
Osztályozóvizsgák szervezése, felépítése, vizsgakövetelménye és értékelése
 

 
 
Az osztályozóvizsga menete 
 
A 11. évfolyamon tanító nyelvtanárok január első hetében értesítik diákjaikat az írásbeli és 
szóbeli osztályozóvizsga szintjéről, követelményéről, a vizsgafeladatok típusáról, kijelöli a 
könyvet és tananyagot, amely alapján a megjelölt szinteket számon kéri. A tájékoztatást 
igazoló nyilatkozatokat a diákokkal aláíratja, a nyilatkozaton feltünteti, hogy a diák számára 
javasolja, vagy nem javasolja az előrehozott érettségit. 
Az osztályozóvizsgákra március végén vagy április elején kerül sor. Ezt követően a diákoknak 
tanév végéig fennáll az óralátogatási kötelezettsége. 
 
 
A vizsga részei 
 

• Folyó 11. tanév már tanult és hátramaradó tananyagából 60 perces írásbeli és 
maximum 15 perces szóbeli vizsga 

• a 12. tanév tananyagából 60 perces írásbeli és maximum 15 perces szóbeli vizsga 
 
A két tanév tananyagából a vizsgázó kétszer vizsgázik írásban és szóban egyaránt. 
 

 
Írásbeli vizsgarész 

Időtartama:60 perc 
Aránya az értékelésben: 60% 
 

1. rész (40 perc) 45 pont 
olvasásértés 
nyelvhasználat 
nyelvtani és lexikai jellegű feladatok 
Ebben a vizsgarészben a diákok szótárt 

2. rész (20 perc) 15 pont 
nem használhatnak. 

szövegalkotás 
értékelése: 
1. szókincs, kifejezésmód  5 pont 
2. nyelvhelyesség, helyesírás  5 pont 
3. feladat teljesítése, szövegalkotás  5 pont 
Ebben a vizsgarészben a diákok bármilyen nyomtatott szótárt használhatnak. 

 
Szóbeli vizsgarész 

 
B1 kimeneti szinten 
Középszintű érettségi témakörök alapján 

• társalgás  
• önálló témakifejtés képek segítségével 

B2 és C1 kimeneti szinten 
Érettségi témakörökhöz kapcsolódó, emelt szintű érettségi feladattípusok 

• önálló témakifejtés képek, ábrák és egyéb vizuális segédanyagok segítségével 
• témakörökhöz kapcsolódó vita 



 
Társalgási témakörök az osztályozóvizsgán 

 
 
Spanyol nyelv 
 

1. Costumbres diarias 
2. La vida familiar 
3. La amistad 
4. Compras 
5. Fiestas familiares 
6. La casa 
7. El tiempo 
8. La escuela 
9. Estudiar lenguas extranjeras 
10. Trabajo; elección de carrera 
11. Enfermedades 
12. Deportes 
13. !Que aproveche! 
14. La cocina espaňola 
15. Ocio 
16. Vacaciones 
17. Teatro y cine 
18. Los medios de comunicación 
19. Viajes 
20. Transporte público 

 
Német nyelv 
 
 
Francia nyelv 
 
 
Olasz nyelv 

A vizsga értékelése 
 

 
A vizsga részei 

 Írásbeli rész Szóbeli rész 

Időtartam 60 perc 15 perc 

Aránya az értékelésnél 60% 40% 

 

A szóbeli vizsgarész értékelése 

A szóbeli vizsgát feladatonként értékeljük: 

1. Jártasság a témakörben   5 pont 
2. Szókincs, kifejezésmód   5 pont 



3. Nyelvtan, nyelvhasználat   5 pont 
4. Kommunikatív érték, intonáció, kiejtés 5 pont 

A szóbeli vizsgarészen maximálisan elérhető pontszám: 40 pont.  

Bár a társalgási témakörök minden vizsgaszinten azonosak, a feleleteket a bizottság a vizsga 
szintjéhez (B1, B2, C1)  kötött elvárásoknak megfelelően értékeli. 

A teljes vizsga értékelése 

Érdemjegy %-os határok 

jeles (5) 85-100% 

jó (4) 70-84% 

közepes (3) 55-69% 

elégséges (2) 40-54% 

elégtelen (1) 0-39% 

 

 


