 5,59 12,91 

Vizsgázók száma 3710 3710 3710 3710 

Határoló pontértéket elérők száma 2963 3205 2530 2926 

Határoló pontértéket elérők százaléka 79,86% 86,38% 68,19% 78,86% 

10. táblázat: Angol nyelv emelt szint 

 

 

 

 

4. A 2008. májusi közép szintű német érettségi feladatsorának KER 

szintminősítése  

 

4.1. Olvasott szöveg értése – középszint – német 
A vizsgált mérési egység összesen négy feladatból áll, a négy szöveghez megfelelő számú, 

összesen 32 itemet rendeltek. 

A mérési egység a következő feladattípusokat alkalmazza: 

1. feladat: igaz/hamis feladattípus: szöveggel kapcsolatos állítások igazságtartalmának 

eldöntése.  

2. feladat: hozzárendeléses feladat, izolált mondatokhoz kell „címeket” rendelni.  

3. feladat: félig nyitott feladat, szöveg kiegészítés: mondatok kiegészítése az input alapján.   

4. feladat: szövegrekonstrukció, hiányzó mondatok olvasott szövegbe való visszahelyezése.  

 

Az olvasáskészség tekintetében a szintminősítés azt az eredményt hozta, hogy a négy 

feladatra a maximálisan elérhető 33 vizsgapontból minimálisan 21 vizsgapontot kell elérnie 

a B1 szintet éppen elérő vizsgázóknak. Ezt az eredményt a 2008. májusi középszintű 

érettségit ténylegesen megíró 26163 diák közül 12795 fő érte el. Ez a diákok 48,9%-a. 
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A 11. táblázat összefoglalja a középszinten érettségizők olvasott szöveg értés 

teljesítményeinek és a szintminősítés eredményeinek a legfontosabb adatait.  

 
Középszint Olvasás 

Maximális vizsgapont 33 

Határoló pontérték 21 

Vizsgázók átlagpontszáma 21 

Módusz 19 

Medián 20 

Szórás 6,64 

Vizsgázók száma 26163 

Határoló pontértéket elérők száma 12795 

Határoló pontértéket elérők százaléka  48,9% 

11. táblázat: Német nyelv középszint – olvasott szöveg értése 

 

Ugyanez a KER szerinti értelmezésben: a 2008 májusában középszinten német nyelvből 

érettségizők kb. 49%-a.  

megérti a hétköznapi témákról írt szövegeket, megérti az olyan szövegeket, 

amelyek személyes életével kapcsolatos témákban íródtak, az érzelmeket, 

kívánságokat kifejező magánleveleket, ki tudja szűrni a szövegekből a 

megfelelő információt, és megérti a szövegek fő mondanivalóját.  

 

A táblázatból látható, hogy a vizsgázók átlagpontszáma és a határoló pontérték megegyezik. 

A leíró statisztika megerősíti a szakértői elemzéseket abból a szempontból, hogy a vizsgázók 

a feladatokat meglehetősen nehéznek találták. 

 

4.2. Hallott szöveg értése– középszint – német 
A vizsgált mérési egység összesen három feladatból áll. A három hangzó szöveghez, 

összesen 19 itemet rendeltek, ami megfelelő mennyiségnek tekinthető.  

 

A mérési egység a következő feladattípusokat alkalmazza: 

 

1. feladat: nyitott feladat, kérdések megválaszolása a hallott szöveg fő információi alapján  

2. feladat: igaz/hamis/nincs információ feladattípus, szöveggel kapcsolatos állítások 

igazságtartalmának eldöntése  

3. feladat: kettős feladat, a hangzó szöveg alapján a hamis információ kiválasztása 

aláhúzással, majd a helyes megoldás beírása. 

 

A hallott szöveg értése készség tekintetében a szintminősítés azt az eredményt hozta, hogy a 

három feladatra a maximálisan elérhető 33 vizsgapontból minimálisan 21 vizsgapontot kell 

elérnie a B1 szintet éppen elérő vizsgázóknak. Ezt az eredményt vagy ennél több pontot a 

2008. májusi középszintű érettségit ténylegesen megíró 26163 diák közül 10284 fő érte el. 

