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BEVEZETÉS 
 
Az anyanyelvi képzés átszövi a teljes oktatási folyamatot, hatékonysága alap-

vetően befolyásolja a többi műveltségi terület tanítását, döntően hat a különböző 
szakdiszciplínákban rendszerezett ismeretanyag elsajátításának színvonalára. Az 
intézményes oktatásban betöltött kulcsszerepe funkcióinak sokrétűségéből szár-
mazik. Az anyanyelvi örökség hagyományozásával, az orientáló nyelvi minták fel-
mutatásával kultúrát és értékeket közvetít; az anyanyelvi kompetencia fejlesztésé-
vel felkészít a különböző kommunikációs helyzetekben való aktív részvételre, ala-
kítja a társas érintkezés nyelvi magatartásformáit úgy, hogy kulturált nyelvi visel-
kedésre nevel; az anyanyelvi műveltség iránti igény kialakításával a nyelvhasználat 
iránt érzett felelősségtudatot erősíti; a tanulási képességek kialakításával, az isme-
retfeldolgozás kulturális technikáinak átadásával fejleszti az önálló tanulás és ön-
művelés képességét; az önkifejezés bátorításával az önnevelés iránti igényt erősíti.  

Az iskolai anyanyelvi nevelés azzal a céllal avatkozik be az egyén nyelvi 
szocializációjának folyamatába, hogy az anyanyelvi beszélőt ösztönös nyelvhasz-
nálóból nyelvileg művelt emberré formálja, aki képes a különböző kommunikációs 
helyzetekben a szituációhoz illő és annak megfelelő kulturált nyelvi megnyilatko-
zásra szóban és írásban. Az írásbeliségre nevelés felelőssége az intézményes kere-
tek között megvalósuló oktatás feladata, hiszen az olvasás és írás készségeinek a 
megalapozásával és kimunkálásával biztosítja azt a kulturális eszköztudást, amely 
nélkülözhetetlen az önálló ismeretszerzésben, és amely funkcionális használata el-
engedhetetlen a társadalmi beilleszkedéshez. A technológiai, gazdasági változások 
következtében felértékelődött az írásbeliség szerepe, így az egyének literációs 
kompetenciáival szemben támasztott társadalmi követelmények is megnövekedtek. 
A középfokú általánosan művelő iskolázás elterjedésével az oktatás alapvető kér-
désévé vált az írásbeliség funkcionális használatára nevelés. Fontosságát bizonyít-
ják a rendszeressé váló nemzetközi eredményvizsgálatok, amelyek az anyanyelvi 
írásbeliség alapvető kulturális kompetenciáinak (írásbeli kifejező képesség, illetve 
olvasás és szövegértési képesség) színvonalát vizsgálják. 

Az iskolai eredménymérések, a tanulói tudásszintet vizsgáló empirikus kuta-
tások visszajelentő funkciójuk révén fontos szerepet töltenek be az oktatási- neve-
lési folyamatban, mert hozzájárulhatnak az oktatási rendszer működésének optima-
lizálásához. A kisebbségi helyzetben megvalósuló anyanyelvoktatás sem nélkülöz-
heti a rendszeresített és reprezentatív mintán végzett eredményméréseket. Helyze-
téből fakadóan legnagyobb szüksége arra van, hogy objektív és valós képe legyen 
tanulói felkészültségéről, és ugyancsak helyzetéből adódóan kimarad a nemzetközi 
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mérésekből, még akkor is, ha az ország, amelynek oktatási rendszerében működik, 
részt vesz. A romániai magyar anyanyelven tanuló iskolások a magyar kisebbség 
összlakossághoz mért számarányának megfelelően kerülhetnek a mintába. Ez 
gyakorlatilag azt jelenti, hogy a tömb két megyéjéből kis létszámú diák képviseli a 
magyar tanulókat, ami egyáltalán nem tükrözi a maga összetettségében sem az 
anyanyelven tanulók adott területen mért átlagos tudásszintjét, sem azt a nyelvi (a 
kétnyelvűség különböző formái) és kulturális környezetet, amelyben az oktatás ki-
bontakozik.  

A helyzet orvoslására születtek meg azok az empirikus kutatások, amelyek 
az erdélyi magyar diákok anyanyelvi tudásszintjének a vizsgálatára vállalkoztak. 
Az iskolai eredménymérések megvalósítása a magyar pedagógusok önszerveződé-
sének példája, hiszen megfelelő intézményes háttér nélkül a vizsgálatok a mintába 
kisorsolt iskolák tanítóinak, magyartanárainak segítségével, a fogalmazásokat meg-
író diákok közreműködésével, a javításba bekapcsolódó egyetemi hallgatók mun-
kájával valósult meg.  

A könyv célja, hogy hitelesen tájékoztasson azokról az empirikus kutatások-
ról, amelyeknek középpontjában a fogalmazás képességének és a fogalmazástanítás 
eredményességének a vizsgálata állt.  

A vizsgálat alapját a 2005-2006-os tanévben lebonyolított, országos hatókörű 
eredménymérés alkotja, amely célul tűzte ki, hogy felméri a romániai magyar isko-
lahálózatban tanuló diákok fogalmazási képességének színvonalát, nyomon követi 
a képesség színvonalának alakulását az egymásra épülő különböző iskolatípusok-
ban, a fogalmazások alapján felvázolja az iskolai írásos közléskultúra helyzetképét.  

Az eredménymérés második szakaszát azzal a céllal terveztük, hogy vizsgál-
hassuk a fogalmazástanítás hatékonyságát és az iskolai tudás alkalmazhatóságát. 
Ezért az írásbeli kifejezőképesség működését és rugalmasságának határait az isko-
laitól eltérő problémahelyzetben mértük. 

A kutatás harmadik szakaszában arra vállalkoztunk, hogy azokat a ténye-
zőket tárjuk fel, amelyek a magyar anyanyelvű diákok írásbeli közléskultúrájának 
jellegzetes vonásait alakítják. A fogalmazási képesség színvonalának a vizsgálata a 
szövegalkotás műveleti aspektusából azt célozta, hogy azokat az okokat vegyük 
számba, amelyek miatt az írásbeli kifejezőképesség átlagos fejlettsége az iskolai 
képzés egyes szakaszaiban nem éri el az elvárható szintet.  

A könyv célja, hogy megossza a tapasztalatokat mindazokkal, akik fontosnak 
tartják az írásbeliségre nevelés ügyét. Az eredmények közlésével fel szeretnénk 
hívni a figyelmet arra, hogy a fogalmazási képesség iskolai fejlesztésének haté-
konysága nem kielégítő; a korrekció szükségességére olyan jelenségek figyelmez-
tetnek, amelyek az írásképesség eróziójára utalnak.  
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Itt szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik munkájukkal segítették 
a kutatás megvalósulását: a tanulóknak, akik megoldották a szövegalkotási felada-
tokat; a tanítóknak, tanároknak, akik vállalták a lebonyolítást; az egyetemi hallga-
tóknak, akik javították a szövegműveket; az informatikusnak, Hajdú Lászlónak, aki 
a számítógépes adatfeldolgozást elvégezte. Köszönetemet fejezem ki Dr. P. Dombi 
Erzsébetnek, aki szaklektorként a kutatás egyes szakaszaiban keletkezett tanulmá-
nyokat ellenőrizte, és kritikai észrevételeivel segítette munkámat.  
 
 
Marosvásárhely, 2011. március 19. A szerző 
 



       10

1. A FOGALMAZÁSI KÉPESSÉG SZÍNVONALÁNAK 
MÉRÉSE  

1.1. A vizsgálat bemutatása 
A vizsgálat a 2005-2006-os tanévben lebonyolított országos hatókörű, a hely-

zetfeltárás céljával megtervezett kritériumorientált eredménymérés, amely tízéves 
kontrollmérésként része a fogalmazási képesség színvonalát mérő empirikus kuta-
tásnak. A tág életkori intervallumot átfogó (az elemitől az érettségiig) mérésben al-
kalmazott keresztmetszeti módszerek alkalmazása lehetővé tette, hogy felmérjük az 
írásbeli kifejezőképesség színvonalát a különböző régiókban (nyelvi, kulturális 
környezet) tanuló magyar diákok körében; jellemezzük az egyes oktatási szakaszo-
kat záró évfolyamok átlagos fejlettségi szintjét; a különböző szintek eredményada-
tainak az összevetésével nyomon kövessük az anyanyelvi írásbeli közléskultúra 
színvonalának az alakulását. 

1.2. A 2005-2006 fogalmazási eredménymérés szükségessége 
Az írásbeli kommunikációs képesség színvonalának vizsgálatát több tényező 

is indokolja. Az első ok az, hogy tíz év telt el az első olyan eredménymérés óta, 
amely a romániai magyar iskolahálózatban tanuló diákok fogalmazási képességé-
nek színvonalát vizsgálta. Az 1995-1996-os tanévben bontakozott ki az országos 
hatókörű mérés, amely az oktatás különböző szintjein (elemi, általános iskola, 
líceum, illetve szakközépiskola), mérte az írásbeli kommunikációs képesség szín-
vonalát. A helyzetfeltárás céljával megtervezett és lebonyolított mérés eredmény-
adatai alapján általános képet lehetett megrajzolni a fogalmazástanítás helyzetéről 
az átmeneti időszakban. 

A második fontos tényező a román közoktatásban a kilencvenes évek dere-
kán induló, több szakaszra tervezett tanügyi reform, amely elindította az iskola mo-
dernizálását célzó változási folyamatot. Ennek egyik legnagyobb pozitívuma, hogy 
megvalósította a váltást: az ismeretközpontú iskola eszményétől a fejlesztő hatá-
sokat előtérbe állító iskola irányába mozdította el a közoktatást. A reform célul 
tűzte ki az új tantervek megalkotását, az értékelési rendszer átalakítását, országosan 
egységes vizsgakövetelmények kidolgozását. A reform kibontakozásában 1998 
fordulópontot jelentett, hiszen bevezették az új alaptanterveket, előkészítették az 
általános iskolai képzést záró alapvizsga követelményrendszerét, és ezzel párhuza-
mosan elkezdődött az érettségi vizsga módszereinek, eljárásainak kidolgozása. 

Az anyanyelvoktatás új tantervei szintén az oktatás korszerűsítését és az 
oktatás hatékonyságának növelését tűzték ki célul. A fogalmazástanítás szempont-
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jából lényeges átalakítást valósított meg azzal, hogy egyensúlyt teremtett az irodal-
mi és nyelvi nevelés között, a hagyományos kultúraátadó funkciót kiegészítette a 
verbális képességek fejlesztésének törekvésével. Fő célkitűzésnek jelölte meg 
azoknak a személyiségkompetenciáknak a fejlesztését, amelyek az önálló véle-
ményalkotásban, értéklátásban, a sikeres kommunikációban jelennek meg.  

Már 2000-ben az első alapvizsgák eredményeinek ismeretében felvetődött a 
gondolat, hogy egy olyan újabb fogalmazási eredménymérésre lenne szükség, 
amellyel vizsgálni lehetne az új tantervek hatását. De csak az elemi iskolában ke-
rült sor országos hatókörű mérésekre.  

Az új tantervektől jelentős eredményjavulást váró gyakorló pedagógusok a 
tanítási-tanulási kudarcok szerteágazó jelenség-együttesével találták szembe magu-
kat, hiszen a nagy várakozásokat keltő reform időközben elég felemás módon 
bontakozott ki. A megvalósíthatóság gyakorlati kérdéseinek egész sorát vetette fel, 
amelyekre megfelelő válaszok empirikus kutatások tanulságaiból fogalmazódhattak 
volna meg.  

De megvalósíthatósági vizsgálódásokra nem került sor, nem készültek elem-
zések, amelyek alapján legalább becsülni lehetett volna a kerettantervek várható 
iskolai hatásait. Nem valósultak meg azok az empirikus vizsgálatok sem, amelyek 
a tudásszintre hatást gyakorló háttérváltozók és tanulói teljesítmények közötti 
összefüggéseket tárták volna fel. 

Mindezek indokolták a 2005-2006-os fogalmazási eredménymérés megterve-
zését, mégpedig úgy, hogy adatai összevethetőek legyenek a tíz évvel korábbi mé-
rés adataival. Ezt a mérést is diagnosztikus céllal terveztük, hiszen azt kívántuk fel-
térképezni: milyen az erdélyi magyar diákok írásbeli kommunikációs készségének 
színvonala nyolc évvel az új tantervek bevezetése után.  

1.3. Az eredménymérés célkitűzései 
Az eredménymérés megtervezésekor a következő célokat tűztük ki:  
Felmérjük a fogalmazás képességének színvonalát a különböző iskolatípu-

sokban tanuló magyar diákság körében.  
Elvégezzük az új tantervek iskolai hatásának vizsgálatát a két fogalmazási 

eredményvizsgálat (1996-2006) adatainak az összevetésével. 
Összefüggéseket állapítunk meg a tantervi célkitűzések, a tanítás körülmé-

nyei (különös tekintettel a régiók sajátos nyelvi-kulturális viszonyaira) és a fogal-
mazások jellegzetességei között. 

A második szakasz eredményadatai alapján az alkalmazhatóság tükrében 
mérjük fel az írásbeli kommunikációs képesség működését. 
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1.4. Hipotézisek  
A következő előfeltevések fogalmazhatók meg a két szakaszra: 
Az első szakasz hipotézisei a következők: 

– Fokozatosan növekedni fognak az országos teljesítményátlagok. A fogalmazási 
teljesítmények javulása minden régióban tapasztalható lesz, legfeljebb a növe-
kedés üteme lesz eltérő. 

– A különböző műfajok teljesítményátlagai közötti különbségek jelentősek az ál-
talános iskola alsó tagozatán. A különbségek fokozatosan csökkennek, a kö-
zépiskola évei alatt megvalósul a kiegyensúlyozódás. 

– Az új tantervek jelentős javulást eredményeznek a tanulói teljesítmények elosz-
lásában, ami a középréteg megerősödését eredményezi. 

– Felerősödik az a tendencia, hogy a gyenge teljesítményt nyújtó tanulók felzár-
kóznak a szintén kialakulóban lévő középréteghez, hiszen ez a folyamat már 
elindult az 1990-es évek derekán; ezáltal szélesedik a középréteg, ami az okta-
tás szempontjából kívánatos. 

– Az iskolázás alsó szakaszain (az elemi évfolyamain, illetve az általános iskola 
ötödik és hatodik osztályában) jelentősek a tanulói teljesítmények közötti kü-
lönbségek régiók szerint.  

– Az alapvizsgára, illetve az érettségire való felkészülés a különbségek csökke-
néséhez, illetve egyfajta kiegyensúlyozódáshoz vezet.  

A második szakasz hipotézisei a következők:  
– Az iskolaitól eltérő feladathelyzetben romlani fognak a tanulói teljesítmények.  
– A teljesítmények csökkenése nagyobb mértékű lesz a gyengén fogalmazók, 

kisebb mértékű a jól fogalmazók körében. 
–  A teljesítmények csökkenése minden régióban bekövetkezik, és mértéke 

független a régiótól. 
–  A teljesítmények alakulását befolyásolja a településtípus, vagyis a gyengébben 

teljesítő, vidéken tanuló diákok teljesítménye nagyobb mértékű romlást fog 
mutatni, mint a városon tanuló társaiké. 

1.5. A mérés tárgya 
A mérés tárgyát az írásbeli kifejezés képessége alkotja. A fogalmazási képes-

ség fogalmi meghatározását Kádárné Fülöp Judittól idézem: „Az írásbeli kifejezés 
képessége a nyelvi, gondolkodási és együttműködési képességnek, valamint olva-
sás- és írástechnikai készségeknek olyan kommunikációs feladatok megoldására 
szerveződött együttese, amelyekben a közlő a címzettet írott közleménye útján tud-
ja befolyásolni.” (Kádárné, 1990, 19.) A vizsgálandó cél fogalmi tisztasága a hite-
lesség szempontjából fontos, hiszen minden mérés alapvető kritériuma a hitelesség. 
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1.6. A vizsgálat célpopulációi 
A vizsgálat központi témája az volt, hogy felmérjük a fogalmazási képesség 

színvonalát a különböző iskolatípusokban tanuló diákság körében. Ennek meg-
felelően az iskolai képzés egyes szakaszainak záró évfolyamait választottuk ki: az 
elemi iskola IV. osztályát, az általános iskola VIII. osztályát, a líceum, illetve szak-
középiskola végzőseit. Az általános iskolából, a szabálytól eltérve, még kiválasz-
tottuk az V. osztályt is; ezt az előző mérések tapasztalatai indokolták, melyek jelen-
tős teljesítménybeli különbségeket jeleztek az elemi záró-, illetve az általános 
iskola nyitó évfolyamai között. Ennek az egyik magyarázata az, hogy a szórvány-
ban sok településen anyanyelvű oktatás csak az elemiben folyik, az általános isko-
lai képzést más településen folytatják, ha ragaszkodnak az anyanyelvű oktatáshoz. 
Ez a jelenség az átmeneti régió egyes kistérségeiben is előfordul. A másik ok pedig 
az, hogy az elemi iskolákban nagyon különböző színvonalú az oktatás. 

A kisiskolások fogalmazási képességének vizsgálatát az indokolja, hogy az 
elemi alakítja ki az íráskészséget, itt sajátítják el azokat az ismereteket, itt alakul-
nak ki azok a jártasságok, készségek, amelyek elengedhetetlenek az általános isko-
lai képzéshez. Az elemi iskola feladata az írásbeli kifejezőképesség megalapozása 
és kialakítása. Az elemi alakítja ki azokat a jártasságokat és készségeket, amelyek 
működése szükséges ahhoz, hogy a fogalmazás önálló problémamegoldó cselekvé-
sében létrejöhessen a szöveg. 

