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6. évfolyam német nyelv



Papíralapú nyelvi mérések

2015-2021.
Idegen nyelvi mérés:

● 6. évfolyam A1

● 8. évfolyam A2

Célnyelvi mérés:

● 6. évfolyam A2

● 8. évfolyam B1

❖ olvasott szöveg értése

❖ hallott szöveg értése

❖ olvasott szöveg értése

❖ hallott szöveg értése

❖ nyílt végű szövegalkotási feladatok

CSAK ZÁRT VÉGŰ ITEMEK ZÁRT ÉS NYÍLT VÉGŰ ITEMEK



A papíralapú mérés hiányosságai

❖ nem képességek, hanem ismeretek visszajelzésére alkalmas

❖ próbamérés hiánya

❖ a mérések feladatsorai nem biztosan mérték minden évben ugyanazt a KER 

szintet 

❖ nem tette lehetővé az adott szint alatti és feletti nyelvi képességek mérését.



A továbbfejlesztett mérés

A mérés fő célja:

❖ funkcionális nyelvhasználatra való képesség mérése

❖ autentikus szövegekre épülő, motiváló feladatok

Ami nem változott:

❖ csak írásbeli

❖ zárt itemeket tartalmaz 

❖ receptív készségekre fókuszál

❖ az idegen nyelvi és a célnyelvi mérés elkülönül, de 

már csak a KER szintben



Digitális mérés

OH mérések https://www.tehetsegkapu.hu

Előnye:

❖ tanulók számára közelebb áll ez a forma

❖ feladatbank folyamatosan bővül

❖ gyors szoftveres kiértékelés

❖ a tanulói válaszokon kívűl más adatok is elérhetőkké válnak

❖ számos járulékos előny

https://www.tehetsegkapu.hu


A recepció szintjei

Szelektív megértés

Részletes megértés

Globális megértés

szófelismerés. szavak, szószerkezetek megértése

szószerkezet, szóbeli megnyilatkozás vagy leírt 

mondat megértése

szövegjelenség konstruálása, következtetés

A tesztekben mindhárom típusba besorolt feladatok szerepelnek.



Feladatsorok

1. Olvasott szövegértés/szövegalkotás (45 perc)

10 perc szünet

1. Hallott szövegértés (45 perc)

egy oldalon egy feladat

új téma feladatonként

magyar nyelvű  rövid utasítások

illusztráció is gyakran segít

a szöveg hosszúsága a KER-szinthez igazodik



A mérési eredmények értelmezéséről

❖ egy adott KER szerinti szintet mérnek, de megbízhatóbban, mint korábban

❖ változatos nehézségű feladatok

❖ mérési eredmény

➔ helyesen megoldott feladatok százalékos aránya (azonnali)

➔ a tanulók képességpontjának megadása (2023 február)



Olvasott szöveg értése- német nyelv- A1

Egyszerű 

választás

Szelektív értést mérő 

feladat



Olvasott szöveg értése német nyelv A1

Egyszerű 

választás



Olvasott szöveg értése német nyelv A1

Többszörös 

választás

Részletes értést mérő 

feladat



Olvasott szöveg értése német nyelv A1

Egyszerű 

választás



Szövegalkotás elemei német nyelv A1

Um 17 Uhr.

Legördülő 

menüből 

választás



Hallott szöveg értése német nyelv A1

Többszörös 

választás

Globális értést mérő 

feladat



Olvasott szöveg értése német nyelv A2

viele Besucher.

Legördülő 

menüből 

választás



Olvasott szöveg értése német nyelv A2

Egyszerű 

választás



Szövegalkotás elemei német nyelv A2

Vielleicht kommt es von meinem Großvater.

Legördülő 

menüből 

választás



Szövegalkotás elemei német nyelv A2

aus

deshalb

wie

Legördülő 

menüből 

választás



Szövegalkotási feladat német nyelv A1

Wie fängt dein Tag an?

Wann ist die Schule zu Ende?

Was machst du nach dem Unterricht?

“Fogd és 

vidd”



Kategória-

választás

Lieber Karl, liebe Anna,

herzliche Grüße aus Wien! Ich bin hier seit Montag, das Wetter ist schön. Die Stadt gefällt mir sehr! Ich

war gestern im Theater, morgen möchte ich mir in dem Naturhistorischen Museum die

Edelsteinausstellung ansehen, für alle Ausstellungen habe ich leider keine Zeit. Nächste Woche fahre ich

am Mittwoch nach Salzburg, dann nach Hause. Wie geht es Dir und Anna? Und was machen die Kinder?

Viele Grüße von Elke

Elke ist seit Mittwoch/nächste Woche/seit Montag in Wien.

Elke fährt nächsten Mittwoch nach Salzburg/ nach Dresden/nach Hause.

Elke möchte sich im Naturhistorischen Museum alle Ausstellungen/ die Edelsteine/ die Dinosaurier ansehen.

seit Montag

nach Salzburg

die Edelsteine



aus

Lyukas szöveg

schlafe aus einen muss

will kann ihr

war

ihr schlafe einen muss warst will war könnenkann



Numerikus 

válasz

Ezeknél a feladatoknál az olvasott vagy hallott szövegre vonatkozó kérdésre egy 

számmal 

kell válaszolni.

Az egyetlen nyílt végű feladat



Felhasznált irodalom

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/peldafeladatok

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/digitalis_orszmer/OKMtartalmikeret_Nyelvi.

pdf

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/altalanos_leiras

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/peldafeladatok
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/digitalis_orszmer/OKMtartalmikeret_Nyelvi.pdf
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/altalanos_leiras