Ez a diákok 39,3%-a. 

 

A 12. táblázat összefoglalja a középszinten érettségizők hallott szöveg értés teljesítményeinek 

és a szintminősítés eredményeinek a legfontosabb adatait.  
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Középszint Hallás 

Maximális vizsgapont 33 

Határoló pontérték 21 

Vizsgázók átlagpontszáma 19 

Módusz 17 

Medián 19 

Szórás 7,14 

Vizsgázók száma 26163 

Határoló pontértéket elérők száma 10284 

Határoló pontértéket elérők százaléka 39,3%  

12. táblázat: Német nyelv középszint – hallott szöveg értése 

 

Ugyanez a KER szerinti értelmezésben: a 2008 májusában középszinten német nyelvből 

érettségizők kb. 39%-a.  

főbb vonalakban megérti a fontosabb információkat a világos, standard 

szövegekben, amelyek ismert témáról szólnak, kiszűri a legfontosabb 

információkat az olyan rádiós és tv-s szövegekből, amelyek hétköznapi illetve 

érdeklődési körébe vágó témákkal foglalkoznak. Mindennapi témákban, 

esetenkénti visszakérdezéssel megérti az anyanyelvű beszélő hozzá intézett 

beszédét, követni tudja az elmondottakat, szükség esetén el tudja ismételni az 

elhangzottakat. 

 

A táblázatból látható, hogy a vizsgázók átlagpontszáma és a határoló pontérték között két 

pont különbség van. A leíró statisztika alapján az derül ki, hogy a hallott szöveg értését mérő 

feladatok nehezebbnek bizonyultak az olvasáskészséget mérő feladatoknál a vizsgázói 

populáció számára.  

 

4.3. Íráskészség – középszint – német 
1. feladat  

Az íráskészség mérésének első feladatában egy 50-80 szóból álló e-mailben a vizsgázónak 

szobát kell rendelnie egy szállodában. Az input szöveg egy rövid e-mail, amelyet a vizsgázó 

az ő előzetes érdeklődésére a szállodától válaszképpen kapott.  

 

2. feladat  

A második írásfeladatnál a német nyelvi érettségin két megadott téma közül választhatnak a 

vizsgázók! 

1. téma  

Az első téma  esetében egy nyelviskolai hirdetés szövege az input, a hirdetésre öt 

prompt alapján 100-120 szavas levelet kell írnia a vizsgázónak.  

 

2. téma 

A feladatutasítás szerint 100-120 szavas levelet kell írnia a vizsgázónak német barátja 

számára, aki előadást tart a német fiatalok pénzköltési szokásairól összehasonlítva 

őket más fiatalokkal, és elküldött egy kis cikket is a fenti témáról. Öt irányítási 

szempont alapján kell a témáról írni.  
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Az íráskészség tekintetében a szintminősítés azt az eredményt hozta, hogy a két feladatra a 

maximálisan elérhető 33 vizsgapontból minimálisan 27 vizsgapontot kell elérnie a B1 

szintet éppen elérő vizsgázóknak. Ezt az eredményt vagy ennél több pontot a 2008. májusi 

középszintű érettségit ténylegesen megíró 26163 diák közül 6399 fő érte el. Ez a diákok 

24,45 %-a. 

 

A 13. táblázat összefoglalja a középszinten érettségizők íráskészség teljesítményeinek és a 

szintminősítés eredményeinek a legfontosabb adatait.  

 

Középszint Írás 

Maximális vizsgapont 33 

Határoló pontérték 27 

Vizsgázók átlagpontszáma 17 

Módusz 0 

Medián 18 

Szórás 10,92 

Vizsgázók száma 26163 

Határoló pontértéket elérők száma 6399 

Határoló pontértéket elérők százaléka  24,45% 

13. táblázat: Német nyelv középszint – íráskészség 

 

A táblázatból látható, hogy a vizsgázók átlagpontszáma és a határoló pontérték között, az 

angol középszintű érettségihez hasonlóan, szakadéknyi a különbség. Ennek oka az lehet, hogy 

az íráskészség igen elhanyagolt területe a nyelvoktatásnak.  