Az általános iskola végzőseinek írásbeli kommunikációs képességét pedig 
azért érdemes vizsgálni, mert az írásbeli kifejezőképesség intenzív és célirányos 
fejlesztésére ebben a szakaszban kerül sor; az alapfokú közműveltség színvonala itt 
dől el; ezzel a szakasszal zárul a kötelező általános képzés. Az elvárható eredmény 
az, hogy a tanuló képes legyen szabatosan, világosan, egyértelműen kifejezni ma-
gát írásban úgy, hogy a nyelvi funkciók a domináns közlési célnak alárendelten és 
összehangoltan jelenjenek meg. 

A kisebbségi körülmények között megvalósuló oktatásban ez azt is jelenti, 
hogy különösen a szórványban, de az átmeneti régió bizonyos térségeiben is, a 
magyar diákok számára az anyanyelvű képzés is lezárult, hiszen román tagozaton 
folytatják tanulmányaikat.  

Az érettségire készülő diákok fogalmazási képességének a színvonalát pedig 
azért érdemes vizsgálni, mert itt becsülhető fel a legjobban az értelmiség várható 
közös kommunikációs alapműveltsége. A líceum feladata az, hogy a fogalmazási 
képesség terjedelmének és rugalmasságának a növelésével lehetővé tegye a sikeres 
írásbeli kommunikáció megvalósulását a különböző problémahelyzetekben. 
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A fogalmazási képesség színvonalát vizsgáló eredménymérés keresztmetszeti 
vizsgálat, amely reprezentatív tanulóminták alapján nyújt általános képet az erdélyi 
magyar diákok írásbeli kommunikációs képességéről.  

1.7. A mintavétel 
Az iskolák kisorsolásában a lépcsőzetes mintavétel elvét alkalmaztuk. Ez azt 

jelenti, hogy a mintába került iskolák között az országos helyzettel azonos arány-
ban szerepelnek a következő szempontok szerint kisorsolt iskolák: 
– az iskola típusa (elemi, általános iskola, líceum, szakközépiskola); 
– az iskolák környezete (város, falu); 
– a régiók szerint (szórvány, átmeneti régió, tömb). 

Ami az iskolák környezetét illeti, nem tudtuk a nemzetközi vagy magyar-
országi sorsolások gyakorlatát követni, anyanyelvi oktatásunk kisebbségi helyzeté-
ből fakadóan. Nem tudtuk figyelembe venni a települések lélekszámát, hiszen van 
olyan kistelepülés, amely színmagyar, van olyan nagyközség, ahol a magyar lako-
sok száma alig 10%. Arra figyeltünk, hogy megyénként és régiónként a falu- város 
arányának megfelelően kerüljenek a mintába a falusi, illetve városi iskolák. Arány-
talanságok így is adódtak, hiszen a szórvány olyan megyéiben, mint Temes, 
Beszterce-Naszód, Hunyad, Szeben az elemi iskolák száma jóval nagyobb falun 
(összevont osztályokkal működnek), mint városon, de ez az arány az általános 
iskolában megfordul, hiszen a városi iskolába kell mennie annak a magyar tanuló-
nak, aki anyanyelvén szeretne továbbtanulni.  

A régiók figyelembe vétele a reprezentatív minta szempontjából nagyon fon-
tos, hiszen a régió azt a nyelvi, kulturális közeget jelenti, amelyben a tanuló család-
ja él, amelyben az iskola, mint oktatási intézmény működik. A három régió: szór-
vány, átmeneti régió, tömb aszerint különíthető el, hogy az adott földrajzi térségben 
milyen a magyar lakosság számaránya. Mi a besorolásnál azt vettük alapul, hogy 
milyen a magyar vagy magyar tagozattal is rendelkező iskolák számaránya az adott 
térségben, illetve mennyi diák tanul anyanyelvén ezekben az iskolákban. Éppen 
azért, mert ez az arány egy évtized alatt akár jelentősen is megváltozhat, egy-egy 
megye átkerülhet a mintában egy másik régióba.  

A régiók arányait az országos helyzet alapján számoltuk ki. Ezek a követke-
zők: szórvány 10%, átmeneti régió 30%, tömb 60%. 

Módosított arányokkal kellett dolgoznunk, mert az eredeti arányok szerint a 
szórványból nem kerültek volna a mintába líceumok, illetve az elemi iskola össze-
vont osztályai is kimaradtak volna. A módosított arányok a következők: szórvány 
15%, átmeneti régió 32%, tömb 53%. Ezekkel az arányokkal dolgoztunk az 1995-
1996-os fogalmazási eredménymérés lebonyolításában is. A 2005-2006-os mérés-
ben ugyanezeket az arányokat betartottuk. Arra is kellett figyelnünk, hogy azoknak 
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az iskoláknak a többsége, amelyek részt vettek a korábbi mérésben, bekerüljön a 
mintába, illetve azokból az iskolákból is sorsoljunk, amelyek a kilencvenes évek 
második felében alakultak meg (a szórványban elemi iskolák, illetve minden régió-
ban felekezeti jelleggel indított osztályok).  

A tanulómintába csak a magyar tagozaton tanuló diákok kerültek be, a román 
tagozaton tanulókat, akik fakultatív magyar órák keretében részesülnek valamilyen 
mértékű anyanyelvi nevelésben, nem sorsoltuk ki, mert nem rendelkezünk olyan 
adatokkal, amelyek alapján ez megoldható lenne. 

1.8. A vizsgálat eszközei 
A vizsgálat eszközeinek megtervezésében két kérdést kellett tisztázni. Az 

első: milyen teljesítményekben mérhető a fogalmazási képesség? A második: mi-
lyen feltételeknek kell eleget tenniük a hitelesen mérő feladatoknak? A kérdésekre 
adható válaszok megtalálásában támaszkodtunk a nemzetközi és magyarországi 
fogalmazási vizsgálatok tapasztalataira; igazodtunk a romániai magyar anyanyelvű 
oktatás érvényes tanterveinek követelményeihez; figyelembe vettük azokat a sa-
játos körülményeket, amelyek között az oktatás kibontakozik. 

Az első kérdésre a válasz: a fogalmazási képesség színvonalát fogalmazások 
alapján lehet megítélni, amelyek a fogalmazási feladatban megadott kommuniká-
ciós helyzet megoldásaként, önálló szövegműként jönnek létre. A képesség terje-
delmét és rugalmasságát különböző típusú fogalmazások íratásával lehet vizsgálni. 

A második kérdéssel kapcsolatban: úgy kellett a fogalmazási feladatokat 
megtervezni, hogy a hitelesség kritériumainak eleget tegyünk. A hitelesség problé-
májának különböző vonatkozásait Kádárné Fülöp Judit bemutatása alapján közelí-
tettük meg.  

A mérés tárgyi hitelességét a mérési módszer biztosítja, vagyis az, hogy a 
fogalmazási képességet fogalmazások szakértői elbírálása alapján mérjük. Nekünk 
gondot jelentett az, hogy az elbírálást szakértőknek kell végezniük, hiszen nem állt 
intézményes háttér a rendelkezésünkre, ezért ezt úgy oldottuk meg, hogy pedagógia 
szakos egyetemi hallgatókat készítettünk fel a fogalmazások értő olvasására, javítá-
sára és elbírálására. 

A társadalmi hitelesség szempontjánál azt kellett figyelembe vennünk, hogy 
milyen feladatok képviselik hitelesen azokat a kommunikációs helyzeteket, ame-
lyekben a képesség működését elvárjuk. A tantervi hitelesség szempontjánál pedig 
azt kellett mérlegelni, hogy milyen feladatok képviselik hitelesen azokat az iskolai 
feladathelyzeteket, amelyekben a képességet fejlesztik. 

A feladatok megszerkesztésében több szempont egyeztetésére törekedtünk. 
Fontos volt az, hogy a magyarországi hasonló vizsgálatok feladataihoz is igazod-
junk, hogy adatainkat majd lehessen összevetni az anyaországi diákok eredményei-
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vel. A feladatok tartalmi és formai jegyeinek alakításában a romániai magyar anya-
nyelvoktatás tanterveinek követelményeit követtük; ezt számunkra meghatározta a 
mérés kritériumorientált jellege. 

1.9. A vizsgálat feladatrendszere 
A feladatokat úgy állítottuk össze, hogy a mintába került évfolyamok tanulói 

különböző tartalmú, műfajú és típusú szövegeket alkossanak. A feladatokat a mérés 
két szakaszára szerkesztettük meg. Az első szakasz feladatai olyan kommunikációs 
helyzetekre épültek, amelyek hasonlítottak a tanítási órán begyakoroltatott típusok-
hoz. A második szakasz feladataiban a feladathelyzetek a köznapok kommuniká-
ciós szituációihoz igazodtak. 

Az első szakasz feladatai a következők: 
1. Mese 
1.1. Fogalmazási címjavaslat: 

a) Írj egy mesét! 
b) Mesédnek adj címet! 

1.2. Olvasd el figyelmesen az alábbi mesét! Milyen tanulságot vonhatsz le a törté-
netből? Egy- két mondatban fogalmazd meg! Ha eszedbe jut olyan találó közmon-
dás, amely kifejezi a mese tanulságát, írd le azt is! 

Az oroszlán és a hálás egér 
Az oroszlán fogott egy egeret, és meg akarta enni. 
− Hagyj engem! − kérlelte az egér. − Előbb vagy utóbb szükséged lehet 

rám. 
Az erdő királya elnevette magát, és futni hagyta. 
Nemsokára azután az oroszlán vadászok hálójába került. Hirtelen ott ter-

mett az egér, ügyesen elrágta a kötelet, és kiszabadította az oroszlánt. 
− Látod, mondta neki −, néha az erőseknek is szükségük lehet a gyengékre! 

1.3. Az általad ismert mesehősök közül ki szeretnél lenni? Sorolj fel három-öt 
olyan tulajdonságot, amely miatt választottad! 
1.4. Az általad ismert mesehősök közül ki nem szeretnél lenni? Sorolj fel három-öt 
olyan tulajdonságot, amely miatt elutasítottad! 
2. Személyleírás 

Gyűjtsétek össze legfontosabbnak tartott külső és belső tulajdonságaitokat, 
majd tervezzétek meg, milyen logikai felépítést követtek a szövegalkotásban 
(pl. arc-törzs-kezek stb.; részletező és/vagy átfogó jellemzés), végül készítsétek 
el önjellemzéseteket! 
Kiegészítő feladat: Szerinted milyennek látnak szüleid? Sorolj fel öt tulajdon-
ságot! Szerinted milyennek látnak barátaid? Sorolj fel öt tulajdonságot! 
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3. Élménybeszámoló 
Néhány sorral alább elbeszélések címeit találod. Válassz ki egyet és írj hozzá-
illő történetet magadról! Elbeszélésed olyasmiről szóljon, ami a valóságban 
megtörtént vagy megtörténhetett volna veled! Ha egy másik cím jobban illenék 
a történetedhez, az eredeti címet kicsit megváltoztathatod. Gondolj arra, hogy 
elbeszélésed élénk és szemléletes legyen, fejezze ki saját érzéseidet is! 

a) Nehéz döntés 
b) Végre sikerült! 
c) Álmom valósággá vált 
d) Új barátot szereztem 
e) Sohasem felejtem el  

4. Levél 
Írj barátodnak (barátnődnek) rövid (tizenöt-húsz soros) levelet, amelyben meg-
hívod lakhelyed (városod, szülőfalud) valamilyen nevezetes eseményére! Úgy 
mutasd be ezt az eseményt (rendezvényt), hogy kapjon kedvet a részvételre! 
Hivatkozhatsz személyes élményeidre, tapasztalataidra is. 

5. Tanács 
Egy nálad két évvel fiatalabb diák át akar jönni a ti iskolátokba. Szeretné tudni, 
hogy milyenek nálatok a követelmények fogalmazásból, vagyis milyen fogal-
mazást írjon, ha jó jegyet akar kapni a ti iskolátokban. 
Írj neki baráti levelet, amelyben tanácsokkal látod el! Utalj legalább öt szem-
pontra, amelyeket szerinted a fogalmazások értékelésekor a tanárok leginkább 
figyelembe vesznek. 

6. Esszé 
Néhány sorral alább megállapításokat és kérdéseket találsz. Válassz ki egyet és 
írd le róla a gondolataidat, fejtsd ki saját véleményedet! Természetesen meg-
említhetsz különböző nézőpontokat, utalhatsz személyes megfigyeléseidre, 
olvasmányaidra, filmekre vagy bármire, ami segít mondanivalód kifejtésében. 
Gondolj arra, hogy a téma szempontjából lényeges dolgokról írj, s hogy világo-
san és hatásosan fejezd ki gondolataidat! Adj címet fogalmazásodnak (használ-
hatod a megadott címeket is)! 

a) Megnehezíti-e a tévénézés az önálló gondolkozásodat? 
b) Mi történne, ha a diáktestületek beleszólhatnának a tananyag kiválasz-

tásába? 
c) Család és/ vagy karrier? 
d) Leginkább a magántulajdon hajszolása akadályozza az embert abban, 

hogy szabadon és nemesen éljen. (Bertrand Russel) 
e) Hagyomány és modernitás. 
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7. Tudósítás 
Írj tudósítást lakhelyed (városod, szülőfalud) valamilyen nevezetes kulturális 
eseményéről, rendezvényéről!  
A feladatok eloszlása évfolyamok szerint a következő: 
IV. osztály: Mese 
V. osztály: Élménybeszámoló, Levél, Személyleírás 
VIII. osztály: Élménybeszámoló, Levél, Személyleírás, Tanács 
XII. osztály: Esszé, Tanács, Tudósítás  

A második szakasz feladatai a következők:  
1. Elbeszélés 

Írj le egy megtörtént esetet, amelyben valaki megszidott és kioktatott azért, 
mert nem úgy viselkedtél és beszéltél vele, ahogy ő elvárta volna! Elbeszélé-
sedben alkalmazz párbeszédet is, próbáld meg pontosan felidézni, hogy mit 
mondott! 

Kiegészítő feladat:  
a) Mit gondolsz, lehet-e ilyesmiből hátrányod az életben? Miért? 
b) Írj az eseményről SMS-t a barátodnak vagy a testvérednek, pont olyan 
formában, ahogy SMS-t szoktál írni!  
(Ha nem szoktál SMS-ezni, írd le az eseményt 10 szóban a barátodnak 
vagy a testvérednek!)  

2. Párbeszéd 
Feladathelyzet: Osztálykirándulást szerveznek, szeretnél részt venni, de a 
szokásosnál valamivel több pénzbe kerül. Mivel a választ most kell megadni, 
és nincs időd hazamenni, telefonon (vagy mobiltelefonon) kell a szüleid be-
leegyezését kérned.  
Alkoss párbeszédet, amelyben pénzt kérsz édesanyádtól vagy édesapádtól! 
Kiegészítő feladat: Ugyanezt a helyzetet próbáld egy SMS-ben megoldani! 
(Ha nem szoktál SMS-ezni, írd meg távirat formájában!)  

3. Beszámoló 
Néhány sorral alább címeket találsz. Válassz ki egyet közülük, és írj hozzá 
illő beszámolót arról, hogy tegnap este hogyan nézte végig a család a 
kedvenc családi műsort a TV-ben (folytatásos film vagy sportműsor, esetleg 
ismeretterjesztő műsor). Beszámolód olyasmiről szóljon, ami a valóságban 
megtörtént, vagy megtörténhetett volna!  

a) Mindig apámnak/anyámnak van igaza! 
b) Eldugtuk a távirányítót. 
c) Együtt sírtunk, együtt nevettünk. 
d) Sokat tanultunk belőle. 
e) A testvérem mindig közbeszól. 
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A második szakasz feladatait csak nyolcadikos diákokkal oldattuk meg. 
Azért választottuk ezt az évfolyamot, mert az általános iskolai képzés záró évfolya-
ma. A magyar diákok jelentős hányada már nem anyanyelvén tanul tovább, tehát 
számukra itt zárul az anyanyelvi nevelés.  

Úgy gondoltuk, hogy érdemes a nyolcadikosok fogalmazási teljesítményét az 
alkalmazhatóság szempontjából is megvizsgálni. Az első szakasz teljesítményei 
alapján a fogalmazástanítás hatékonyságát lehet megbecsülni a kötelező iskolázás 
zárópontján. A második szakasz teljesítményei alapján pedig fel lehet mérni, ho-
gyan hasznosul az iskolában szerzett tudás életszerű kommunikációs helyzetben. 

A fogalmazási feladatokat a fogalmazási teljesítmény mérésére szerkesztet-
tük, a kérdőíves formát a tudásszintre hatást gyakorló háttérváltozók vizsgálatára 
alkalmaztuk. A két szakasz kérdőívei különböztek egymástól. Az első szakaszban a 
diákok nyelvi szocializációjával (nyelvhasználat a családban, baráti körben, a kü-
lönböző nyelvi regiszterekkel való megismerkedés lehetőségei), a tanuláshoz való 
viszonyulásukkal, illetve a tanulási körülményekkel kapcsolatos kérdéseket fogal-
maztunk meg a kérdőívekben. A második szakaszban a diákok iskolán kívüli infor-
mációs forrásaira, médiafogyasztási szokásaikra, technikai eszközökkel való ellá-
tottságukra kérdeztünk rá. 

1.10. A felmérés lebonyolítása 
A felmérés lebonyolítására a 2005-2006-os tanévben került sor, az első félév-

ben az első szakaszra, a második félévben a második szakaszra. 
A mérés lebonyolításában, mivel felmérő biztosok nem álltak rendelkezé-

sünkre, tanítók és magyartanárok segítségét kértük. A kisorsolt iskolákba elküldtük 
a körlevelet, feladatlapokat, kérdőíveket.  

A körlevél tartalmazta a felkérést a mérésben való részvételre, a célkitűzések 
ismertetését, a lebonyolítás útmutatóját, a fogalmazások begyűjtésének és elküldé-
sének forgatókönyvét. A tanárokat arra kértük, hogy ragaszkodjanak az útmutató 
előírásaihoz, hiszen elsősorban nekünk érdekünk, hogy a fogalmazások alapján va-
lós képet tudjunk alkotni a tanulóink fogalmazási képességének színvonaláról. 
Mindkét szakaszban ugyanezt az eljárást alkalmaztuk. 

