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A szóbeli érettségi tételei 

A szóbeli tételsort középszinten vizsgáztató tanár állítja össze. Emelt szinten központi 

tételsort hirdetnek ki. Mivel a részletes követelményekben csak minimális különbség van a 

két szint között, az emelt szintű tételsor középszinten is alkalmazható. 

A központilag kitűzött tételek a tétel címe mellett – vázlatpontok vagy kérdések formájában – 

szempontokat adnak az elvárt tartalom részleteire is. 

A vizsgán gyakorlati feladat is szerepel, mivel a kommunikáció és az internet használata a 

gyakorlati vizsgán nem megengedett. A gyakorlati feladatra a vizsgázó felkészül, de 

végrehajtásra csak a felelete alatt van módja. A felkészüléshez nem áll rendelkezésre 

számítógép, csak a felelethez. Gyakorlati kérdés lehet bármelyik tétel része, de lehet önálló 

tétel is. Minden esetben a vizsgázó bemutatja a végrehajtást, azaz beszámol arról, hogy mit 

csinál. 

Könyvtárhasználat témakörhöz is tartozhatnak gyakorlati feladatok, melyhez az eszközöket 

(pl. könyveket) biztosítani kell a vizsga helyszínén. 

A vizsgáztatás szabályai 

– A vizsgázó önállóan felel. 

– A vizsgán a tanár nem tanít. Csak akkor szakítja félbe a feleletet, ha a vizsgázó súlyos 

hibát követ el, vagy elakad. 

– A kommunikatív készség mérésére – ha az a felelet közben nem mérhető le –, a 

vizsgáztató kérdést tesz fel. A kérdés a tételhez kapcsolódik, például konkrét helyzet 

elemzését, probléma megoldását igényli, hogy a „rugalmas gondolkodás” mérhető 

legyen. 

– A vizsgán a tanár a vizsgázó aktuális teljesítményét méri. (Középszintű vizsgán is!) 

– Emelt szintű vizsgáról hangfelvétel készül, vitás kérdések eldöntése céljából. 

– Értékelés során a feleletben tapasztalt hibákat csak egyszer vonjuk le. 

A szóbeli érettségi értékelési szempontjai 

Logikai felépítés, vázlat (8 pont) 

Jó időbeosztás. Hogyan tudja hangsúlyozni a mondandóját, elvész-e a részletekben, vagy látja 

a téma súlyponti részeit? (Haladhat az általánosabb felől a konkrét felé, vagy fordítva.) 

Kiemeli-e a lényeges dolgokat? 

Kifejezőkészség, szaknyelv használata (8 pont) 

Mennyire pontos a fogalmazása, az esetleges felületességek csak az időbeli korlátok miatt 

vannak-e, vagy a megértés hiányáról tanúskodnak? Mennyire érti az anyagot, milyen súlyúak 

a betanult, besulykolt, de meg nem értett tananyagok? 

Tartalmasság (8 pont) 

Mindent tartalmaz-e, ami a témakörhöz szükséges? A tárgyi tévedéseket, rossz 

magyarázatokat, mint hiányosságokat kell figyelembe venni. 

Kommunikatív készség (6 pont) 

Lehet-e a vizsgázót a témában vezetni? Ha elakad, hogyan reagál a segítségre, megérti-e amit 

kérdez a bizottság, mennyire rugalmasan gondolkodik? (Mivel ez a pont az együttműködési 

készséget méri, ha a felelet során meg sem kellett szólalni, akkor is kell kérdést feltenni.) 
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Szóbeli mintakérdés, értékelés 

A logikai felépítettség és a kommunikatív készség értékelése nem köthető konkrét 

tartalmakhoz. Egyazon tétel eltérő kifejtései lehetnek logikai felépítettségben teljesen 

egyenrangúak, ugyanakkor egy felelet mondataniak felcserélésével a tartalom és 

kifejezőkészség, szaknyelv értéke ugyanolyan értékű marad, míg a logikai felépítettség 

valószínűleg jelentősen módosul. A kommunikatív készség értékelése során lehet (kell) 

felmérni, hogy a vizsgázó „betanult” szöveget ad-e elő, vagy a megszerzett tudását a 

gyakorlatban is tudja kamatoztatni. Tartalmilag ezt a szempontot sem lehet részpontszámokra 

bontani. A logikai felépítettség és kommunikatív készség értékelésénél a pontszámot a 

hiányok súlyosságának mértékében kell csökkenteni. Gyakorlatilag a „meg sem szólal” jelenti 

a 0 pontot. 

Logikai felépítettsége gyenge (1-2 pont) a feleletnek akkor, ha a megadott kérdésekre 

tőmondatokban válaszol a vizsgázó. Amennyiben az egyes kérdésekre kifejtett választ 

kapunk, de a válaszok egymástól teljesen függetlenek, akkor 4-5 pont adható. Ha a vizsgázó a 

felelete elején – vagy a jegyzeteiben – a teljes témakörről ad áttekintést, és ezt követően az 

egyik részkérdést súlypontosan tárgyalja, a teljes pontszám megadható, de szélsőséges 

esetben célszerű megkérni, hogy a többi részről is beszéljen. 