 

Ugyanez a KER szerinti értelmezésben: a 2008 májusában középszinten német nyelvből 

érettségizők kb. 24%-a.  

összefüggő mondatokban tud fogalmazni környezete mindennapi 

vonatkozásairól, emberekről, helyekről, leírást tud adni múltbeli eseményekről, 

személyes élményekről, számára ismert témákban rövid feljegyzéseket tud 

készíteni. 

 

 

4.4. Szintminősítés – középszint – összegzés – német 
Ha az olvasott szövegértés készség, a hallott szöveg értése készség és az íráskészség 

feladatokat egyben számoljuk, akkor a teszt maximális pontszáma 99, a határoló értékpont – a 

B1 szintet éppen elérők pontszáma - pedig 69 (21+21+27). Ennek alapján (a nyelvismereti 

tesztet kihagyva a számításokból) az állapítható meg, hogy a 2008. májusi középszintű 

érettségit ténylegesen megíró 26163 diák közül 8754 fő érte el a 69 vagy ennél magasabb 

pontszámot, vagyis teljesítette a B1 szintet. Ez a diákok 33,45 %-a. 

 

A 14. táblázat összefoglalja a középszinten érettségizők összesített eredményeinek (olvasás, 

hallás, írás) és a szintminősítés eredményeinek a legfontosabb adatait.  
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Középszint Összesen 

Maximális vizsgapont 99 

Határoló pontérték 69 

Vizsgázók átlagpontszáma 55,05 

Módusz 43 

Medián 54 

Szórás 23,76 

Vizsgázók száma 26163 

Határoló pontértéket elérők száma 8754 

Határoló pontértéket elérők százaléka 33,45% 
11

 

14. táblázat: Német nyelv középszint – összesített eredmény 

 

 

5. A 2008. májusi emelt szintű német érettségi feladatsorának KER 

szintminősítése 

 

5.1. Olvasott szöveg értése – emelt szint – német 
A vizsgált mérési egység összesen 4 feladatból áll, a négy szöveghez megfelelő számú, 

összesen 30 itemet rendeltek. 

 

A mérési egység a következő feladattípusokat alkalmazza: 

1. feladat: hozzárendeléses feladattípus: szöveghez állítások rendelése.  

2. feladat: félig nyitott feladat, a szöveg alapján kérdések megválaszolása. 

3. feladat: félig nyitott feladat, szöveg kiegészítés: mondatok kiegészítése az input alapján.   

4. feladat: szövegrekonstrukció, hiányzó mondatok olvasott szövegbe való visszahelyezése. 

 

Az olvasáskészség tekintetében a szintminősítés azt az eredményt hozta, hogy a négy 

feladatra a maximálisan elérhető 30 vizsgapontból minimálisan 21 vizsgapontot kell elérnie 

a B2 szintet éppen elérő vizsgázóknak. Ezt az eredményt vagy ennél több pontot a 2008. 

májusi emelt szintű érettségit ténylegesen megíró 1744 diák közül 1452 fő érte el. Ez a 

diákok 83,25 %-a. 
 

A 15. táblázat összefoglalja az emelt szinten érettségizők olvasott szöveg értés 

teljesítményeinek és a szintminősítés eredményeinek a legfontosabb adatait.  

                                                 
11

 Ezen a szinten a diák megérti a fontosabb információkat a világos, standard szövegekben, amelyek ismert 

témáról szólnak és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola és a szabadidő stb. terén. Elboldogul a 

legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud 

alkotni ismert vagy érdeklődési körébe tartozó témában. Le tudja írni élményeit, a különböző eseményeket, a 

reményeit és ambícióit, továbbá röviden meg tudja indokolni a különböző álláspontokat és terveket. 
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Emelt szint Olvasás 

Maximális vizsgapont 30 

Határoló pontérték 21 

Vizsgázók átlagpontszáma 24 

Módusz 28 

Medián 25 

Szórás 4,32 

Vizsgázók száma 1744 

Határoló pontértéket elérők száma 1452 

Határoló pontértéket elérők százaléka  83,25% 

15. táblázat: Német nyelv emelt szint – olvasott szöveg értése 

 

A táblázatból látható, hogy a vizsgázók átlagpontszáma magasabb, mint a határoló pontérték. 