A dolgozatok javítatlanul postai küldeményként a címemre érkeztek. 

1.11. Az értékelés megszervezése  
A beérkezett dolgozatok tartalmazták az adatlapot (ezen az azonosításhoz 

szükséges alapinformációk szerepeltek), a fogalmazási feladatokat, a kitöltött kér-
dőívet. A beérkezett dolgozatokat iskolatípusok régiók és évfolyamok szerint cso-
portosítottuk, majd kódoltuk. Minden dolgozatra felvezettük a régió, megye, isko-
latípus, településtípus, évfolyam kódjelét. Külön jelöltük a fogalmazásokat a fela-
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dattípus szerint is. A kérdőíveket a diákok alapadatai alapján kódoltuk, hogy a fel-
adatok írásos dokumentumai azonosíthatóak legyenek a kérdőíves válaszokkal, hi-
szen csak így tudjuk vizsgálni a teljesítmények és a tudásszintre hatást gyakorló 
háttérváltozók közötti összefüggéseket.  

A javítók értékelési útmutató álapján végezték az értékelést. Minden fogal-
mazást két bíráló értékelt egymástól függetlenül. Az osztályozásban a román okta-
tási rendszerben szokásos tízjegyű skálát használtuk. Minden fogalmazást először 
összbenyomás alapján egyetlen jeggyel pontoztak, majd ezt követően hat analitikus 
szempont szerint külön-külön is osztályoztak. 

Ugyanazt a hat analitikus szempontot vettük át, amelyet a nemzetközi írás-
beli kifejezőképesség vizsgálatában alkalmaztak. Az analitikus szempontok a kö-
vetkezők: tartalom, szerkezet, stílus, nyelvhelyesség, helyesírás, külalak.  

Valamennyi fogalmazáshoz külön értékelési útmutató készült, amelyben ki-
emeltük azokat a műfaji jellegzetességeket, amelyekhez a szövegalkotóknak iga-
zodniuk kellett. Azoknál a feladatoknál, amelyeket több évfolyamon is megírtak, a 
javítási útmutatóban feltüntettük azt a szintet, ami elvárható az adott évfolyamon 
(például a helyesírási műveletek begyakoroltságában különbözőek az elvárások 
negyedik, ötödik, nyolcadik vagy tizenkettedik osztályban).   

Ha a fogalmazások valamilyen okból nem feleltek meg a feladatnak, akkor 
azt az ok alapján csoportosítottuk: műfajilag nem megfelelő (például, ha személy-
leírás helyett történetet írt magáról); értékelhetetlen (ha egy-két mondatban vála-
szolt az élménybeszámoló feladathelyzetére, vagy ha nem szöveget alkotott, csak 
mondathalmazt). Sajátos csoportot alkottak azok a negyedikes dolgozatok, ame-
lyekben az elemisták nem mesét írtak, ahogyan a feladat kérte, hanem egy tan-
könyvi meserészletet reprodukáltak. Kiszűrtük azokat a dolgozatokat, amelyek írá-
sa olvashatatlan volt, illetve az írni nem tudó tanulók feladatlapjait. Nem tévedés, 
kisebb számban, mint ezelőtt tíz évvel, de találtunk analfabétákat is. Az a tény, 
hogy ez előfordulhat, elfogadhatatlan, de azt jelzi, hogy a tanítók komolyan gon-
dolták a felhívást: szükségünk van az oktatásunk helyzetével való szembesülésre. 

Az értékelés szempontjai alapján készültek el a javító(pontozó)lapok, a bírá-
lók ezekre vezették fel a pontszámokat. A zsűri osztályzatot a két bíráló által adott 
pontszámok összegéből számoltuk ki, azok számtani átlagát tekintettük érvényes 
osztályzatnak. Abban az esetben, ha a két javító osztályzatai között egy jegynél na-
gyobb eltérés volt, akkor más bírálókkal újra javíttattuk a fogalmazást. Ezt az eljá-
rást alkalmazzák az alapvizsga, illetve az érettségi dolgozatainak értékelésében is. 

A bírálók iskolatípusokra szakosodtak (elemi, általános iskola, líceum), két-
tagú munkacsoportokban dolgoztak. A bírálók egy-egy dolgozatnak (egy diák által 
megírt kötelező fogalmazásokat tekintettük dolgozatnak) minden szövegművét 
értékelte. A dolgozatok szétosztásában érvényesítettük azt a szempontot, hogy min-
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den javítóhoz kerüljenek dolgozatok mind a három régióból, illetve mind faluról, 
mind városról. 

A bírálók javítómunkára való felkészítése időigényes és körültekintő munkát 
igénylő feladat volt, mivel egyetemi hallgatók (a Sapientia pedagógia szakosai) kö-
zül választottuk ki a javítócsoport tagjait. A javítói, bírálói munka elvégzése több 
hónapot igényelt, rendszeres megbeszélésekre, egyeztetésekre volt szükség ahhoz, 
hogy a tévedéseket, hibákat ki tudjuk szűrni.  

A javítólapokra felvezetett zsűri osztályzatokat számítógépbe tápláltuk, az 
adatfeldolgozás számítógéppel valósult meg, Hajdú László informatikus segítségé-
vel. A kitöltött kérdőívek válaszait útmutató alapján szintén egyetemisták dolgoz-
ták fel, a válaszok kódjeleit az erre a célra szerkesztett pontozólapra vezették fel, 
előkészítve ezzel a számítógépes adatbetáplálást. Az értékelés megszervezése a fel-
mérés mindkét szakaszában ugyanolyan módon történt. 

1.12. A vizsgálati minta 

1.12.1. Az első szakasz 
Az iskolák országos jegyzékéből (magyar vagy magyar tagozattal rendelkező 

oktatási intézmények) 200 iskolát sorsoltunk ki, de végül ennél több iskolába küld-
tük el a körlevelet, mert figyelembe vettük az előző mérések tapasztalatait is; nem 
minden iskolába jut el a felhívás, nem minden iskola hajlandó részt venni a felmé-
résben, és ezt nem jelzik időben, a beküldött dolgozatok között mindig akadnak 
szép számmal olyanok, amelyeket nem lehet azonosítani az adatlapok pontatlan ki-
töltése miatt. A felmérésben részt vett 103 iskola, tehát a részvételi arány 52%. A 
részvételi arányt az eredeti kétszázas mintához viszonyítottuk.  

A beérkezett dolgozatok a következőképpen oszlanak meg: szórvány 17%, 
átmeneti régió 33%, tömb 50%.  

Tehát nemcsak a kisorsolt, hanem a beérkezett dolgozatokból összeálló minta 
is reprezentatívnak tekinthető. Ez az eredményadatok értékelése szempontjából is 
fontos, hiszen csak úgy lehet feltérképezni az írásbeli kifejezőképesség alakulásá-
nak valós helyzetét, ha a minta megbízhatóan tükrözi az országos helyzetet. Csak 
ilyen minta eredményadataiból lehet általános érvényű következtetéseket levonni.  

1. táblázat. A minta 
 Osztály Összeg 
Dolgozatok száma 615 895 770 673 2953 
Értékelhető dolgozatok száma 531 857 735 662 2785 

A beérkezett és az értékelhető dolgozatok száma közötti különbség nemcsak 
abból adódik, hogy kiszűrtük az értékelhetetlen dolgozatokat, hanem abból is, hogy 
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a hiányos, adatlappal nem rendelkező dolgozatokat nem vehettük be a mintába, 
hiszen nem tudtuk azonosítani sem a régiót, sem a megyét, sem a településtípust.  

A minta régiók és osztályok szerinti lebontásban a következőképpen alakul. 
2. táblázat 

Osztály 
Régió 

IV. V. VIII. XII. 
Szórvány 107 135 91 161 
Átmeneti 200 290 281 174 
Tömb 308 432 362 327 

A számadatok tükrözik, hogy a minta az osztályok szerinti lebontásban is 
reprezentatívnak tekinthető, hiszen minden évfolyamon kellő számú dolgozat érke-
zett mind a három régióból.  

A 3. táblázat a fogalmazások műfaj szerinti eloszlását mutatja be évfolyamok 
és régiók szerinti lebontásban. 

3. táblázat 
Régiók  

Évfolyam Műfaj 
Szórvány Átmeneti Tömb Összesen 

IV. Mese 107 200 308 615 
Élménybeszámoló 140 307 433 880 
Levél 140 292 384 816 V. 
Személyleírás 141 297 433 871 
Élménybeszámoló 90 304 373 767 
Levél 88 295 371 754 
Személyleírás 94 301 376 771 

VIII. 

Tanács 72 286 337 695 
Esszé 126 214 313 653 
Tanács 82 214 321 617 XII. 
Tudósítás 79 209 294 582 

Megfigyelhető, hogy az egyes évfolyamokon műfajonként különböző szám-
adatok szerepelnek, ez azért van, mert nem minden tanuló írt meg minden fogalma-
zást. Abban az esetben, ha csekélyek az eltérések, feltételezhetjük, hogy a véletlen-
nek volt szerepe a mulasztásban (például, hiányzott). Abban az esetben, ha túl na-
gyok a különbségek, akkor arra gyanakodhatunk, hogy a feladat nehézségi foka 
miatt nem oldották meg a diákok. Két műfaj esetében találunk erre példát: a tanács 
(VIII. és XII. osztályban, a tudósítás (XII. osztályban). Mind a két műfaj esetében a 
szórványban élő tanulók jelentős hányada nem oldotta meg a feladatot. Elgondol-
kodtató az, hogy a tizenkettedikesek több mint negyede meg sem próbálkozott a 
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nehéznek ítélt feladat megoldásával, csak az érettségin kötelező esszé műfajában 
oldották meg a feladatot. Az is jelzésértékű, hogy a szórványban a tanács feladatot, 
amely a jó fogalmazás kritériumairól kért információkat, sok diák nem oldotta meg 
sem a VIII., sem a XII. osztályban.  

1.12.2. Második szakasz 
A felmérés első szakaszában a tanulói teljesítményeket abból a szempontból 

tanulmányoztuk, hogy azok hogyan viszonyulnak a tantervi követelményekhez. A 
második szakaszban az iskolában szerzett tudás alkalmazhatóságát vizsgáltuk. Arra 
voltunk kíváncsiak, hogy a fogalmazási képesség színvonala lehetővé teszi-e a 
sikeres kommunikáció megvalósulását különböző élethelyzetekben.  

A második szakaszban az általános iskolákat úgy sorsoltuk ki, hogy betar-
tottuk az első szakaszban érvényesített szempontokat, de arra is figyeltünk, hogy 
olyan iskolák kerüljenek a mintába, amelyek az előző mintában nem szerepeltek. 
Azért sorsoltunk ki csak általános iskolákat, mert a kiválasztott populációnk a VIII. 
osztály volt. Azért ezt az évfolyamot választottuk, mert ez a kötelező iskolai okta-
tás utolsó osztálya. Ez után már nagyfokú a differenciálódás, hiszen a diákok befe-
jezhetik tanulmányaikat, vagy folytathatják elméleti líceumban, szakközépiskolá-
ban, vagy inasiskolában. Ezt a választást már pályaorientációjuk határozza meg, 
legalábbis az óhajok vagy vágyott lehetőségek szintjén, a valóságban a választási 
lehetőségeket nagymértékben behatárolják az általános iskolában elért eredmények.  

A mérés második szakaszában a kisorsolt 54 iskolából részt vett 15 iskola, a 
részvételi arány 28%, jóval kisebb, mint az első szakaszban. Összesen 256 dolgozat 
érkezett, ebből 247 értékelhető. Hét dolgozat hiányos adatlapokkal érkezett, ezeket 
nem tudtuk azonosítani, kettő pedig olvashatatlan volt.  

A dolgozatok száma régiók szerint a következőképpen oszlik meg: szórvány 
66 dolgozat, átmeneti régió 88 dolgozat, tömb 102 dolgozat. A régiók részvételi 
aránya a következő: szórvány 26%, átmeneti régió 34%, tömb 40%. Ha az első 
szakasz adataival összevetjük, akkor nyilvánvaló, hogy a szórvány és tömb rész-
vételi aránya módosult: a szórványban 10%-kal nagyobb, a tömbben 10%-kal 
kisebb. A régiók szerinti minta még reprezentatívnak tekinthető. 

A település típusok szerint a következőképpen alakulnak az arányok: a városi 
iskolák 40%, a falusi iskolák 60%. Régiók szerinti lebontásban: szórvány: 100% 
városi, 0% falusi iskola, átmeneti régió: 20% város, 80% falu, tömb: 17% város, 
83% falu. A település szerinti minta nem megfelelő, ezt az adatok értékelésében 
figyelembe kell venni, mert éppen nyolcadik osztályban szignifikáns a különbség a 
városi, illetve falusi diákok teljesítményei közötti különbség. Ez a tény pedig 
módosít(hat)ja mind a régiók, mind a műfajok szerinti átlagokat, illetve teljesítmé-
nyek eloszlását. 
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2. A FOGALMAZÁSI KÉPESSÉG SZÍNVONALÁNAK 
ELEMZÉSE  

2.1. A fogalmazási képesség színvonala 
A vizsgálat első szakasza kritériumorientált diagnosztikus országos hatókörű 

mérés volt, ezért eredményadatai alapján általános helyzetkép vázolható fel a ma-
gyar anyanyelvű diákok fogalmazási képességének színvonaláról. 

A felmérésben résztvevő diákok értékelhető dolgozatainak az eredményada-
tait használtuk fel az országos átlagok kiszámításában. Mivel egy dolgozat több 
típusú fogalmazást tartalmazott, egy dolgozat átlagát a különböző műfajú szöveg-
művekre kapott osztályzatokból számítottuk ki. Ily módon az országos átlagok 
megfelelő változatosságú fogalmazásfeladatok alapján tükrözik az írásbeli kifeje-
zőképesség színvonalát.  

A negyedik osztály volt az egyetlen évfolyam, ahol csak egy műfajban írtak 
hosszabb terjedelmű szöveget; a mesét választottuk, mert a műfaj eleve több típusú 
szövegfajtát (leíró, elbeszélő, párbeszéd) követel. A többi feladat olyan jellegű volt, 
hogy egy-két mondatban kellett megfogalmazniuk válaszaikat. Ezért az elemiben 
az országos átlagot egyetlen szövegműre kapott pontszámok alapján számoltuk ki.    

Először a tanulók átlagos fogalmazási képességéről vázolok fel általános 
képet az országos átlagok segítségével, majd különböző szempontú lebontásban 
árnyalom a helyzetképet. A műfajok szerinti csoportosítás azért különösen fontos, 
mert a fogalmazási képesség terjedelméről, rugalmasságáról a különböző műfajú 
szövegek eredményadatai nyújtanak hiteles képet. 

2.1.1. A fogalmazási képesség átlagos színvonala néhány alapadat alapján  
1. Az alábbi táblázat az országos átlagokat összesíti évfolyamok és régiók 

szerinti csoportosításban: 
4. táblázat 

Régiók IV. osztály V. osztály VIII. osztály XII. osztály 
I. 7,10 5,60 6,90 6,70 
II. 7,10 6,40 6,80 7,50 
III. 7,20 6,50 6,80 7,70 

Az adatok azt tükrözik, hogy a régiók között nincs szignifikáns eltérés az 
elemi és az általános iskola évfolyamain, kivételt képez a szórvány V. osztálya, és 
határesetnek számít a líceum XII. osztálya. Az eredmény azért meglepő, mert az 
1995-1996-os mérés adatai minden iskolatípusban, minden évfolyamon szignifi-
káns különbséget mutattak a régiók között. 
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Jelentős különbségek vannak viszont az évfolyamok között, a legnagyobb a 
IV. és V. osztály között. A negyedikesek jó közepesnek számító átlagaihoz viszo-
nyítva zuhanásszerűen csökkennek az ötödikesek átlagai. Ennek a magyarázata 
részben az lehet, hogy a negyedikesek átlagait egy fogalmazás (a mese), míg az 
ötödikesekét három szövegmű (élménybeszámoló, levél, személyleírás) alapján 
számítottuk ki. Tehát az ötödikesek átlagai a valós helyzetet jobban megközelítve 
tükrözik az átlagos fogalmazási képességet. A jelentős különbség oka lehet viszont 
az is, hogy az írásbeli kifejezőképességet alkotó jártasságok és képességek szín-
vonala között szignifikánsak az eltérések. Az országos hatókörű helyesírási felmé-
rés (1995-1996-os tanév) eredményadatai jelentős különbséget tárnak fel a negye-
dikesek és ötödikesek helyesírási színvonala között.  

Az átlagok közötti különbségek mérséklődnek az általános iskola és líceum 
osztályai között. Az ötödikes átlagokhoz viszonyítva a nyolcadikosoké enyhe növe-
kedést mutat, majd a tizenkettedikeseknél csekély mértékben újra csökken az átlag 
a szórványban, viszont elég jelentősen növekedik az átmeneti régióban és a tömb-
ben, ahol eléri a jó minősítés alsó határát. Mindhárom osztály átlagai a közepes 
értékintervallumban találhatók, kivételt képez az ötödik osztály a szórványból.  

2. Az alábbi táblázat az országos átlagokat településtípusok szerinti lebontás-
ban mutatja be:  

5. táblázat 
Településtípus V. osztály VIII. osztály XII. osztály 
Falu 6,50 6,30 7,40 
Város 6,30 7,10 7,50 

Az adatok tanúsága szerint az általános iskola induló és a líceum záró évfo-
lyama között nem jelentősek az eltérések. Az ötödikeseknél a városi tanulók átlagai 
gyengébbek, mint falun élő társaiké. Ez azzal magyarázható, hogy a tömb két 
megyéjének (Hargita és Kovászna) falvaiból beérkező dolgozatok az országos átlag 
feletti pontszámokat értek el. A tizenkettedik osztályban, városon kicsivel nagyobb 
az átlag, mint falun, de megjegyzendő, hogy líceumi osztály csak néhány nagyköz-
ségben van a tömbben, főleg Hargita megyében. 