A vizsgázó kommunikatív készsége jó, ha a feltett kérdésre válaszol, abban saját véleményét 

mondja el, és azt meg is indokolja. Amennyiben több kérdésre nem válaszol, többször 

összezavarodik, akkor csak 0-1 pontot kaphat. A vizsgáztató tanárnak figyelnie kell arra, hogy 

olyan kérdést tegyen fel, amelyre az elhangzott felelet vagy a vizsgázó jegyzete alapján a 

vizsgázó várhatóan tud felelni, mert az ismeretek hiányát másik szempontnál kell figyelembe 

venni. Ilyen lehet a korábban elhangzottakra visszautaló „segítő kérdés”, vagy az elhangzottak 

más szempontú elemzésére utaló kérdés. A vizsgáztatónak úgy kell feltennie a kérdést, hogy a 

vizsgázó azt hallja. Szükség esetén erről rákérdezéssel célszerű meggyőződni. (A vizsgadrukk 

az egyébként tökéletes hallásúaknál is okozhat fülzúgást.) Ha a vizsgázó reagál, de nincs 

önálló véleménye, vagy nem tud válasza mellett érvelni, 1-2 pontot kell levonni. Amennyiben 

kétségünk van a vizsgázó kommunikatív készségéről több kérdést is fel lehet tenni, de nem 

érdemes három különböző témánál többet előhozni (idő sincs rá és a vizsgázó is várhatóan 

inkább gyengülő teljesítményt fog mutatnia faggatás során). Vigyázzunk, erre a szempontra 

maximum 6 pont adható! 

Az alábbi mintakérdések után az értékelés a tartalmasság szerint történik. A tartalomhoz 

tartozó kulcsszavak iránymutatóak a kifejezőkészség, szaknyelv használata értékeléséhez. E 

két szempontnál különösen oda kell figyelni, hogy a hiányosságok miből adódnak, esetenként 

kérdésekkel kell tisztázni, hogy kifejezés használata pontatlan a vizsgázónak, vagy a mögöttes 

tartalommal nincs tisztában. Abban az esetben, ha súlyos tartalmi hiányosság mutatkozik a 

feleletben, a szaknyelv használata sem lehet megfelelő, tehát mindkét szempontnál csökken a 

pontszám. Az értékelésen jól látszik, hogy az egyes témakörök alapvetően egyenlő súllyal 

szerepelnek, a súlyozást lényegében a feltett kérdések adják. Ezért gyakorlatban nem lesz 

ilyen típusú pontozási útmutató. 

Az alábbiakban egy olyan pontozási elvet is megmutatunk, amely bármely feleletre 

alkalmazható iránymutatást ad. Bár egy felelet esetén idő sem lesz arra, hogy ennyire 

részletesen értékeljük a vizsgázó teljesítményét, előzetes tanulmányozása segít abban, hogy 

bizonyos hibákat, azok súlyosságát könnyebben tudjunk megítélni. 
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Logikai felépítés, vázlat        (8 pont) 

 időbeosztás 

o jelentős időzavarba kerül 1 pont 

o néhány gondolata kicsúszik az időkeretből, 

illetve besűríti a mondanivalóját 2 pont 

o kihasználja a rendelkezésére álló időt 3 pont 

 felépítettség 

o elvész a részletekben 1 pont 

o látja a súlypontokat, de nem fejezi ki 2 pont 

o logikailag is rendezett 3 pont 

 lényegkiemelés 

o a felelő nem használ kiemeléseket 0 pont 

o a kiemelései részben eltérnek a téma 

csomópontjaitól 1 pont 

o kiemeli a lényeges dolgokat 2 pont 

Kifejezőkészség, szaknyelv használata      (8 pont) 

 fogalomhasználat 

o felületes, pontatlan 1 pont 

o pontatlan, de jelzésre javít 2 pont 

o pontatlan, de önállóan javít 3 pont 

o pontos, szakszerű 4 pont 

 megértés szintje 

o zavaros, bizonytalan 1 pont 

o betanult anyagot visszamondja 2 pont 

o lényegében érti is a mondanivalóját 3 pont 

o érti az anyagot 4 pont 

Kommunikatív készség        (6 pont) 

 irányíthatóság 

o külső hatásra kizökken, leblokkol 0 pont 

o lényegében visszatér saját gondolatme-

netéhez 1 pont 

o irányítható 2 pont 

 kérdések kezelése 

o kérdésre nem reagál 0 pont 

o az egyszerű kérdéseket megérti 1 pont 

o a kérdéseket részben megérti 2 pont 

o a kérdéseket pontosan érti 3 pont 

 rugalmasság 

o kizárólag saját gondolatmenetét követi 1 pont 

o a gondolkodása irányítható 2 pont 

o gondolatai között rugalmasan vált 3 pont 

Tartalmasság         (8 pont) 

Mindent tartalmaz-e, ami a témakörhöz szükséges? A tárgyi tévedéseket, rossz 

magyarázatokat, mint hiányosságokat kell figyelembe venni. 

       Összesen:   30 pont 