Ezt talán azzal lehet magyarázni, hogy az emelt szintű érettségin leginkább a jó nyelvtudással 

rendelkezők vesznek részt, akik a feladatok méréstechnikai hibái és az esetenkénti B2 szint 

feletti szövegek és itemek ellenére is jó eredményt értek el.  

Ugyanez a KER szerinti értelmezésben: a 2008 májusában emelt szinten német nyelvből 

érettségizők kb. 83%-a.  

el tudja olvasni a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és beszámolókat, 

amelyeknek szerzői egy adott álláspontot vagy hozzáállást képviselnek. Érti a 

kortárs irodalmi prózai szövegeket, tudja változtatni olvasási stílusát és 

sebességét. 

 

 

5.2. Hallott szöveg értése – emelt szint – német 

A mérési egység két feladatból áll, a feladatokhoz kellő számú, összesen 20 itemet rendeltek. 

A mérési egység feladattípusai az alábbiak: 

 

1. Lyukas szöveg kiegészítése a hallott információk alapján 

2. Igaz/ hamis, a szöveggel kapcsolatos információk igazságtartalmának eldöntése 

 

A hallott szöveg értés készség tekintetében a szintminősítés azt az eredményt hozta, hogy a 

két feladatra a maximálisan elérhető 30 vizsgapontból minimálisan 20 vizsgapontot kell 

elérnie a B2 szintet éppen elérő vizsgázóknak. Ezt az eredményt vagy ennél több pontot a 

2008. májusi emelt szintű érettségit ténylegesen megíró 1744 diák közül 1200 fő érte el. 

Ez a diákok 68,8%-a. 

 

A 16. táblázat összefoglalja az emelt szinten érettségizők hallott szöveg értés 

teljesítményeinek és a szintminősítés eredményeinek a legfontosabb adatait.  
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Emelt szint Hallás 

Maximális vizsgapont 30 

Határoló pontérték 20 

Vizsgázók átlagpontszáma 22 

Módusz 27 

Medián 23 

Szórás 5,97 

Vizsgázók száma 1744  

Határoló pontértéket elérők száma 1200 

Határoló pontértéket elérők százaléka 68,8%  

16. táblázat: Német nyelv emelt szint – hallott szöveg értése 

 

A táblázatból látható, hogy a vizsgázók átlagpontszáma kicsit magasabb, mint a határoló 

pontérték. A három vizsgált készségterület közül itt értek el legmagasabb eredményt az 

érettségizők.  

Ugyanez a KER szerinti értelmezésben: a 2008 májusában emelt szinten német nyelvből 

érettségizők kb. 69%-a  

megérti a hosszabb beszédeket és előadásokat, követni tudja az összetettebb 

érveléseket is, ha annak témájában valamelyest jártas. A televízióban megérti 

a legtöbb hírműsort és az aktuális eseményekről szóló műsorokat, a köznyelvet 

beszélő játékfilmek többségét. 

 

5.3. Íráskészség – emelt szint – német 
1. feladat 

A feladatszabásban életszerű szituációt teremtettek az írásbeli kommunikáció mérésére. A 

vizsgázónak 120-150 szóból álló informális válaszlevelet kell írnia barátjának, aki levelében 

egy prospektust küldve nyaralásra invitálja.  

 

2. feladat  

A második írásfeladatnál a német nyelvi érettségin két megadott téma közül választhatnak a 

vizsgázók! 

Mindkét téma esetében olvasói levél írása a feladat, a műfaj tekintetében nincs választási 

lehetőségük a vizsgázóknak. Az input szövegek újságcikkek.  