A nyolcadik osztályban már jelentős a falu és város átlagai közötti különb-
ség, a falun élő diákok rosszabbul teljesítenek, mint városon élő társaik. Ezen azért 
érdemes elgondolkodni, mert éppen a továbbtanulni akaró általános iskolai végző-
sök esetében nem valósul meg az esélyegyenlőség. Az alapvizsgán a falusi diákok 
körében nagyobb a bukási százalék, illetve azok, akiknek sikerült a vizsgájuk, a 
gyengébb átlagukkal nem kerülnek be az általuk kiválasztott szakközépiskolába 
sem. Szükséges lenne azt is felmérni, hogy a nyolcadikos falusi diákok közül éppen 
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a gyenge anyanyelvi teljesítmény miatt, hányan kényszerülnek a szakképzés román 
tagozataira. 

3. Az alábbi táblázat az átlagok nemek (fiú, lány) szerinti lebontását tükrözi 
évfolyamok szerint: 

6. táblázat 
Nemek V. osztály VIII. osztály XII. osztály 
Fiú 6,10 6,22 6,73 
Lány 6,50 7,30 7,73 

A nemek szerinti megoszlásban különböznek egymástól az átlagok: az ötödi-
keseknél nem túl nagy a különbség, de a nyolcadik, illetve tizenkettedik osztályban 
már egy egész jeggyel nő a különbség a lányok javára. A nemek szerinti teljesít-
ménybeli különbségek kimutathatóak a továbbiakban is, vagyis állandónak bizo-
nyulnak a műfajok, illetve településtípusok szerinti lebontásban is. 

2.1.2. Átlag – műfaj – régió  
A fogalmazások műfaji kategóriák szerinti eredményadatai átfogóbb és ár-

nyaltabb képet nyújtanak a fogalmazási képesség színvonaláról. Nemcsak azt 
tükrözik, hogyan tudják felidézni azt a tudást, amit tanítottak nekik a különböző 
szövegtípusok fajtáiról, műfajok sajátos jellemzőiről, hanem arról is vallanak, ho-
gyan működnek a szövegtervezésben és szövegszerkesztésben elengedhetetlen jár-
tasságok és készségek, amelyek összehangolt működése szükséges a szövegmű 
megalkotásához. 

Az adatok tanúsága szerint az írásbeli kifejezőképesség színvonala számotte-
vő különbségeket mutat műfajonként, adott műfajban évfolyamonként, sőt régión-
ként is.  

Ha a különböző műfajú szövegek országos átlagait régiók szerinti lebontás-
ban vizsgáljuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy míg a régiók között nincsenek szignifi-
káns különbségek az összesített átlagok szerint, addig a műfaji átlagok tekintetében 
megjelennek a szignifikáns különbségek. Évfolyamonként sajátosan alakul az, 
hogy a műfaji átlagok különbségei kivetülnek a régiókra, vagy nem befolyásolják a 
régiók átlagai közötti viszonyt.  

A következő táblázatok évfolyamok és régiók szerinti lebontásban összesítik 
a műfaji átlagokat. 

IV. osztály. A negyedikeseknél a mese műfajában írt fogalmazások átlagai 
között nincs jelentős eltérés a régiók között. Az átlagok is elfogadhatóak: közepe-
sek. De éppen a negyedikeseknél érdemes arról beszélni, amit az átlagok nem tük-
röznek, vagyis arról, hogy a beérkezett és értékelhető dolgozatok száma között 
nagy az eltérés. Ez két okból adódik: egyrészt 21 dolgozat értékelhetetlen; másrészt 
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50 diák nem oldotta meg a meseírással kapcsolatos feladatot, csak a második, illet-
ve harmadik feladatot. Figyelembe véve a második feladat megoldásaiban a helyes 
és helytelen válaszok arányát, feltételezhetjük, hogy az írásbeli kifejezés gondjaival 
küszködő elemisták nem vállalkoztak a mese megírására. 

7. táblázat 
Régió Mese Átlag 
I. 7,08  
II. 7,09  
III. 7,18  

p = 0,7597 (nincs szignifikáns különbség a régiók között)  
A 8. táblázat a második feladat megoldásait mutatja be a helyes és helytelen 

válaszok tükrében: 
8. táblázat 

Tanulság Közmondás Tan. és Köz. 
Régiók 

Igen Nem Igen Nem Igen Nem 
Csak 
tan. 

Csak 
köz. 

Szórvány 68 37 36 69 30 31 38 6 
Átmeneti 136 58 133 61 102 27 34 31 
Tömb 215 80 162 133 123 41 92 39 
Összesen 419 175 331 263 255 99 164 76 

A feladat az volt, hogy egy állatmese tanulságát kellett egy-két mondatban 
megfogalmazni, illetve találó közmondással is kifejezni. 

A tanulók 71%-a felismerte és meg is tudta fogalmazni a tanulságot. Keve-
sebben voltak azok, akik nyelvi tömörséggel tudták kifejezni felismerésüket, töb-
ben voltak azok, akik körülírásos formában fogalmaztak. A tanulók 29%-a nem is-
merte fel a tanulságot. Nehezebbnek bizonyult a feladat következő lépése, amely 
szerint az általa ismert közmondások közül a legmegfelelőbbet kellett kiválasztani 
a tanulság kifejezésére. Ebben az esetben a diákoknak csak 56%-a találta meg a jó 
megoldást, 44% pedig vagy egyáltalán nem, vagy a helyzethez nem illő közmon-
dást írt.  

A helyes megoldás mindkét vonatkozását az elemisták 43%-a találta meg; 
28% csak a tanulságot fogalmazta meg, de közmondást nem írt; 13% csak közmon-
dással fejezte ki a tanulságot, de saját szavaival nem; 16% nem ismerte fel a tanul-
ságot. 

Ennél a feladatnál már megjelennek a különbségek a régiók között. Ha a fel-
adat mindkét pontjára adott helyes válaszok arányát nézzük, akkor régiónként a kö-
vetkezőképpen alakul a helyzet: a szórványban a tanulók 30%-a, az átmeneti régió-
ban 50%-a, a tömbben 42%-a oldotta meg jól a feladatot.  
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V. osztály. A 9. táblázat a műfajonkénti átlagokat összesíti régiók szerinti: 
9. táblázat 

Régió Élménybeszámoló Levél Személyleírás Átlag 
I. 5,53 5,76 5,42 5,60 
II. 6,53 6,67 6,03 6,41 
III. 6,62 6,70 6,12 6,48 

Az alábbi táblázat a műfajok régiók szintjén jelentkező p értékeit összesíti: 
10. táblázat 

Élménybeszámoló p = 0,000 szignifikáns különbség 
Levél p = 0,000 szignifikáns különbség 
Személyleírás p = 0,002 szignifikáns különbség 

Az írásbeli kifejezőképesség színvonala sajátosan alakul: a régiók átlagai kö-
zött nincs szignifikáns különbség az átmeneti régió és tömb között, de e kettő és a 
szórvány között már van. A szignifikáns különbség mind a három műfaj esetében 
kimutatható.  

Az ötödikesek számára a leíró fogalmazás bizonyult a legnehezebbnek, hi-
szen a személyleírás feladatot oldották meg a leggyengébben, minden régióban itt a 
legalacsonyabbak az átlagok. A műfaj átlaga 5,98. Nem tartalmi szempontból oko-
zott gondot a feladat megoldása (kellő számú tulajdonsággal tudják jellemezni ön-
magukat mind külső, mind belső portré tekintetében), hanem az információk elren-
dezésével nem boldogultak, illetve nehezen tudták megvalósítani azt, hogy ne lel-
tárt készítsenek tulajdonságaikról, hanem szövegszerű leírást alkossanak. 

Az elbeszélő jellegű fogalmazásban az elvártnál gyengébben, de a leírónál 
jobban teljesítettek (az átlag 6,42). A feladat az volt, hogy valamilyen személyes 
élményüket beszéljék el, a témát szabadon választhatták, elbeszélések címei alap-
ján. Tartalmi vonatkozásban meglepően sokat és sokszor hibáztak. Sokan nem tar-
tották szem előtt a tartalmi megfelelés követelményét, azt, hogy az elbeszélt ese-
mények valóban az általános címet példázzák. Ez azért is meglepő, mert a negyedi-
kesek érvényesítették ezt a követelményt: találó címeket adtak meséiknek. Ami az 
elbeszélés minőségét illeti, a cselekmény kibontását magabiztosan oldották meg, az 
érzések és érzelmek kifejezése viszont kevésbé sikerült. Már a negyedikeseknél 
feltűnt, hogy a mesehősök lelkiállapotának jellemzése, érzelmeik kifejezése szinte 
teljesen háttérbe szorult. Úgy tűnik ez a gyakorlat folytatódik az általános iskola 
alsó tagozatán is. 

A fogalmazások szerkezeti felépítésükben általában betartják a hármas ta-
goltságot, de a szöveg kidolgozottsága az elvárható szint alatt marad; Túl sok, a 
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cselekmény szempontjából nem releváns mozzanatot emelnek be, gyakran elvesz-
tődnek a részletekben. 

Minden régióban a levél műfajában teljesítettek a legjobban (az átlag 6,54). 
Ez azzal magyarázható, hogy a levélfeladat megszokott keretnek bizonyul, amely 
fogódzót jelent a diákoknak abban, hogy a témával kapcsolatos információikat 
megfelelően tudják elrendezni és megszerkeszteni. Az ötödikesek számára minden 
feladattípusban a mondanivaló elrendezése, megszerkesztése jelentette a nehezen 
megoldható részt. A levél esetében, amelyet már elemiben tanulnak, mint műfajt, a 
begyakoroltságnak köszönhetően sikeresen oldják meg a szerkesztést, betartják a 
műfaj formai követelményeit (viszont feltűnően sok helyesírási hibát követnek el a 
megszólítást követő központozási jel használatában, a keltezésben). Néhány kivé-
teltől eltekintve eltalálják a megfelelő hangnemet, eleget tesznek a stílustartás kö-
vetelményének.  

A fogalmazások jellegzetessége, hogy a tartalmi hibák tekintélyes része a 
nem megfelelő viselkedésbeli minták követéséből származik. A másik fél iránti 
figyelmesség, udvariasság hiányából fakad, hogy a meghívással kapcsolatban alap-
információkat felejtenek el megadni. 

VIII. osztály. A nyolcadikosok négy műfajban írtak fogalmazásokat. Az 
alábbi táblázat a műfajonkénti átlagokat összesíti régiók szerint: 

11. táblázat 
Régió Élménybeszámoló Levél Személyleírás Tanács Átlag 
I. 6,93 6,78 7,04 6,80 6,89 
II. 6,89 6,82 6,83 6,47 6,75 
III. 7,14 6,94 6,82 6,41 6,83 

p = 0,5149 (nincs szignifikáns különbség a régiók között) 
12. táblázat 

Élménybeszámoló p = 0,0652 Nincs szignifikáns különbség 
Levél p = 0,0500 Nincs szignifikáns különbség 
Személyleírás p = 0,8093 Nincs szignifikáns különbség 
Tanács p = 0,3778 Nincs szignifikáns különbség 

A nyolcadikosok átlagát a kiegyensúlyozottság jellemzi. Nincs szignifikáns 
különbség sem a régiók, sem a műfaji átlagok között. A műfaji átlagok a 6,50–7 ér-
tékintervallumban helyezkednek el. Pozitív jelenségként értékelhető, hogy eltűntek 
a régiók közötti különbségek, illetve az, hogy a diákok a különböző műfajokban 
hasonló színvonalú fogalmazásokat tudnak alkotni. Valószínű, hogy az alapvizsgá-
ra való felkészülésnek fontos szerepe van a kiegyensúlyozódás folyamatának az el-
indításában és kibontakoztatásában. 
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A nyolcadikosok az élménybeszámoló műfajában teljesítettek a legjobban, a 
műfaj átlaga 7,02. A feladat megoldásában általában kétféle mintát követtek: vagy 
elbeszélést írtak, vagy élményfogalmazást. Nagyjából egyensúlyban van a kétféle 
megoldás, de az elbeszélések jobban sikerültek, mint az élményfogalmazások. En-
nek oka valószínűleg az, hogy az elbeszélésekben az eseménymozzanatok elrende-
zésében biztos támpontot jelentett az elbeszélő szerkezet, amelynek jegyeit jól is-
merik, az élményfogalmazásokban éppen az jelentett gondot, hogy egyetlen, kö-
zéppontba állított élmény köré kellett elrendezniük az eseményeket.  

Az ötödikesekhez viszonyítva fejlődésként értékelhető, hogy sokuknak sike-
rül az események, történések élményszerű bemutatása. Ami a szöveg kidolgozott-
ságát illeti: azok az aránytalanságok, amit az alsó tagozaton tapasztaltunk, nem tűn-
tek el, a részletek burjánzása csökkenti a tetőpont felé haladó feszültséget, sokszor 
feleslegesen terhelik a szerkezetet. 

A levél műfajában a nyolcadikosok átlaga 6,87, ami az ötödikes átlaghoz vi-
szonyítva nagyon csekély növekedést jelent. A szerkesztéssel, akárcsak az ötödi-
kesek, ők is jól boldogulnak, a formai követelményeket betartják. A tartalom és stí-
lus tekintetében viszont nem az elvárható színvonalat hozták. A tartalmi hibák kö-
zött gyakori, hogy vagy túl kevés információt adnak meg arról az eseményről, 
amelyre meghívják a címzettet, vagy a megadottak túl sematikusak. Személyes 
tapasztalataikat nem tudják szervesen kapcsolni az ábrázolt eseményhez, még az 
sem sikerül, hogy hitelesen mutassák be azt a rendezvényt, amelynek a megtekinté-
séhez (a feladat utasítása szerint) kíváncsiságot, érdeklődést kell kelteniük. 

A nyelvi megformálás szempontjából is többet vártunk el, a megfelelő hang-
vételt eltalálják, de nyelvhasználatukra nem jellemző sem az árnyaltság, sem a sza-
batosság. A nyelvi igénytelenség jellemző mind szóhasználatukra, mind mondat-
szerkesztésükre. 

A személyleírás műfajában az átlag 6,85, az eredmény közepesnek mond-
ható. Az önportrék megformálására sajátos kettőség jellemző: a külső portrék álta-
lában jól felépítettek, tömörek, gyakran még szűkszavúak is; a belső portrék felépí-
tésében leggyakrabban hiányzik a tulajdonságok rendezését irányító valamilyen elv 
vagy koncepció, csapongóak, a többség szívesen beszél magáról, kedvteléseiről, 
hajlamairól, kedvelt és nemszeretem tantárgyaikról, kedvenc szórakozásaikról. A 
téma szempontjából fontos információk keverednek lényegtelen, de túlméretezett 
részletekkel.  

A Tanács feladat átlaga a leggyengébb 6,48. Ez az eredmény azért váratlan, 
mert a tíz évvel korábbi mérés adatai szerint, ennél a feladatnál szinte egy jeggyel 
nagyobb az országos átlag 7,41; ugyanakkor meglepő is, hiszen a levélforma, mint 
keret itt is adott volt. 
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A tartalom vonatkozásában hibáztak a legtöbben és a leggyakrabban. A 
tanulók egy része félreértelmezte a feladathelyzetet, nem arról írt fiatalabb társá-
nak, hogy milyen fogalmazást kell írnia, ha jó jegyet akar kapni, hanem azzal kap-
csolatban adott tanácsokat, hogyan kell viselkedni, ha azt akarja, hogy a tanárok jó 
szemmel nézzék.  

Azok, akik helyesen értelmezték a feladathelyzetet, felsorolták azokat az is-
mérveket, amelyekről úgy gondolták, hogy a jó fogalmazás követelményei. Inkább 
a fogalmazástechnikai követelményeket (szerkesztési, nyelvhelyesség, helyesírási 
tudnivalók, illetve külalak) hangsúlyozták, sokkal kevesebbet foglalkoztak a tartal-
mi követelményekkel, stílusra vonatkozó tanácsaik arra korlátozódtak, hogy szépen 
kell fogalmazni, illetve a tanároknak tetszik az, ha stíluseszközöket alkalmaznak. A 
tartalmi vonatkozású értékelésnél nem az volt a gondunk, hogy nem adnak meg 
elegendő információt, hanem az, hogy nem fejtették ki állításaikat, nem indokolták, 
nem magyarázták. 

A szerkesztésben igazodtak a levélforma jegyeihez, de a téma kibontásában 
nem találták meg azt a rendezőelvet, amelynek mentén rendszerezhették volna 
tanácsaikat. Ezért a tárgyaló rész egymáshoz lazán kapcsolódó, mozaikszerűen 
illeszkedő bekezdésekből áll. 

A levelek előadásmódja általában megfelel a feladathelyzetnek, de a pontos-
ság, szabatosság és választékosság követelményei csak a legjobbaknál érvényesül-
nek. 

A fogalmazások egyik legfőbb jellemzője, hogy olyan szabályokat nem tarta-
nak be, amelyeket nyomatékosan ajánlanak fiatalabb diáktársuknak (szerkesztés, 
nyelvhelyesség, helyesírás). 

XII. osztály. Az alábbi táblázat a műfajonkénti átlagokat tükrözi régiók sze-
rinti lebontásban: 

13. táblázat 
Régió Esszé Tanács Tudósítás Átlag 
I. 6,33 6,90 6,86 6,70 
II. 7,50 7,59 7,61 7,51 
III. 7,51 7,75 7,76 7,64 

14. táblázat 
Esszé versus régiók p = 0,000 szignifikáns különbség 
Tanács vesus régiók p = 0,000 szignifikáns különbség 
Tudósítás versus régiók p = 0,000 Szignifikáns különbség 

A tizenkettedikeseknél sajátosan alakul a fogalmazási képesség színvonala. 
A régiók szempontjából határeset: az átmeneti régió és a tömb átlagai között nincs 
szignifikáns különbség, a szórvány és a tömb átlagai között már szignifikáns a kü-
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lönbség. A műfajok átlagai között nincs szignifikáns különbség (esszé 7,28; tanács 
7,53; tudósítás 7,51), de műfaj és régió viszonylatában már megjelennek a szignifi-
káns különbségek.   

Az adatok egyértelműen tükrözik, hogy a régiók közötti kiegyensúlyozódás 
pozitív folyamata csak az átmeneti régióban folytatódik, amely felzárkózik a tömb-
höz, a szórvány esetében ez a folyamat megtorpan a líceumban, a végzősök átlagai 
a leszakadás irányába mutatnak. Az átlagok közötti legnagyobb különbségek éppen 
abban a műfajban mutatkoznak, amely kötelező az érettségin.  

Az esszé, mint fogalmazási feladat kitűntetett szerepű a líceum felső tagoza-
tának (XI., XII. osztály) tananyagában. Különböző témavariációban kötelező érett-
ségi vizsgafeladat, amely egy szövegmű alapján képet nyújt alkotójának tárgyisme-
retéről, műveltségéről, gondolkodásának minőségéről, szerkesztési gyakorlatáról, 
stílusának hajlékonyságáról, rugalmasságáról, kifejező erejéről.  

A műfaji átlag a régiók viszonylatában jelentős különbségeket mutat. A szór-
ványban az átlag a gyenge minősítés intervallumában helyezkedik el; az átmeneti 
régióban és a tömbben az átlag közepesnek tekinthető.  

Az esszék színvonalbeli különbségeit a választott téma is alakítja. A témát 
ugyan szabadon választhatták, de úgy tűnik, a diákok nem mindig mérik fel helye-
sen azt, hogy mi könnyű és mi nehéz számukra. A tizenkettedikesek több mint fele 
a Család és/vagy karrier? témát választotta, a diákok negyede a Megnehezíti-e a té-
vénézés az önálló gondolkodást? témát, a fennmaradó negyed pedig a másik három 
téma közül választott. A legjobb esszék a család és karrier témáját feldolgozó fo-
galmazások közül kerültek ki, sok gyenge fogalmazás született a tévénézéssel kap-
csolatos témafeldolgozásból (könnyű feladatnak tűnt), a leggyengébbek a hagyo-
mány és modernitás, illetve a diákok beleszólása a tananyagba témáját feldolgozó 
írások.  

A tartalmi összetevők tekintetében a tartalmi megfelelés követelménye álta-
lában érvényesül, de a téma átgondolt, alapos, a probléma bonyolultságát érzékel-
tető kibontásával, a világosan elkülöníthető eszmékkel, gondolati mélységgel csak 
a legjobbaknál találkozunk; a többség megelégszik a sematikus vélemények, a 
hallott vagy olvasott közhelyek beépítésével, egyéni véleményét nem úgy építi be, 
hogy érzékelteti más, lehetséges nézőpontok létezését, hanem kinyilatkoztat, vagy 
elmélkedő széljegyzeteket ír a téma margójára. 

Az esszék szerkezeti felépítésének jellemzője, hogy a nagy szerkezeti részek 
(bevezetés, tárgyalás, befejezés) megtalálhatóak, de a szöveg kisebb szerkezeti egy-
ségeinek (bekezdések, gondolategységek) megszerkesztettsége már nem megfelelő. 
Azokban a fogalmazásokban, amelyekben a gondolatmenet nem körvonalazódik 
világosan, a részek között sem érvényesül a szövegkohéziót megteremtő rendezőelv. 
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A fogalmazások tükrözik a diákok törekvését, hogy igazodjanak az irodalmi 
nyelv stílusnormáihoz, de a mondanivaló tömör, szabatos, pontos kifejtése csak a 
legjobbaknak sikerül. Leginkább a stílus választékossága hiányzik az esszékből. 

A Tanács feladatot, mint az várható volt, jobban oldották meg, mint a nyol-
cadikosok. A jó fogalmazás követelményeiről nemcsak többet tudnak, mint a nyol-
cadikosok, hanem törekednek arra, hogy kifejtsék az egyes követelmények jelenté-
sét, példákkal indokolják betartásuknak szükségességét. Szem előtt tartják azt is, 
hogy meggyőzzék fiatalabb tanulótársukat a szabályok betartásának fontosságáról. 
Abban folytatják az általános iskolások gyakorlatát, hogy a formai követelménye-
ket állítják előtérbe, és kevesebbet foglalkoznak a tartalmi vonatkozásokkal. A 
stílusra vonatkozóan több ismérvet sorakoztatnak fel, mint a nyolcadikosok. A leg-
gyakrabban a stílus választékosságát jelölik meg követendő célként, amit viszont 
ők nem tartanak be. Hangsúlyozzák a képek alkalmazásának szerepét az érzékletes 
ábrázolásban, de példáik gyakran arról árulkodnak, hogy nincsenek teljes mérték-
ben tisztában a kép fogalmával, illetve az érzékletes megjelenítést összetévesztik a 
díszítettséggel.  

A szerkesztésben betartják a levélkeret formai követelményeit, a téma kibontá-
sában igyekeznek valamilyen rendezőelv szerint csoportosítani tanácsaikat, de nem 
ragaszkodnak eredeti elképzeléseikhez, ezért gyakori, hogy a tárgyaló részben egy-
mást váltó szerkesztési elvekkel találkozunk, ami viszont szétzilálja a kompozíciót. 

A Tudósítás feladatban ugyanazt a szituációt kellett feldolgozniuk más mű-
faji keretben, mint amit a nyolcadikosok megoldottak a levél műfajában. Akárcsak 
az általános iskolások, a tizenkettedikesek is aránylag jól oldották meg a feladatot. 
A műfaji jegyek ismerete segítette őket abban, hogy megtalálják a megfelelő szer-
kezeti felépítést. A feladat megoldása két vonatkozásban bizonyult nehéznek. Az 
egyik a tartalommal kapcsolatos: nem tudtak megfelelően válogatni a téma vonzás-
körébe tartozó lényeges és lényegtelen információk között. A másik a stílus körébe 
tartozik: nehezen találták meg a megfelelő hangnemet, de a legnagyobb gondot a 
stílustartás követelményének a betartása okozta (ez ellen vétettek e leggyakrabban).   

2.1.3. Átlag – műfaj – település  
Az alábbi táblázatok évfolyamonként a műfaji átlagokat településtípusok sze-

rinti lebontásban adják meg:  
15. táblázat. A IV. osztályosok műfaji átlaga településtípusok szerint 

Település Mese 
Város 6,28 
Falu 5,64 
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Az elemi iskola záróévfolyamán fél jegynyi (0,64) különbség van a városon, 
illetve falun tanuló diákok átlagai között. A városi iskolákban jobban teljesítenek a 
tanulók.  

16. táblázat. Az V. osztályosok műfaji átlaga településtípusok szerint 
Település Élménybeszámoló Levél Személyleírás 
Város  6,38 6,43 5,96 
Falu  6,56 6,82 6,02 

Az általános iskola alsó tagozatán nincs lényeges különbség a két település-
típus iskoláinak átlagai között. Műfajonként az eltérés 0,50 pont alatt van. 

17. táblázat. A VIII. osztályosok műfaji átlaga településtípusok szerint 
Település Élménybeszámoló Levél Személyleírás Tanács 
Város 7,23 7,07 7,26 6,79 
Falu 6,63 6,54 6,14 5,92 

Az általános iskola végzőseinél már szignifikáns különbség van város és falu 
között minden műfajban. A falun tanuló diákok átlagai a gyenge, míg a városi diá-
kok átlagai a közepes értékkategóriában találhatók. 

18. táblázat. A XII. osztályosok műfaji átlaga településtípusok szerint 
Település Esszé Tanács Tudósítás 
Város 7,22 7,54 7,55 
Falu 7,32 7,44 7,72 

Az érettségi előtt álló diákok esetében csekélyek a városon vagy falun tanu-
lók műfaji átlagai közötti különbségek. Ebben az esetben figyelembe kell venni azt, 
hogy a mintában kevés számú falusi líceum van, és azok is mind a tömbből szár-
maznak. 

2.1.4. Átlag – műfaj – nem  
Az alábbi táblázatok évfolyamonként a műfaji átlagokat nemek szerinti cso-

portosításban mutatják be: 
19. táblázat. Az V. osztályosok műfaji átlaga nemek szerint 
Nemek Élménybeszámoló Levél Személyleírás 
Fiú 6,23 6,38 5,70 
Lány 6,58 6,67 6,20 

20. táblázat. A VIII. osztályosok műfaji átlaga nemek szerint 
Nemek Élménybeszámoló Levél Személyleírás Tanács 
Fiú 6,42 6,32 6,24 5,89 
Lány 7,52 7,33 7,36 6,97 
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21. táblázat. A XII. osztályosok műfaji átlaga nemek szerint 
Nemek Esszé Tanács Tudósítás 
Fiú 6,55 6,70 6,86 
Lány 7,51 7,85 7,84 

Minden iskolatípusban, minden évfolyamon különbség van a fiúk és lányok 
átlagai között. A lányok minden estben nagyobb átlagokat érnek el. Az eltérés nem 
túl nagy az ötödikeseknél, de a különbség értéke majdnem állandó a különböző 
műfajok között. A nyolcadikosoknál és a tizenkettedikeseknél már nagyobb a kü-
lönbség (egy jegynyi), az eltérés mértéke itt is állandó, és minden műfaj esetében 
kimutatható.  

A nemek közötti teljesítménybeli különbséget tükrözi az alábbi grafikon: 

Teljesítmény átlagok nemek és osztályok szerint
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1. ábra. Teljesítményátlagok nemek és osztályok szerint 

2.1.5. A tanulói teljesítmények eloszlása évfolyamok, régiók és műfajok szerint  
A tanulói teljesítményeket a következőképpen számítottuk ki: az egyes évfo-

lyamokon kötelezően megoldandó feladatokra adható maximális pontszámok 
összegét tekintettük 100%-nak, ehhez viszonyítottuk a diák által elért pontszámot. 
Ugyanilyen eljárással számítottuk ki a tanulói teljesítményeket műfajonként is.  

A teljesítmények eloszlását tízes skálán vizsgáltuk, követve a román oktatási 
rendszerben kialakult osztályozási gyakorlatot, de a minősítés megkönnyítése cél-
jából az egyes értékintervallumokat összevonva kezeljük: egytől az ötös (4,99) osz-
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tályzatig elégtelen; öttől a hetes (6,99) osztályzatig gyenge; héttől nyolcig (7,99) 
közepes; nyolctól kilencig (8,99) jó; kilenctől tízig (9,99) jeles.  

A tanulói teljesítmények grafikonjai tovább árnyalják a képet a fogalmazási 
képesség színvonaláról, hiszen azt is megmutatják, amit az átlagok nem. Segítsé-
gükkel nyomon lehet követni azt, hogy a tanulók hány százaléka teljesít az orszá-
gos átlag alatt, illetve felett; meg lehet állapítani, hogy osztályonként a diákok hány 
százaléka sorolható a gyengén, illetve a jól fogalmazók csoportjába; végül az isko-
lai fogalmazástanítás hatékonyságára is utal az, hogy osztályonként kialakult-e a 
középréteg, és ez milyen értékintervallumban helyezkedik el. 

A teljesítmények régiók szerinti lebontásának tanulmányozása azért tanulsá-
gos, mert vizsgálhatóvá teszi azt, hogyan alakul az írásbeli kifejezőképesség szín-
vonala régiónként. Pontosítja a helyzetképet, hiszen eloszlásbeli különbségeket 
mutat meg olyan esetekben, amelyekben a régiós átlagok között nincs szignifikáns 
különbség. 

A teljesítmények műfaj szerinti eloszlása azt tárja fel, hogy egy-egy műfaj 
milyen mértékben bizonyul könnyűnek vagy nehéznek adott tanulócsoportok szá-
mára. Ha az eloszlási görbe alakja adott műfajban hasonlít a Gauss-görbéhez, 
akkor az azt jelenti, hogy a többség számára jól ismertek a műfaji sajátosságok, és 
a begyakoroltság elfogadható szintjén tudnak szöveget alkotni benne.  

Az alábbiakban a teljesítmények eloszlásának sajátosságait ismertetem évfo-
lyamonként. 

IV. osztály 
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2. ábra. Teljesítmények műfaj szerint 
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A negyedikesek teljesítményeinek eloszlási görbéje kiegyensúlyozottságot 
mutat. Az országos átlag (7,11) a közepes kategória alsó határán található. A tanu-
lók 45%-a az országos átlag alatt, 55%-uk az átlag felett teljesít. A diákok 8%-a 
nem éri el az átmenő jegyet, ami azért tűnik soknak, mert egy olyan típusú fogal-
mazási feladatban nem felelnek meg még a minimális követelményeknek sem, 
amelyet a legtöbbet gyakoroltak az elemiben. A gyenge kategóriában található a 
tanulók 37%-a, és majdnem ugyanennyien, 34% a jó, illetve a jeles értéksávban. 
Közepes minősítésű a diákok 21%-a. Tehát az eloszlás normálisnak mondható. 

A gondot a gyengén fogalmazók túlzottan magas aránya jelenti, hiszen ezek 
az elemisták az általános iskolában vagy leszakadnak, mert a hátrány, amivel indul-
nak, behozhatatlanná válik, vagy szélesítik a gyengén fogalmazók csoportját. A le-
szakadást bizonyítja az elégtelen osztályzatok ugrásszerű növekedése ötödik osz-
tályban. A felzárkózás esélytelenségére utal az, hogy ötödikben megkétszereződik 
a gyengén fogalmazók aránya.  

 
3. ábra. Teljesítmények régiók szerint (IV) 

A régiók szerinti eloszlási görbék az egyes értékintervallumokban jeleznek 
eltéréseket. Az eloszlásbeli különbségek jelentéktelenek az átmenő jegy alatti inter-
vallumokban, az elégtelen osztályzatú tanulók aránya 1%-kal nagyobb a szórvány-
ban és az átmeneti régióban (9%). Valamivel nagyobb a különbség a jelesnek meg-
felelő intervallumban: a szórványban a diákok 15%-a, az átmeneti régióban 12%-a, 
a tömbben 19%-a tartozik a legjobbak közé. A gyengén teljesítők számbeli aránya 
hasonló, a közepes és jó kategóriákban mindhárom görbe töréseket mutat, ami már 
jelentősebb eloszlási különbségekre utal.  
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Az alábbi grafikonok a negyedikesek második feladatának megoldási ered-
ményeit összesítik százalékban kifejezve, régiók szerinti lebontásban.  

A feladat első pontjának, a tulajdonképpeni fogalmazási gyakorlatnak a meg-
oldása szövegértési képességeket is feltételezett, hiszen a felismert tanulságot 
kellett tömören megfogalmazni. Az első grafikon ábrázolja a felismerés százalékos 
arányait. Az eredmények elfogadhatóak, hiszen a tanulók háromnegyede helyesen 
oldja meg a gyakorlatot. De ha figyelembe vesszük azt, hogy egy nagyon rövid 
állatmese tanulságát kellett felismerni és egy mondatban kifejezni, akkor az elvár-
ható az lett volna, hogy 90%-ban oldják meg, annál is inkább, mert a diákok 8%-a 
kapott elégtelen osztályzatot az önálló fogalmazási feladatra. 

A régiók között vannak eltérések, az eredmények alapján a sorrend a követ-
kezőképpen alakul: tömb, átmeneti régió, szórvány. Az eltérések nem túl nagyok, 
szűk intervallumban mozognak. 

Tanulság felismerésének százalékban kifejezett arányai
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4. ábra. A tanulság felismerésének százalékban kifejezett arányai 

A második grafikon a feladat második pontjának a megoldási eredményeit 
mutatja be, szintén százalékban kifejezve. Ebben az esetben is a megoldás feltétele 
volt a tanulság felismerése, hiszen ezt kellett nem saját szavaikkal, hanem találó 
közmondással kifejezni. Az eredmények az elvárható szint alatt maradnak, hiszen a 
diákok fele (52%) oldotta meg helyesen a feladatot. A megoldások egyszerre tük-
rözték azt, hogy milyen kevés közmondást ismernek, illetve azt, hogy annak sem 
tudják mindig a pontos jelentését, amit ismernek.  

A régiók között jelentősek az eltérések: a szórványban a tanulók 33%-a, az 
átmeneti régióban 69%-a, a tömbben 55%-a oldja meg helyesen a feladatot.  
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Találó közmondás alkalmazása
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5. ábra. Találó közmondás alkalmazása 

A harmadik grafikon a feladat két pontjának megoldási eredményeit összesíti 
úgy, hogy a megoldások helyességének százalékos arányait adja meg. A jó megol-
dás magába foglalja a tanulság felismerését, a tömör nyelvi kifejezését, találó köz-
mondás alkalmazását. A részmegoldás esetei: a tanuló felismeri a tanulságot, de 
nem tudja tömören megfogalmazni; felismeri a tanulságot, saját szavaival nem fo-
galmazza meg, de találó közmondással kifejezi; az állatmese üzenetét megfogal-
mazza, de nem megfelelő közmondást alkalmaz.  

Megoldások helyességének százalékos arányai
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6. ábra. Megoldások helyességének százalékos arányai 
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A megoldások helyességének százalékos arányaiban szintén jelentős különb-
ségek vannak a régiók között: az arány az átmeneti régió esetében szinte 50–50%, a 
tömbben 40–60%, a szórványban 30–70%. 

V. osztály 

Tanulói teljesítmények megoszlása műfaj szerint (V)
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7. ábra. Tanulói teljesítmények megoszlása műfaj szerint 

A tanulói teljesítmények műfaj szerinti eloszlása összefüggésben van azzal, 
hogy a műfajonkénti átlagok között szignifikáns különbség létezik. Az eloszlási 
görbék tükrözik, hogy az adott műfaj milyen nehézségi fokú a diák számára.  