 

1. téma: Berufe 

A vizsgázónak egy 200-250 szavas, olvasói levelet kell írnia négy irányítási szempont 

alapján a fiatalok körében népszerű foglakozásokról, és a pályaválasztásról.  

 

2. téma: Taschengeld schuld an schlechten Noten 

A vizsgázónak egy 200-250 szavas, olvasói levelet kell írnia négy irányítási szempont 

alapján arról, hogy a szülőktől kapott zsebpénz mennyiben befolyásolja a diákok 

iskolai előmenetelét.  
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Az íráskészség tekintetében a szintminősítés azt az eredményt hozta, hogy a két feladatra a 

maximálisan elérhető 30 vizsgapontból minimálisan 24 vizsgapontot kell elérnie a B2 

szintet éppen elérő vizsgázóknak. Ezt az eredményt vagy ennél több pontot a 2008. májusi 

emelt szintű érettségit ténylegesen megíró 1744 diák közül 885 fő érte el. Ez a diákok 

50,74%-a. 

 

A 17. táblázat összefoglalja az emelt szinten érettségizők íráskészség teljesítményeinek és a 

szintminősítés eredményeinek a legfontosabb adatait.  

 

Emelt szint Írás 

Maximális vizsgapont 30 

Határoló pontérték 24 

Vizsgázók átlagpontszáma 22 

Módusz 27 

Medián 24 

Szórás 6,77 

Vizsgázók száma  1744 

Határoló pontértéket elérők száma  885 

Határoló pontértéket elérők százaléka 50,74%  

17. táblázat: Német nyelv emelt szint – íráskészség 

 

A táblázatból látható, hogy a vizsgázók átlagpontszáma kisebb, mint a határoló pontérték.  

Ugyanez a KER szerinti értelmezésben: a 2008 májusában emelt szinten angol nyelvből 

érettségizők kb. 51%-a.  

világos, részletes szöveget tud írni az érdeklődésével kapcsolatos témák széles 

körében. Fogalmazásban vagy beszámolóban át tudja adni az információkat, 

vagy ki tudja fejteni érveit egy adott álláspont mellett vagy ellen. Levélben meg 

tudja fogalmazni az események és élmények személyes jelentőségét. 

 

 

5.4. Szintminősítés – emelt szint – német – összegzés 
Ha az olvasott szöveg értése készség, a hallott szöveg értése készség és az íráskészség 

feladatokat egyben számoljuk, akkor a teszt maximális pontszáma 90, a határoló értékpont – a 

B2 szintet éppen elérők pontszáma - pedig 65 (21+20+24). Ennek alapján (a nyelvismereti 

tesztet kihagyva a számításokból) az állapítható meg, hogy a 2008. májusi emelt szintű 

érettségit ténylegesen megíró 1744 diák közül 1135 fő ért el 65 vagy 65 pont feletti 

eredményt. Ez a diákok 65,08%-a. 
 

A 18. táblázat összefoglalja az emelt szinten érettségizők összesített eredményeinek (olvasás, 

hallás, írás) és a szintminősítés eredményeinek a legfontosabb adatait.  

 

Emelt szint Összesen 

Maximális vizsgapont 90 

Határoló pontérték 65 

Vizsgázók átlagpontszáma 67 

Módusz 82 

Medián 71 

Szórás 18,03 

Vizsgázók száma 1744  
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Határoló pontértéket elérők száma 1135 

Határoló pontértéket elérők százaléka 65,08%
12

  

18. táblázat: Német nyelv emelt szint – összesített eredmény 

 

 

5.5. Szintminősítés – közép- és emelt szint – német – összegzés 
Ha összeadjuk a 2008 májusában német nyelvi közép- és emelt szintű érettségit tettek 

létszámát (26163+1744), akkor az állapítható meg, hogy az összesen 27907 diák közül 9889 

nyelvtudása mondható legalább B1 szintűnek (35,43%), akik közül 1135 a B2 szintet is eléri 

(4%-a az összes érettségizőnek; 11,47%-a a B1 szinten teljesített érettségizőknek).  