Mindhárom műfaj országos átlaga a gyenge kategóriában helyezkedik el, a 
különbség abban van, hogy a személyleírás átlaga az alsó határon húzódik, az él-
ménybeszámolóé a középszint alatt, a levélé a középszint felett. Ennek függvényé-
ben alakul az is, hogy a diákok hány százaléka található az országos átlag alatt, 
illetve felett. A személyleírás átlaga a legalacsonyabb (5,98), a tanulók 46%-a telje-
sít az átlag alatt, 54%-a felette. Az élménybeszámoló országos átlaga 6,42, a tanu-
lók 58%-ának teljesítménye az átlag alatt van, 42%-nak felette. A levél átlaga a 
legmagasabb (6,54), a diákok 53%-a átlag alatt, 47%-a átlag felett teljesít. 

A teljesítmények eloszlása az elégtelen és gyenge értékkategóriában nem 
mutat jelentős eltéréseket az élménybeszámoló és a levél műfajában: a diákok 
21%-a, illetve 20%-a csupán elégtelen osztályzatot ér el; 37%-uk, illetve 33%-uk 
teljesítménye gyenge minősítésű. A személyleírás műfajában megnőnek az ará-
nyok: a tanulók 26%-a nem éri el az átmenő jegyet, 44%-a a gyenge teljesítményű-
ek csoportjába tartozik. 
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Az eredmények lehangolóak, hiszen a diákok majdnem negyede még a mini-
mális szintet sem éri el, és nagyon népes a gyengén teljesítők tábora is. Ugyan-
akkor a negyedikes adatok ismeretében számítani lehetett erre a fejleményre. 

A teljesítmények eloszlásbeli különbségei kihangsúlyozódnak a közepes, a jó 
és jeles kategóriákban. Ez műfajonként a következőképpen alakul: élménybeszá-
moló: a diákok 19%-a közepes, 13%-a jó, 10%-a jeles; levél: közepes 21%, jó 
16%, jeles 10%; személyleírás: közepes 15%, jó 10%, jeles 5%. Az elégtelen és a 
jeles minősítésű diákok aránya jelzi, hogy a leíró jellegű fogalmazás a legnehezebb 
az ötödikeseknek, a levélfeladat hozzáférhetőbbnek bizonyul. 

 
8. ábra. Teljesítmények régiók szerint 

A teljesítmények régiók szerinti eloszlása abból a szempontból érdekes, hogy 
két régió (tömb és átmeneti régió) között nincs szignifikáns különbség az átlagok 
tekintetében, de az eloszlási görbék azt tükrözik, hogy régiónként különbözőkép-
pen alakul a megoszlás. Már abban jelentős eltérések mutatkoznak, hogy a tanulók 
hány százaléka nem éri el az átmenő jegyet, illetve hány százaléka nyújt gyenge 
teljesítményt. 

A szórványban a tanulók 42%-a, az átmeneti régióban 26%-a, a tömbben 
22%-a elégtelen osztályzatot kap. A görbék azt mutatják meg, hogy abban is jelen-
tős különbségek fordulnak elő, hogy az elégtelen kategóriában milyen az eloszlási 
rend. A szórványban a tanulók elfogadhatatlanul magas aránya a négyes alatti sáv-
ban található, ami azért nagy baj, mert ez a hátrány behozhatatlan; ebben az eset-
ben olyan nyelvi, írás és szövegelrendezési készségek nem működnek, amelyeket 
az eleminek kellett volna kialakítani. A lehetséges felzárkózásra azoknak van esé-

 Szórvány Átmeneti  Tömb 
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tömb 49%. Közepes osztályzatot ér el a diákok 20%-a (szórvány 21%, átmeneti 
régió és tömb 19%). A diákok több mint negyede jó, illetve jeles teljesítményt 
nyújt (29%, átmeneti régió 29%, tömb 31%). 

Teljesítmények régiók szerint (VIII)
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10. ábra. Teljesítmények régiók szerint (VIII. osztály) 

A középréteg az 5 és 8,50 közötti intervallumban alakul ki. Az ötödikesekhez 
viszonyítva az jelent pozitívumot, hogy átfogja a közepes értéksáv egészét, és át-
ível a jó kategóriába. Az adatok azt is tükrözik, hogy még mindig megengedhe-
tetlenül nagy az elégtelenül teljesítők aránya, és még mindig túl széles a gyengén 
fogalmazók tábora. Ezen a téren nem történt előrelépés.   

A nyolcadik osztályban a legpozitívabb jelenség a kiegyensúlyozódás folya-
mata, amelynek eredménye a középréteg szélesedése Ezt bizonyítják mind a műfaj, 
mind a régiók szerinti eloszlási görbék. Az oktatásnak erre alapozva kellene 
megoldania a gyengék felzárkóztatását.  

XII. osztály 
A tizenkettedikesek műfaj szerinti átlagai között nincs szignifikáns különb-

ség, de műfaj és régió vonatkozásában már van, ami azt jelenti, hogy a különböző 
fogalmazási feladatok nem egyforma nehézségi fokúak a különböző régiók tanulói 
számára. Például az esszé átlaga kevéssel kisebb, mint a másik két műfajé, de a 
szórványban élő diákok számára jóval nehezebbnek bizonyul, mint a tömbben ta-
nuló diákoknak. Ez a kétféle, műfaj és régiók szerinti eloszlási görbék adatainak az 
összevetéséből derül ki; az esszé eloszlási görbéinek töréseit az magyarázza, hogy 
a szórvány teljesítményeinek eloszlása másként alakul, mint a másik két régióé.  
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lyük, akiknek teljesítménye legalább a négyes és ötös közötti intervallumban talál-
ható. Ezek a tanulók átkerülhetnek a nagyon gyengék csoportjába, ha az általános 
iskolában odafigyelnek a felzárkóztatásukra.  

Az átmeneti régióban és a tömbben a felére csökken a négyes alatti teljesít-
ményt nyújtó diákok aránya, nagyobb százalékuk a négyes és ötös közötti interval-
lumban található, ami a felzárkóztatás esélyeit növeli.  

A gyenge kategóriában alakul ki tulajdonképpen a középréteg mind a három 
régióban, eltérések abban mutatkoznak, hogy a középréteg hány százalékban csú-
szik át a közepes intervallumba. A szórványban a diákok 37%-a, az átmeneti régió-
ban 44%-a, a tömbben 47%-a gyenge intervallumban található; a közepes kategó-
riában még nagyobbak az eltérések: a szórványban a tanulók 10%-a, az átmeneti 
régióban 17%-a, a tömbben 15%-a közepes minősítésű. Az elégtelen és gyenge, 
illetve a közepes, a jó és a jeles osztályzatokat összesítve az eloszlás a következő-
képpen alakul: a szórványban 79%, illetve 21%; az átmeneti régióban 70%, illetve 
30%; a tömbben 69%, illetve 31%. A jeles minősítést mindhárom régióban a tanu-
lók alig néhány százaléka éri el: a szórványban 3%, az átmeneti régióban 5%, a 
tömbben 5%. 

VIII. osztály 

Tanulói teljesítmények megoszlása műfaj szerint (VIII)

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100

intervallumok

%

Élménybeszámoló Levél Személyleírás Tanács
 

9. ábra. Tanulói teljesítmények megoszlása műfaj szerint (VIII. osztály) 

A nyolcadik osztályban nincsenek szignifikáns különbségek sem a műfajok, 
sem a régiók átlagai között, az eloszlási görbék viszont ez alkalommal is különbsé-
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geket tárnak fel mind műfajok, mind régiók vonatkozásában, jelentősebbeket a kü-
lönböző fogalmazási feladatok, jelentéktelenebbeket a régiók tekintetében. 

A teljesítmények műfaj szerinti eloszlása jelentős különbségeket az átmenő 
jegy alatti kategóriában mutat. Az eloszlás annak függvényében alakul, hogy az 
egyes műfajokkal kapcsolatos feladatok milyen mértékben voltak nehezek, közepe-
sek vagy könnyűek a tanulók számára. Az élménybeszámoló és levél műfajában a 
diákok 14%-a elégtelen osztályzatot ér el, ez az arány a személyleírásban 17%, a 
tanács esetében pedig már 22%. Az elégtelen osztályzaton belül a diákok körül-
belül fele-fele arányban oszlanak meg aszerint, hogy még a négyest sem érik el, 
illetve osztályzatuk a négyes és ötös között található. Ez a felzárkózás esélyei miatt 
fontos.  

A gyenge kategóriában egyfajta kiegyensúlyozódás jön létre az eloszlásban a 
négy műfaj között. Ebben az intervallumban a következőképpen alakul az eloszlás: 
a diákok 32%-a az élménybeszámoló esetében, 36%-a a levél műfajában, 30%-a a 
személyleírás feladatban, 35%-a a tanács esetében gyengén teljesít. 

Az elégtelen és gyenge minősítés összesített adatai lehangoló képet nyújta-
nak az írásbeli kifejezőképesség országos színvonaláról, hiszen a diákok majdnem, 
vagy több mint felének ilyen a teljesítménye. Az eloszlásbeli arányok a feladatok 
nehézségi fokának a különbségeit is tükrözik. Műfajonként a tanulók eloszlása a 
következő: élménybeszámoló: 46%, személyleírás 47%, levél 49%, tanács 57%.  

Ezek az adatok elgondolkodtatóak, hiszen az általános iskolai tanulmányokat 
záró alapvizsgán kötelező valamilyen szövegalkotási feladat megoldása. Tehát nem 
véletlen, hogy a záróvizsgán magas a bukási százalék. Ezek a fiatalok még szakkö-
zépiskolába sem kerülhetnek be. Kikerülve az iskolai rendszerből, majd felnőttként 
a funkcionális analfabéták számát gyarapítják.  

A közepes intervallumtól kezdődően újra kiegyensúlyozódás figyelhető meg: 
közepes teljesítményt nyújt a diákok 20%-a három műfajban, és csupán a tanács 
feladatában csökken 18%-ra a tanulók aránya. A jeles kategóriában az eloszlási 
arányok sorrendje az átlagok műfaj szerinti rangsorolását követi: élménybeszámoló 
15%, levél 14%, személyleírás 13%, tanács 11%.  

Tehát míg az országos átlag alatti értéksávban az eloszlások jelentős különb-
ségeket mutatnak a különböző műfajokban, addig az átlag feletti sávban fokoza-
tosan mérséklődnek a különbségek, a jó fogalmazók pedig egyformán jól oldanak 
meg bármilyen műfajú fogalmazási feladatot. 

A teljesítmények régiók szerinti eloszlása csekélyebb mértékű különbségeket 
mutat, mint a műfajok szerinti eloszlás. Tehát nemcsak a régiók átlagai között 
nincs szignifikáns különbség, hanem a teljesítmények eloszlása is jelentéktelen el-
téréseket mutat. Az elégtelen és gyenge intervallumban mindhárom régióban haj-
szálnyi eltérésekkel a tanulók fele található(szórvány 50%, átmeneti régió 52%, 
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Tanulói teljesítmények megoszálása műfaj szerint (XII)
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11. ábra. Tanulói teljesítmények megoszlása műfaj szerint (XII. osztály) 

A teljesítmények műfaji eloszlásának jellemzője, hogy két fogalmazási fel-
adat, a tanács és tudósítás esetében az eloszlás különbségeinek mértéke egyetlen 
intervallumban sem haladja meg a 2%-ot, az esszé és a másik két műfaj között  
egyes értékkategóriákban már nagyobbak az eltérések. A műfaj szerinti eloszlás je-
lentősebb különbségeket két intervallumban mutat: az alsó és felső sávokban. Az 
elégtelen intervallumban még csekélyek a különbségek: az esszében a diákok 
9%-a, a tanácsban és tudósításban 7%-uk teljesítménye kap elégtelen osztályzatot.  

A gyenge minősítésű kategóriában nagyobbak a különbségek: a diákok 
30%-a teljesít így az esszében, 25%-a tanács, 23%-a a tudósítás műfajában. Köze-
pes minősítésű a diákok 25%-ának az esszében, 24%-ának a tanácsban, 22%-ának 
a tudósításban a teljesítménye. A különbségek növekedése elindul a jó, majd foly-
tatódik a jeles intervallumban a következőképpen: jó minősítést kap a tanulók 
21%-a, 24%-a, 26%-a; jeles osztályzatot 15%, 20%, 22% (a feladatok sorrendje: 
esszé, tanács, tudósítás). 

Mivel az érettségi vizsgán a tantárgyak átlagainak összesítésben el kell érnie 
a hatost, hogy a vizsga érvényes legyen, ezért érdemes megvizsgálni azt, hogy a ta-
nulók hány százalékának a teljesítménye nem éri el ezt a szintet. Éppen az esszében 
a legnagyobb ez az arány 23% (a tanácsban 15%, a tudósításban 14%). Tehát a 
líceum végzőseinek negyede éppen abban a műfajban nem felel meg a követelmé-
nyeknek, amely nemcsak az anyanyelvi tantárgyból, hanem más tárgyakból (példá-
ul románból) is kötelező az érettségin. 
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Két fogalmazási feladat, az esszé és tanács változói közötti összefüggéseket 
is megvizsgáltuk, mert arra gondoltunk, hogy mindaz az ismeret, amivel rendelkez-
nek a jó fogalmazással kapcsolatban, hasznosulhat az esszéírás gyakorlatában. Ez 
egyben annak a próbája is lehet, hogy meglévő ismereteket hogyan alkalmaznak 
más problémahelyzet megoldásában. A statisztikai próbák korrelációt mutatnak a 
két feladat megoldási eredményei között (p < 0,05). Az eloszlási görbék viszont azt 
mutatják, hogy a jó fogalmazás ismérveivel kapcsolatos tudás csak a jó fogalmazók 
gyakorlatában hasznosul, az írásbeli kifejezés gondjaival küszködő diákok esetében 
az ismeretek alkalmazhatósága gyenge. Az elégtelenül teljesítők pedig ugyanolyan 
elfogadhatatlan teljesítményt nyújtanak mindkét feladatban, tehát úgy tűnik, hogy 
számukra még a jó fogalmazás követelményei is ismeretlenek. Ezek a tanulók a 
tanácsban feltűnő módon a szövegalkotásnak csak az írástechnikai részét hangsú-
lyozzák (írj helyesen és olvashatóan), más ismérveket esetleg felsorolnak (fogal-
mazz szépen, figyelj a nyelvtani szabályokra, használj szép kifejezéseket).  

A nyolcadikos eloszlás adatai szerint éppen a tanács feladatában teljesít elég-
telenül vagy gyengén a tanulók 57%-a, az eredmények tizenkettedikre „beérnek”. 
A líceum végzőseinél nagyfokú a differenciálódás a két iskolatípus között: a szak-
középiskola diákjainak átlagai gyengébbek, mint az elméleti líceumban tanulóké 
(ezt az analitikus szempontok szerinti adatok összehasonlítása tükrözi). Itt arról van 
szó, hogy az általános iskolából származó hátrányt viszik tovább magukkal a tanu-
lók, amit a középiskolai évek alatt sem tudnak behozni, hiszen a gyengébb általá-
nos iskolai eredményeik miatt jutnak szakközépiskolába és nem elméleti líceumba.  

Teljesítmények régiók szerint (XII)
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12. ábra. Teljesítmények régiók szerint (XII. osztály) 
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A teljesítmények régiók szerinti eloszlása ugyanazt példázza, amit már tük-
röztek az országos átlagok: két régió, az átmeneti és a tömb között nincsenek szá-
mottevő különbségek, a szórvány és a másik két régió között már jelentősek az el-
térések. 

Az átmeneti régió és a tömb eloszlási görbéi hasonló, bár számadataiban cse-
kély különbségeket felmutató eloszlást rögzítenek egészen a jó intervallumáig; a 
nyolcas és kilences osztályzatok közötti sávban jelentős az eltérés, a jeles kategó-
riában pedig újra majdnem azonos az eloszlás. Az átmeneti régióban és a tömbben 
a következőképpen alakul az eloszlás: a diákok 6%-a, illetve 5%-a nem éri el az át-
menő jegyet; gyenge teljesítményt nyújt a tanulók 25%-a, illetve 19%-a; közepes 
osztályzatot ér el a diákok 24%-a, illetve 21%-a; jó minősítésű 21%, illetve 31%; 
jeles 24%, illetve 25%. 

A szórványban elégtelen osztályzatot háromszor több diák kap, mint a másik 
két régióban, a tanulók 17%-a ebben az intervallumban található. A gyengén és 
közepesen teljesítők csoportjába a tanulók 31%-a, illetve 21%-a tarozik. A jó kate-
góriájában a tanulók 20%-ával az átmeneti régióhoz közelít. Jeles osztályzatot fele 
annyi diák (12%) ér el, mint a másik két régióban.  

Tehát a szórvány és a másik két régió eloszlásbeli különbségei a leghangsú-
lyosabbak az alsó és a felső értéksávokban. A szórványban élő végzős diákok hely-
zetének súlyosságára utal az, hogy 47%-uk teljesítménye az elégtelen vagy a gyen-
ge intervallumban található, közülük 30% nem éri el a hatos osztályzatot, ami az 
érvényes érettségi szempontjából lenne fontos. Ezek az adatok azt jelzik, hogy a 
szórványban élő diákok, akik szeretnék tanulmányaikat valamilyen felsőfokú okta-
tási intézményben folytatni, eleve hátrányos helyzetből indulnak.  

Pozitívumként értékelhető az, hogy a szórványban is kialakult a középréteg 
és a tanulók 41%-a a közepes és a jó minősítés szintjét eléri. Negatívum az, hogy a 
szórványban kétszer nagyobb a leszakadók aránya, mint a másik két régióban.  