 

A 19. és a 20. táblázat még egyszer összefoglalja az érettségizők szintenkénti 

teljesítményeinek és a szintminősítés eredményeinek a legfontosabb adatait.  

 

Középszint B1 Olvasás Hallás Írás Összesen 

Maximális vizsgapont 33 33 33 99 

Határoló pontérték 21 21 27 69 

Vizsgázók átlagpontszáma 21 19 17 55 

Módusz 19 17 0 43 

Medián 20 19 18 54 

Szórás 6,64 7,14 10,92 23,76 

Vizsgázók száma 26163 26163 26163 26163 

Határoló pontértéket elérők száma 12795 10284 6399 8754 

Határoló pontértéket elérők százaléka  48,9% 39,3%   24,45% 33,45%  

19. táblázat: Német nyelv középszint 

 

Emelt szint B2 Olvasás Hallás Írás Összesen 

Maximális vizsgapont 30 30 30 90 

Határoló pontérték 21 20 24 65 

Vizsgázók átlagpontszáma 24 22 22 67 

Módusz 28 27 27 82 

Medián 25 23 24 71 

Szórás 4,32 5,97 6,77 18,03 

Vizsgázók száma 1744 1744   1744 1744  

Határoló pontértéket elérők száma 1452  1200  885  1135 

Határoló pontértéket elérők százaléka  83,25% 68,8%  50,74%  65,08%  

20. táblázat: Német nyelv emelt szint 

 

 

6. Szintminősítés – közép- és emelt szint – angol és német – összegzés 
Az áttekinthetőség kedvéért a 21. és a 22. táblázat még egyszer összefoglalja az érettségizők 

nyelvenkénti és szintenkénti teljesítményeinek és a szintminősítés eredményeinek a 

legfontosabb százalékosan kifejezett adatait. Ezúttal is le kell szögezni, hogy a vizsgázók 

                                                 
12

 Ezen a szinten a diák megérti az összetett konkrét vagy elvont témájú szövegek gondolatmenetét, beleértve a 

szakterületének megfelelő szakmai beszélgetéseket is. Folyamatos és természetes interakciót tud kezdeményezni 

és fenntartani anyanyelvű beszélővel, mely egyik félnek sem megterhelő. Képes világos és részletes szöveget 

alkotni széles témakörben, véleményét képes aktuális témákról kifejteni a lehetséges előnyök és hátrányok 

részletezésével. 
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száma a vizsgát ténylegesen megírt vizsgázók számát jelenti, tehát nem számoltuk bele 

azokat akik „beszámítós” eredményekkel rendelkeztek illetve azokat sem, akik az írásbelit 

szóban tették le. 

  

 

Középszint Olvasás Hallás Írás Összesen 

B1 angol német angol német angol német angol német 

Maximális vizsgapont  33 33 33 33 33 33 99 99 

Határoló pontérték 

maximális vizsgaponthoz 

viszonyított %-a 54,54% 63,63% 69,69% 63,63% 87,87% 81,81% 70,7% 69,69% 

Vizsgázók elért 

átlagpontszáma a maximális 

vizsgaponthoz viszonyított 

%-ban  54,54% 63,63% 66,66% 57,57% 60,6% 51,51% 60,6% 55,5% 

Határoló pontértéket elérők 

százaléka 50,13% 48,9% 47,04% 39,3%  30,77% 24,45% 39,24% 33,45%  

21. táblázat: Középszint 

 

 

Emelt szint Olvasás Hallás Írás Összesen 

B2 angol német angol német angol német angol német 

Maximális vizsgapont  30 30 30 30 30 30 90 90 

Határoló pontérték 

maximális vizsgaponthoz 

viszonyított %-a  56,6% 70% 60% 66,6% 70% 80% 62,2% 72,22% 

Vizsgázók elért 

átlagpontszáma a maximális 

vizsgaponthoz viszonyított 

%-ban  70% 80% 76,6% 73,3% 73,3% 73,3% 73,3% 74,4% 

Határoló pontértéket elérők 

százaléka  79,86% 83,25% 86,38% 68,8% 68,19% 50,74% 78,86% 65,08% 

22. táblázat: Emelt szint 

 

 

VI. A szintminősítésen túl 
 

A szintminősítés során a szakértők azt állapították meg, hány százaléka az adott érettségi 

vizsgát letevő tanulóknak éri el éppen a B1 szintet, ha középszintről beszélünk, illetve éppen a 

B2 szintet, ha az emelt szintet elemzzük. A szintillesztésnek ez a módszertana, ahogyan azt 

korábban be is mutattuk, nemzetközileg elfogadott, szakszerűsége vitathatatlan. Minden 

kétséget kizáróan megtudhattuk tehát, hogy 2008 májusában a közel 49 000 angol nyelvből 

érettségi vizsgát tett tanulónak a 39%-a ≥B1 szinten használja az angol nyelvet. De mit 

tudhatunk a fennmaradó 61%-ról? A szintillesztést az éppen A2 szinten álló nyelvtanulóról 

nem végeztük el, ez túlment volna jelen kutatásunk lehetőségein. Következtetni tudunk, két 

olyan adat alapján, amely az OKM honlapján is olvasható: 

1. A nyelvi érettségi középszintje az A2-B1 tartományba esik a KER szerint. Aki tehát a 

középszintű érettségi vizsgán nem bukott meg (sem a 20%-os, sem a tantárgyi 10%-os 

szabály szerint), az legalább A2 szinten használta az adott idegen nyelvet az érettségi 

időpontjában. 

2. Az Oktatási Hivatal statisztikai adataiban az olvasható, kevesebb, mint 1% azoknak a 

tanulóknak a száma, akik az angol és a német középszintű érettségi vizsgán – a teljes 

teszten - 2008 májusában 20% (nem 10!) alatt teljesítettek. 
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A fentiek alapján a 2008. májusi angol közép- és emeltszintű érettségi vizsgát tett tanulókra 

a következő adatok érvényesek: 

 

Közép és emelt szinten 

vizsgát tett 

≈49 000 fő  

≥B1 szintet elért ≈ 20 000 fő  

 Ebből ≥B2 szintet teljesített ≈ 2900 fő 

A2 szintet elért
13

 ≈ 28500  

A1 szinten vagy az alatt 

teljesített, tehát megbukott 

≈ 500  

 

 

 

angol: 49000 vizsgázó

500

28500

17100

2900

A2 alatt

A2-t elért

B1-t elért

B2-t elért

 
 

 

                                                 
13

 Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt 

közvetlenül érintő területekhez kapcsolódik (pl. nagyon alapvető személyes és családdal kapcsolatos 

információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az egyszerű és begyakorolt nyelvi helyzetekben tud kommunikálni 

úgy, hogy egyszerű és direkt módon információt cserél családi vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszerű nyelvi 

eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és közvetlen szükségleteivel kapcsolatos 

dolgokról. 
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%-os megoszlásban 

∑ 49 000 tanuló 

≥B1 szintet elért 39% ≥B2 szintet is teljesített 6% 

A2 szintet elért 60%  

0 – A1 szintet elért 

(megbukott) 

1%  

 

angol: 49000 vizsgázó

1%

58%

35%

6%

A2 alatt

A2-t elért

B1-t elért

B2-t elért
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A fentiek alapján a 2008. májusi német közép- és emeltszintű érettségi vizsgát tett tanulókra 

a következő adatok érvényesek: 

 

 

Közép és emelt szinten 

vizsgát tett 

≈28 000 fő  

≥B1 szintet elért ≈ 9000 fő  

 Ebből ≥B2 szintet teljesített ≈ 1100 fő 

 

 

német: 28000 vizsgázó

300

18700

7900

1100

A2 alatt

A2-t elért

B1-t elért

B2-t elért
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%-os megoszlásban 

∑ 28 000 tanuló 

≥B1 szintet elért 37% ≥B2 szintet is teljesített 4% 

A2 szintet elért 62%  

0 – A1 szintet elért 

(megbukott) 

1%  

 

 

német 28000 vizsgázó (100%)