2.2. A fogalmazási képesség színvonala  
A második szakasz normaorientált diagnosztikus mérés volt, amelyben a 

vizsgált populáció az általános iskola nyolcadik osztálya. A tanulói teljesítménye-
ket abból a szempontból vizsgáltuk, hogy az írásbeli kommunikációs képesség 
színvonala lehetővé teszi-e azt, hogy a különböző élethelyzetekben megvalósuljon 
a sikeres kommunikáció. Ezen mérés adatai alapján tanulmányozható az, hogy mi-
lyen az iskola által közvetített nyelvi minták alkalmazhatóságának a mértéke, illet-
ve vizsgálható az is, hogy a közvetlen környezet milyen mértékben alakítja a tizen-
évesek kommunikációs szokásait. 

A második szakaszban a tanulók három műfajban írtak fogalmazást. A cél ez 
alkalommal is az volt, hogy megfelelő változatosságú fogalmazási feladat alapján 
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lehessen vizsgálni az írásbeli kifejezőképesség színvonalát. Mivel egy dolgozat 
több típusú fogalmazást tartalmazott, az átlagot ugyanúgy számoltuk ki, mint az 
első szakaszban, vagyis a három szövegműre kapott pontszámok összegéből.  

2.2.1. A fogalmazási képesség színvonala néhány alapadat alapján 
1. Az országos átlagok régiók szerint a következők: szórvány 6,16; átmeneti 

régió 6,03; tömb 4,87. 
Az adatok nemcsak ezért meglepőek, mert nagyon alacsonyak, az elégtelen, 

illetve gyenge kategóriába sorolhatók, hanem azért is, mert szignifikáns különbség 
jelenik meg a régiók között. Az első szakasz eredményadatainak statisztikai próbái 
pedig meggyőzően bizonyították, hogy az elemiben, illetve az általános iskolában a 
régiók átlagai között nincs szignifikáns különbség. Furcsa az is, hogy a szórvány 
eredményei jobbak, mint a másik két régióé, ráadásul a tömb átlaga nem éri el az 
átmenő osztályzatot. 

A magyarázat a minta településtípusok szerinti kiegyensúlyozatlanságában 
rejlik. Szintén az első szakasz adatai bizonyítják, hogy a városi diákok kétszer 
olyan jól teljesítenek, mint a falun élő társaik. A szórványból pedig csak városi is-
kolákból érkeztek dolgozatok, a tömbből pedig 80%-ban falusi iskolákból. Ily mó-
don a régiók közötti különbségek részben településtípusok közötti különbségek.  

2. Az országos átlagok műfajok szerint a következők: élménybeszámoló 
4,56; elbeszélés 5,60; párbeszéd 6,66. Ezek az adatok is, akárcsak a régió szerinti-
ek, azt mutatják, hogy szignifikáns különbség jelenik meg a műfajok között is.  

Az eredmények elfogadhatatlanok, az elégtelen és a gyenge intervallumban 
találhatók. Arról tanúskodnak, hogy ismeretek nem hasznosulnak, jártasságok tör-
lődnek, képességek nem működnek abban az esetben, ha az iskolai feladathelyzet 
valamilyen tényezőjét megváltoztatjuk. Az adatok arról is vallanak, hogy az írás-
beli kommunikációs képesség fejlesztése nem kielégítő mértékű az általános isko-
lában, hiszen azok a kommunikatív funkciók és szövegalkotási műveletek nem mű-
ködnek összehangoltan, amelyek a sikeres megoldást tennék lehetővé a „felnőtt” 
feladathelyzetekben.  

2.2.2. Átlag – műfaj – régió   
Az alábbi táblázat az átlagok műfaj és régiók szerinti lebontását összesíti:  

22. táblázat 
Régiók Élménybeszámoló Elbeszélés Párbeszéd 
I. 5,11 5,93 7,34 
II. 5,23 6,01 6,84 
III. 3,46 4,98 6,00 
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A műfajok átlagai közötti különbségek minden régióban előfordulnak, és 
aránylag széles skálán mozognak. A pontszámbeli különbségek az adott régión 
belül jelzik azt, hogy milyen mértékben bizonyul nehéznek egy-egy fogalmazási 
feladat. Az élménybeszámoló és elbeszélés közötti eltérés egy pont körül alakul a 
szórványban (0,82) és az átmeneti régióban (0,78), másfél jegynyi a tömbben 
(1,52). Elbeszélés és párbeszéd között az eltérés különbségei a következők: 1,41 a 
szórványban, 0,83 az átmeneti régióban, 1,02 a tömbben. Minden régióban a leg-
nagyobb mértékű különbség a beszámoló és párbeszéd között jön létre: 2,23 a szór-
ványban, 1,61 az átmeneti régióban, 2,54 a tömbben.  

Minden régióban a legnehezebb feladatnak a beszámoló bizonyul, ezt követi 
az elbeszélés, könnyebbnek tűnik a párbeszéd.  

A párbeszéd feladatában egy életszerű kommunikációs helyzetet kellett meg-
oldaniuk, amelyben adott volt a téma (pénzt kellett kérniük egy osztálykirándulás-
ra), pontos útmutatást kaptak a témával kapcsolatos információkra (indoklás, ma-
gyarázat), illetve adott volt a címzett is (valamelyik szülő) és a formai keret: tele-
fonos párbeszéd. A feladat könnyűnek tűnt a tanulók számára is, mégis számtalan 
hibával oldották meg. Az átlag ugyan ebben a műfajban a legjobb, de az elvárható 
szint alatt marad. 

A formai keretben otthonosan mozogtak a diákok, ez annyiban segítette őket 
a szerkesztésben, hogy tudták, a fogalmazásnak három szerkezeti résszel kell ren-
delkeznie: a kapcsolat megteremtése, a téma tárgyalása, a kapcsolat megszakítása. 
A hármas tagoltsághoz általában ragaszkodnak, de sokan úgy vélik, hogy elegendő 
a szülői beleegyezés megköszönése, így az elköszönés elmarad, vagy fordítva elkö-
szönnek, de nem fejezik ki hálájukat a jóváhagyásért. 

A nagy szerkezeti egységeken belül általános és gyakran előforduló hiba, 
hogy elnyújtják a bevezetőt, ugyanis a kapcsolat megteremtése után nem térnek a 
lényegre (a témára), hanem „csevegnek”, megkérdik a szülőtől, hogy vannak, mit 
csinálnak, illetve a szülő is megkérdi tőlük ugyanezt. Kitérők után térnek a témára, 
amit megint hosszadalmasan bontanak ki, mert többet beszélnek arról, hogy 
mennyire szeretnének elmenni a kirándulásra (holott a feladathelyzet szerint, már 
elengedték őket, csupán többe kerül, mint amennyit befizettek), mint a kérésük in-
doklásáról. A szerkesztési hibákkal párhuzamosan tartalmi jellegűeket is elkövet-
nek, mert fontos információkat nem adnak meg (például: mennyi pénz kellene, és 
mikorra). 

A stílus tekintetében a megfelelő hangvételt eltalálják, kellő érzékkel emel-
nek be familiáris, illetve diáknyelvi kifejezéseket, a hangvétel egységességét általá-
ban biztosítani tudják, de a tömörség és szabatosság követelménye ellen sokat és 
sokszor vétenek. 
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Az elbeszélés feladata nehéznek bizonyult a tanulók számára. Egy jeggyel 
kisebb az átlag, mint a párbeszédben. Pedig a narratív szerkezet jól ismert a nyolca-
dikosok számára, a leggyakrabban elbeszélő fogalmazásokat íratnak velük.  

A megoldások tartalmi vonatkozású jellegzetessége, hogy banális, sematikus, 
néhány általános alapmozzanatra redukált történeteket dolgoznak fel, annak ellené-
re, hogy a feladat azt kérte, velük megtörtént eseménysort beszéljenek el. A tartal-
mi szempontok közül csupán egyet érvényesítettek, a tartalmi megfelelés elvét, ami 
azt jelentette, hogy a feladatban megadott helyzetnek megfelelő témát választottak. 
De a történet elbeszéléséből az élményszerűség szinte teljes mértékben hiányzik. A 
cselekmény néhány időrendi sorrendbe szerkesztett eseménymozzanatból áll, a sze-
replők jellemzése nem valósul meg, az érzések és érzelmek kifejezésére nem is 
törekednek. 

Szerkezeti szempontból a hármas tagolás érvényesül, de a tárgyaló részben 
megelégednek az események szürke felsorolásával, ennek következtében hiányzik 
a feszültség, ami a tetőpont felé haladást készítené elő. 

A fogalmazások stílusára a szürkeség jellemző, szókincsük szegényes (feltű-
nő módon nincsenek szavaik az érzelmek kifejezésére), nem használják ki a külön-
böző szövegtípusok nyújtotta lehetőségeket (a diákok több, mint fele párbeszédes 
részt sem iktat be elbeszélésébe, pedig a feladat utasításában szerepelt). 

Az élménybeszámoló eredményadatai jelentették a legnagyobb meglepetést, 
hiszen a nyolcadikosok (az első szakaszban) ebben a műfajban teljesítettek a leg-
jobban, ez alkalommal pedig az átlag még az átmenő jegyet sem éri el.  

Akárcsak az első alkalommal, ez estben is megadott címek közül választhat-
tak (de meg is változtathatták, ha úgy vélték, hogy történetüknek találóbb címet 
tudnak adni). Családban megélt élményekről, eseményekről kellett beszámolniuk. 
Az öt cím közül hármat választottak: Mindig apámnak/anyámnak van igaza!; El-
dugtuk a távirányítót; A testvérem mindig közbeszól. 

A többség a műfaji követelményeket sem tartotta be, nem beszámolót írtak 
egy családban megtörtént eseményről, hanem helyzetjelentéseket fogalmaztak ar-
ról, hogy a család mindig azt a műsort nézi, amit jó estben a szülők, de elsősorban, 
amit az apa akar; a gyermekcsíny, hogy eldugják a távirányítót mindig rosszul sül 
el; a kisebb testvérrel mindig baj van, a szenvedő fél mindig a nagyobb testvér. 
Szokatlannak és furcsának tűnt, hogy mindezt személyes állásfoglalás nélkül egyes 
szám első személyben úgy írták le, mintha nem részesei, hanem csupán szemlélői 
lettek volna az eseményeknek. Ennek következtében a szövegekre jellemző az át-
éltség, élményszerűség hiánya.  

A szövegek jellegzetessége a vázlatosság, a szereplők jellemzéssel nem 
egyénített figurák, a helyszín, a családi otthon bemutatása is hiányzik. Az esemé-
nyek történetté formálása laza, csupán a mozzanatok időrendi egymásutánja kap-
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csolja össze a történéseket, a metonimikus történetformálás nem érvényesül. Ez a 
hiányosság érezteti hatását a szerkezet alakításában, a szövegek kidolgozottságáról 
nem is beszélhetünk, a fogalmazások többségéből hiányzik a befejező rész. 

2.2.3. A tanulói teljesítmények eloszlása régiók és műfajok szerint 
A tanulói teljesítményeket ugyanúgy számoltuk ki, mint az első szakaszban, 

vagyis egy dolgozat pontszámát (három szövegmű összesített osztályzata) viszo-
nyítottuk a maximális pontszámhoz, amit 100%-nak tekintettünk. A tanulói teljesít-
mények eloszlását a tízes osztályzási rendszerben vizsgáltuk, és a már bemutatott 
minősítési kategóriák segítségével csoportosítottuk. 

A fogalmazási képesség alacsony színvonalát példázzák az eloszlási görbék. 
A helyzetkép lehangoló, hiszen a tanulók negyede, fele, sőt a tömbben háromne-
gyede a rendkívül alacsony országos átlag alatt teljesít. Nem éri el az átmenő jegyet 
a diákok 25%-a a szórványban, 27%-a az átmeneti régióban, 42%-a a tömbben. 
Mindhárom régióban a diákok 32%-a gyenge minősítést ér el. A közepes minősí-
téstől kezdve fokozatosan csökkennek a százalékos arányok, ami azt jelzi, hogy 
egyre kevesebb diák ér el magasabb osztályzatokat. Közepes minősítésű a tanulók 
12%-a (szórvány), 17%-a (átmeneti régió), 19%-a (tömb). A jó és jeles intervallu-
mokban a következőképpen alakul az eloszlás: szórvány: 18%, illetve 13%; átme-
neti régió: 14%, illetve 10%; tömb: 9%, illetve 4%.  
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13. ábra. Teljesítmények régiók szerint 

Az írásbeli kifejezőképesség színvonalát azzal is jellemezhetjük, hogy meg-
vizsgáljuk, a tanulók hány százaléka található az elégtelen és a jeles kategóriában. 
A szórványban a tanulók kétszer nagyobb százalékban érnek el elégtelen osztályza-
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tot, mint jelest; az átmeneti régióban már háromszor annyi tanuló kap elégtelent, 
mint jelest; a tömbben pedig tízszer több rossz fogalmazó van, mint jeles. Figye-
lembe véve a minta településtípusok szerinti jellegzetességét (szórvány 100%-ban 
város, tömb majdnem 100%-ban falu), megállapítható, hogy a falun tanuló nyolca-
dikos diákok teljesítményének a csökkenése megsokszorozódik, ha a megszokottól 
eltérő fogalmazási feladatot kell megoldaniuk (a kritériumorientált mérés adatai 
szerint kétszer gyengébben teljesítenek, mint a városiak). 

 
14. ábra. Tanulói teljesítmények megoszlása műfaj szerint 

A teljesítmények műfaj szerinti eloszlása jól tükrözi, hogy milyen mértékben 
bizonyult nehéznek vagy könnyebbnek az egyes fogalmazási feladatok megoldása. 
A legnehezebbnek a beszámoló bizonyult, ezt példázza az eloszlási görbe aszim-
metriája: a diákok 55%-a elégtelen osztályzatot kap és 30%-uk pedig gyenge minő-
sítést, a fennmaradó 15% a következőképpen oszlik meg: 7% közepes, 5% jó, 3% 
jeles.  

Az elbeszélés műfajában hasonló módon alakul az eloszlás: a tanulók 32%-a 
nem éri el az átmenő jegyet, 36%-uk gyengén teljesít, 15%-uk közepes, 13%-uk jó, 
4%-uk jeles teljesítményt nyújt. 

Az eloszlási görbe aszimmetriája megmarad a párbeszéd feladat estében is, 
annyi különbséget mutat az előző kettőhöz viszonyítva, hogy az eloszlás az átmenő 
jegy feletti intervallumokban kissé kezd kiegyensúlyozódni. Kategóriák szerint a 
következőképpen alakul az eloszlás: a diákok 30%-a elégtelen, 15%-a gyenge, 
30%-a közepes, 19%-a jó, 16%-a jeles.  
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2.3. Következtetések a fogalmazási képesség színvonalára vonatkozóan 
Az írásbeli kifejezőképesség színvonalának általános bemutatását az orszá-

gos átlagok, a tanulói teljesítmények eloszlási adataival lehet megvalósítani. A mé-
rés megtervezésekor megfogalmazott előfeltevések ezen adatok változásaihoz kap-
csolódnak. 

Feltételeztük, hogy a bevezetett új tantervek egyik pozitív hatása az lesz, 
hogy növekedni fognak az országos átlagok, a fogalmazási képesség színvonalának 
javulása minden régióban bekövetkezik, legfeljebb a fejlődési ütem mértéke lesz 
különböző. Az eredményadatok tükrében megállapítható: az országos átlagok 
összességükben nem növekedtek (egyes műfajokban magasabb átlagokat érnek el a 
tanulók, más műfajokban romlik a teljesítményük; az évfolyamok szintjén pedig 
változatlan marad). A fogalmazási képesség színvonalának javulása a régiók szint-
jén bekövetkezik: lassúbb ütemű a szórványban, gyorsabb ütemű az átmeneti régió-
ban; következtésképp a régiók közötti különbség eltűnik. Ez pozitívumként értékel-
hető. Viszont jelentkezik egy olyan tendencia, amelyre nem számítottunk, amely 
hatása negatív: megjelenik a településtípusok közötti különbség már az elemiben, 
és jelentőssé válik az általános iskolai képzés végére.  

Feltételeztük, hogy javulni fog a tanulói teljesítmények eloszlása, aminek 
pozitív hatása az, hogy szélesedik, és megerősödik a kialakulóban lévő középréteg. 
Az eredményadatok azt bizonyítják, hogy valóban javul a teljesítmények eloszlása 
(minden évfolyamon és minden régióban), folytatódik, lassú ütemben ugyan, a 
gyenge tanulók felzárkózása. Ez a folyamat azonban csak bizonyos korlátok között 
valósulhat meg, mert üteme túl lassú. Ezért mind az általános iskolai szakasz, mind 
a középiskolai képzés végén még túl népes tábort alkotnak a gyengén fogalmazók. 

Feltételeztük, hogy az iskolaitól eltérő feladathelyzetben romlani fognak a 
tanulói teljesítmények. Az eredményadatok azt tükrözik, hogy zuhanásszerűen 
csökken a tanulói teljesítmény, még abban az esetben is, ha a műfaj ugyanaz ma-
rad, csak a téma változik (például: élménybeszámoló). 

Az a hipotézisünk is igazolódott, hogy a tanulói teljesítmények csökkenése 
kisebb mértékű a jó fogalmazók körében, és nagyobb mértékű a gyenge fogalma-
zók körében. Arra nem számítottunk, hogy a gyenge fogalmazók jelentős hányada 
értékelhetetlen fogalmazást ír.  

Az előfeltevésünk, hogy a teljesítmények romlása minden régióban bekövet-
kezik, és mértéke független a régiótól, csak részben bizonyult igaznak; valóban 
minden régióban csökken a diákok teljesítménye, de a teljesítmények romlása kü-
lönböző mértékű, hiszen a szignifikáns különbség újra megjelenik a régiók között. 