1%

62%

33%

4%

A2 alatt

A2-t elért

B1-t elért

B2-t elért
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Az érettségire jelentkezők és a kutatásban értékelt létszámok a következők voltak: 2008 

májusában 120 000 tanuló tett érettségi vizsgát. Ebből a fenti diagrammok kb. 80 000 tanuló 

eredményét demonstrálják. Nem túlzás a két nyelv adatai alapján azt állítani, hogy idegen 

nyelvből – a két tanítási nyelvű, a nemzetiségi, illetve a nemzetközi érettségiket figyelmen 

kívül hagyva- 2008-ban az érettségizők kb. 38%-a érte el a KER szerinti B1 szintet, és kb. 

5%-a a KER szerinti B2 szintet is. A fennmaradó 62%-ból pedig 61%-nyi tanuló minden 

bizonnyal elérte a KER szerinti A2 szintet, és mindösszesen 1%-ra becsülhető azoknak a 

száma, akiknek az adott idegen nyelvi tudása legfeljebb A1 szintű.  

 

 

a 2008-ban érettségizettek nyelvtudása

1%

56%

38%

5%

A2 alatt

A2-t elért

B1-t elért

B2-t elért

 
 

A KER a B (1 és 2) szinten teljesítőket önálló nyelvhasználóknak minősíti. Így esetünkben a 

2008-ban érettségizettek legalább 43%-a esik ebbe a kategóriába. 

 

A vizsgálat tervezésekor felmerült, komplexebb kép nyerhető a 2008-ban érettségizett, 

vélhetően 1999-ben és 2000-ben születettek nyelvtudásáról, ha figyelembe vesszük az 

államilag elismert nyelvvizsgákon elért sikereiket, vagyis színezzük az érettségiről rajzolt 

képet a nyelvvizsga-bizonyítványokkal.  

 

Az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központjának elektronikus 

nyilvántartásában a következő adatok láthatók:  
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1989-1990 között születettek középfokú, 
sikeres vizsgái 

     

 angol német összesen  

2003 180 73 253  

2004 1 544 662 2 206  

2005 6 441 3 135 9 576  

2006 7 362 3 640 11 002  

2007 10 182 4 521 14 703  

2008 13 144 5 847 18 991  

összesen 38 853 17 878 56 731  

 

2003 és 2008 között a kb. 120 000 azonos korú, 2008-ban érettségiző tanuló összesen 56731 

nyelvvizsga-bizonyítványra „tett szert”. Ez nem feltétlenül egy bizonyítvány/fő, ebben 

lehetnek ún. részvizsgák is. Naptári évek szerint ennek megoszlása következő: 

 

 

1989-1990 között születettek sikeres nyelvvizsgái
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Joggal feltételezhetjük, hogy a 2008 májusában B1 szinten teljesítő, középszintű érettségisek 

között megbújnak azok, akik a fenti diagram valamelyik oszlopában, vagyis 2004 és 2008 

között középfokú B2 szintű államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt szereztek. Minden 

bizonnyal a 120 000-es populációból nem 56 000 főről van szó. Az összes sikeres vizsgázó 

fele minden bizonnyal elérte a KER B2-es szintet, vagyis a magyar középfokot, így kb. 25-

280000 fővel nő azoknak a száma, akik az eredeti ábra B1 tartományában szerepeltek. A 

nyelvvizsgásokkal megnövelt létszám és arány a következő két diagramon immár igazi 

körképet mutat a 2008-ban érettségizettek idegennyelv-tudásáról: 
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érettségi és nyelvvizsga a 2008-as érettségizetteknél
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B1-t elért
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érettségi + nyelvvizsga a 2008-ban érettségizetteknél
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A vizsgálat zárásaként megállapítható, hogy elsősorban a közoktatásban folyó 

nyelvoktatásnak köszönhetően a 18 éves korosztály közel fele a KER szerint „önálló 

nyelvhasználó”-nak minősül, ami azt jelenti, hogy az életében adódó, hétköznapi idegen-

nyelvi helyzeteket képes megoldani, rendelkezik a megfelelő kommunikatív 

kompetenciával. 