Az eredményadatok igazolják azt az előfeltevésünket, hogy a teljesítmények 
alakulását befolyásolja a településtípus, hiszen a falun élő diákok teljesítményének 
csökkenése jóval nagyobb mértékű, mint városon élő társaiké.  
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3. AZ ISKOLAI TUDÁS ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK 
VIZSGÁLATA 

3.1. A felmérés két szakaszának az összehasonlítása az eredményadatok 
tükrében 

A felmérés első szakaszában azt vizsgáltuk, hogy a fogalmazási képesség 
színvonala hogyan viszonyul a tantervi követelményekhez, eléri-e a megkívánt 
szintet, megközelíti azokat, vagy elmarad az elvárásoktól. A második szakaszban 
azt kívántuk mérni, hogy az írásbeli kifejezőképesség színvonala eléri-e azt a szin-
tet, amely lehetővé teszi a sikeres kommunikációt az iskolai feladatoktól eltérő 
problémahelyzetben. A mérések adatainak az összevetése azért lehet tanulságos, 
mert rávilágíthat a fogalmazási képesség iskolai fejlesztésének a hatékonyságára, 
illetve felfedheti a nyelvi kifejezőképesség rugalmasságának korlátait az alkalmaz-
hatóság tükrében. Először az országos átlagokat hasonlítom össze, majd a teljesít-
mények eloszlását. 

1. Az országos átlagok összehasonlításában megadom az analitikus szempon-
tokat is, hiszen ezek részletekbe menően fedik fel a különbségeket. Az eddigiekben 
sem az első, sem a második szakasz adatainak bemutatásában nem elemeztem a 
megoldásokat ilyen szintű lebontásban. Most azért hivatkozom mégis rájuk, mert 
sok mindent elárulnak arról, hogy megváltoztatott feladathelyzetben milyen isme-
retek és készségek nem aktivizálódnak.  

Az analitikus szempontokat számok jelölik a táblázatokban: 1. tartalom, 2. 
szerkezet, 3. stílus, 4. nyelvhelyesség, 5. helyesírás, 6. külalak. Az átlagok a műfa-
jokra számolt átlagokat jelentik.  

Az országos teljesítményátlagok a mérés két szakaszában a következőképpen 
alakulnak régiók és műfaj szerinti lebontásban.  

Az első szakasz adatait az alábbi táblázatban foglaltuk össze. 
23. táblázat 

Ré-
giók 

Szempontok 
Élmény-

beszámoló 
Levél 

Személy-
leírás 

Tanács 

I. Összeg átlag 6,93 6,78 7,04 6,80 
  1. tartalom 2,33 2,14 2,34 2,17 
  2. szerkesztés 1,44 1,50 1,42 1,41 
  3. stílus 1,38 1,34 1,38 1,40 
  4. nyelvhelyesség 0,68 0,69 0,71 0,70 
  5. helyesírás 0,38 0,39 0,48 0,39 
  6. külalak 0,73 0,72 0,71 0,73 
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II. Összeg átlag 6,89 6,82 6,83 6,47 
  1. tartalom 2,12 2,02 2,16 1,81 
  2. szerkesztés 1,34 1,41 1,23 1,23 
  3. stílus 1,32 1,28 1,21 1,29 
  4. nyelvhelyesség 0,78 0,76 0,83 0,80 
  5. helyesírás 0,58 0,58 0,67 0,61 
  6. külalak 0,75 0,76 0,73 0,74 

III. Összeg átlag 7,14 6,94 6,82 6,41 
  1. tartalom 2,18 2,02 2,07 1,75 
  2. szerkesztés 1,45 1,47 1,27 1,22 
  3. stílus 1,40 1,33 1,27 1,26 
  4. nyelvhelyesség 0,77 0,77 0,81 0,78 
  5. helyesírás  0,53 0,53 0,62 0,58 
  6. külalak 0,81 0,82 0,79 0,82 
Összeg átlag 7,02 6,87 6,85 6,48 
1. tartalom 2,18 2,04 2,14 1,82 
2. szerkesztés 1,40 1,45 1,27 1,25 
3. stílus 1,37 1,31 1,26 1,29 
4. nyelvhelyesség 0,76 0,76 0,80 0,78 
5. helyesírás 0,53 0,54 0,62 0,57 
6. külalak 0,78 0,78 0,76 0,78 

A második szakasz adatai az alábbi táblázatban foglaltuk össze. 
24. táblázat 

Ré-
gió Szempontok Beszá-

moló Elbeszélés Párbeszéd Végösszeg 

I. 1. tartalom 1,30 1,61 1,95 1,63 
  2. szerkesztés 0,99 1,22 1,52 1,25 
  3. stílus 0,97 1,15 1,60 1,25 
  4. nyelvhelyesség 0,65 0,66 0,81 0,71 
  5. helyesírás 0,49 0,51 0,61 0,53 
  6. külalak 0,73 0,78 0,86 0,79 
  Összeg átlag  5,11 5,93 7,34 6,16 

II. 1. tartalom 1,44 1,85 2,01 1,76 
  2. szerkesztés 1,00 1,30 1,45 1,25 
  3. stílus 0,95 1,19 1,39 1,17 
  4. nyelvhelyesség 0,58 0,52 0,70 0,60 
  5. helyesírás 0,59 0,48 0,58 0,55 
  6. külalak 0,67 0,67 0,73 0,69 
  Összeg átlag  5,23 6,01 6,84 6,03 
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III. 1. tartalom 0,74 1,44 1,78 1,34 
  2. szerkesztés 0,57 0,93 1,16 0,90 
  3. stílus 0,66 0,98 1,18 0,95 
  4. nyelvhelyesség 0,58 0,66 0,75 0,67 
  5. helyesírás 0,35 0,32 0,43 0,37 
  6. külalak 0,56 0,65 0,70 0,64 
  Összeg átlag 3,46 4,98 6,00 4,87 
1. tartalom 1,15 1,63 1,91 1,57 
2. szerkesztés 0,84 1,14 1,36 1,12 
3. stílus 0,85 1,10 1,36 1,11 
4. nyelvhelyesség 0,60 0,61 0,75 0,65 
5. helyesírás 0,48 0,43 0,53 0,48 
6. külalak 0,64 0,69 0,75 0,70 
Összeg átlag 4,56 5,60 6,66 5,63 

Ha a két mérés adatait összevetjük, akkor megállapítható: az első mérésben a 
teljesítményátlagok elfogadhatóak, hiszen egy műfaj, a tanács kivételével, három 
műfajban, mind a három régióban a közepes teljesítmény értéksávjában találhatók 
az átlagok. Ebben az esetben a szövegalkotási feladatok hasonlítottak a tanórákon 
begyakorolt típusokra. Az, hogy éppen a tanács műfajában gyengébbek az eredmé-
nyek, arra világít rá, hogy az elméleti tudást nem tudják a gyakorlatba átültetni. A 
tanulók nagyon jó tanácsokat adnak kisebb társaiknak, hogyan formálják meg nyel-
vi nyilatkozataikat, hogy jó jegyet kapjanak fogalmazásból, de ők maguk nem tart-
ják be az ajánlott szabályokat; pedig a javaslatok átfogják a szövegtervezés és szö-
vegszerkesztés főbb lépéseit.  

A második mérés átlagai elfogadhatatlanul alacsonyak, hiszen egy műfaj (be-
számoló) esetében az országos átlag nem éri el az átmenő jegyet sem, egy műfaj 
(elbeszélés) esetében alig haladja meg az elégséges osztályzatot, és csupán egy 
esetben (párbeszéd) éri el a közepes értéksáv alsó határát. Ebben az esetben a szö-
vegalkotási feladatok a mindennapok kommunikációs helyzeteihez igazodtak.  

Az a tény, hogy ugyanabban a műfajban (beszámoló) a teljesítményátlagok 
között akkora a különbség (7,02 – első mérés, 4,56 – második), jelzi: a feladathely-
zet megváltoztatása milyen mértékben alakítja a tanulói teljesítményeket. Ez azt je-
lenti, hogy adott kommunikációs helyzetekben nem működnek azok a készségek, 
amelyek a sikeres nyelvi megnyilatkozást megvalósítanák. Elgondolkodtató az is, 
hogy milyen teljesítményt valósítottak meg az elbeszélés műfajában (5,60), hiszen 
az erdélyi diákok az elbeszélő jellegű fogalmazásokban bizonyultak eddig a leg-
jobbnak, az 1995-1996-os és a 2005-2006-os országos eredménymérés adatai pél-
dázzák, hogy minden évfolyamon, minden régióban jó teljesítményt nyújtottak.  
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A gyenge teljesítmény okát a feladathelyzet szokatlanságában (a családban 
megélt eseményeket kellett történetté formálniuk) kereshetjük. Ez pedig szintén 
arra utal, hogy váratlan vagy a szokásostól eltérő helyzetben nem tudják mozgósí-
tani azokat a jártasságokat, készségeket, amelyek a sikeres megnyilatkozásban se-
gítenék őket. Azokon a területeken, ahol eddig is gondok voltak (hitelesség, rele-
vancia, gazdagság a tartalomban, egység és haladási logika a szerkesztésben) a fe-
lére csökken a teljesítményük: tartalom: 2,18 – első mérés, 1,15 – második mérés; 
szerkezet: 1,40, illetve 0,84 a beszámoló műfajában.  

Az adatokat vizsgálva szembetűnő az is, hogy olyan nyelvi és írástechnikai 
készségek (az analitikus szempontok közül a nyelvhelyesség, helyesírás, külalak) 
nem működnek összehangoltan, amelyeknek már készségszintűeknek kellene len-
niük.  

2. A tanulói teljesítmények eloszlásában előbb a műfaj, majd a régiók sze-
rinti lebontást hasonlítom össze.  

A tanulói teljesítmények műfaj szerinti megoszlását az első és második mé-
rés adatai alapján már grafikonok alapján bemutattam. Az első esetben az eloszlási 
görbék azt tükrözik, hogy azokban a műfajokban, amelyekben a diákok aránylag jó 
teljesítményt nyújtanak, az eloszlás megfelelő, hiszen a görbe alakja hasonlít a 
Gauss-görbéhez (élménybeszámoló és levél műfaja). Azokban a műfajokban, ame-
lyekben csökken a teljesítményük, romlik az eloszlási mutató is (személyleírás és 
tanács). 

A második esetben az eloszlási görbék jól tükrözik a megváltozott helyzetet. 
Két feltűnő sajátosság figyelhető meg: egyrészt lényeges különbségek vannak a 
három műfajban kialakult teljesítmények eloszlási görbéi között, vagyis a középré-
teg nagyon különböző értékintervallumokban helyezkedik el; másrészt az átmenő 
jegy alatti skálán minden görbének szinte a tükörképe található meg. Ez azt jelenti, 
hogy a gyenge teljesítményű tanulók egyáltalán nem boldogulnak olyan helyzet-
ben, amely a begyakorolt típustól különbözik. A diákok szinte negyede nem ér el 
értékelhető teljesítményt, és csak 5%-uk eredményei érik el a kilenc és tízes közötti 
osztályzatot. Egymás mellé helyezve a két szakasz eloszlási értékeit az alsó és felső 
kategóriákban, megmutatkozik a teljesítmények romlásának mértéke. Az első sza-
kaszban az elégtelen kategóriában a következőképpen alakul az eloszlás: a diákok 
14%-a így teljesít az élménybeszámoló és levél műfajában, 17%-uk a személyle-
írás, 21%-uk a tanács feladatban. A második szakaszban elégtelen osztályzatú a 
diákok 55%-a a beszámoló műfajában, 32%-a az elbeszélés és 30%-a a párbeszéd 
feladatban. Beszédesek a jeles intervallum százalékos arányai is. Az első szakasz-
ban is csökkenő értékeket mutatnak: itt található a tanulók 15%-a (élménybeszá-
moló), 14%-a (levél), 13%-a (leíró fogalmazás), 11%-a (tanács). A második sza-



       58

kaszban zuhanásszerűen csökkennek a teljesítmények: jeles minősítésű 16% a pár-
beszédben, 4% az elbeszélésben, 3% a beszámolóban. 

A tanulói teljesítmények régiók szerinti eloszlásának összevetése a két sza-
kaszban szintén tanulságos, mert a különbségek azt jelzik, hogy az iskolai tudás 
alkalmazhatóságának foka nem annyira a régiótól, mint inkább attól függ, milyen 
mértékben megalapozott és begyakorolt ez a tudás.  

Az első szakaszban a különböző régiók teljesítményeinek átlagai között nin-
csenek jelentős különbségek, de az eloszlásban már jelentkeznek eltérések. A telje-
sítménygörbék különbségei jól bizonyítják azt, hogy az anyanyelvhasználatot és a 
kommunikációs szokásokat milyen mértékben formálja a nyelvi, kulturális kör-
nyezet. A legegyenlőtlenebb az eloszlás a szórványban. A görbe alakja azt tükrözi, 
hogy a szórványon belül is jelentős eltérések vannak az egyes megyék kistérségei 
között. A legelfogadhatóbb az eloszlás az átmeneti régióban, vagyis itt tekinthető 
normálisnak az eloszlás. A tömbben nagyon furcsán alakul az eloszlás, aminek az 
lehet a magyarázata, hogy jelentős különbségek vannak a falusi és a városi iskolá-
ban tanuló diákok teljesítményei között.  

A második mérésben az eloszlási görbék nemcsak a három régió teljesítmény 
átlagai közötti különbségeket jelzik, hanem azt is, hogy az eloszlásban is jelentősek 
az eltérések. Sajátos az, hogy ezek a különbségek hangsúlyosabban jelentkeznek a 
felső értékkategóriában, nem túl nagy különbségekkel, de rapszodikusan az átmenő 
jegy feletti intervallumokban, és elmosódottabban az ötös alatti sávban. Ez azt je-
lenti, hogy a fogalmazási gondokkal küszködő diákok gyengén teljesítenek függet-
lenül attól, hogy milyen nyelvi környezetben élnek; a régiók között jelentős kü-
lönbségek csak az igazán jól fogalmazó tanulóknál figyelhetők meg. A szórvány el-
oszlási görbéje mutat éles töréseket, ami az első mérésben tapasztalt jelenséget 
nyomatékosítja: a szórvány különböző kistérségei között jelentősek a különbségek. 
Ebben az esetben a legegyenletesebb az eloszlás a tömbben, és kisebb töréseket 
mutat az átmeneti régió eloszlási görbéje. 

A két mérés eloszlási görbéit összehasonlítva a legnagyobb különbségeket az 
átmenő jegy alatti intervallumban lehet megfigyelni. Ez a következőképpen alakul: 
első mérés: a tanulók 11%-a (szórvány), 16%-a (átmeneti régió), 18%-a (tömb) 
nem éri el az ötöst. Második mérés: a diákok 25, 28, illetve 42%-ának teljesítmé-
nye még a minimális szintet sem éri el. A felső értékkategóriában (9-10) a követke-
zőképpen alakul a diákok százalékos aránya: Első mérés: 7% (szórvány), 14% (át-
meneti régió), 14% (tömb); második mérés: 13%, 10%, 4%. 

Az adatokat vizsgálva feltűnő, hogy a második mérésben mennyire gyengék 
a tömb mutatói, illetve a felső értékkategóriában a szórvány adatai jobbak. Ennek 
magyarázata a mérésben résztvevő városi és falusi iskolák arányában kereshető. Az 
1995-1996-os mérés adatai azt tükrözték, hogy a régiók teljesítményei között jelen-
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tősek a különbségek, csekély az eltérés a falu és a város között, a 2005-2006-os 
mérés egyik legnagyobb meglepetése éppen az volt, hogy miközben csökkentek a 
teljesítmények közötti különbségek a régiók között, ugrásszerűen nőtt a különbség 
a város és falu között. A különbség a legnagyobb éppen a nyolcadik osztályban, 
hiszen a városi iskolákban a diákok kétszer olyan jól teljesítenek, mint falun tanuló 
társaik. 

Az alábbi táblázat a teljesítmények településtípusok szerinti különbségeit 
ábrázolja az első mérés adatai alapján. A grafikon jól mutatja, hogy a nyolcadik 
osztályban a legnagyobb mértékű a különbség a falun és városon tanuló diákok 
teljesítménye között. A falusi környezetben élő diákok többsége így hátránnyal 
indul akkor, amikor városi szakközépiskolában vagy elméleti líceumban szeretne 
tovább tanulni.  
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15. ábra. Teljesítményátlagok településtípusok és osztályok szerint 

3.2. Következtetések 
Ebben a fejezetben arra vállalkoztam, hogy az iskolában szerzett tudás alkal-

mazhatóságának a mértékét vizsgálom az általános iskola záró évfolyamán a diá-
kok írásos dokumentumai alapján. A következtetések megfogalmazásában a felmé-
rés két szakaszában keletkezett szövegművek összehasonlító vizsgálatának adataira 
támaszkodom.  

Az első szakasz eredményadatai alapján körvonalazódnak pozitív jelenségek: 
kiegyensúlyozódás a régiók között, a középréteg szélesedése, a fogalmazási képes-
ség terjedelmének a növekedése. A második szakasz adatai negatív irányú tenden-

Teljesítményát
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ciákat tárnak fel: a régiók közötti kiegyensúlyozottság úgy marad fenn, hogy a szo-
kásostól eltérő helyzetben minden régióban rosszul teljesítenek; a középréteg szinte 
eltűnik; a fogalmazási képesség rugalmasságáról pedig nem is beszélhetünk.  

A tanulói teljesítmények minden régióban, minden műfajban csökkennek, ha 
a diákoknak újszerű problémahelyzetben kell ismereteket felidézni, jártasságokra 
támaszkodni, és készségeket működtetni. Az iskolában szerzett tudás alkalmazha-
tóságának problémájára világít rá az, hogy abban a műfajban, amelyben a legjobb 
eredményeket érték el az első szakaszban, még az átmenő az átmenő jegyet sem 
teljesítik, ha a feladat egy tényezőjét megváltoztatjuk. 

A tudás alkalmazhatóságának mértéke nem függ a régiótól. A nyelvi, kultu-
rális környezettől függetlenül a gyengén fogalmazók teljesítménye értékelhetet-
lenné válik; a közepesek átcsúsznak a gyenge, a jók a közepes értékintervallumba, 
a jelesek aránya 5%-kal csökken. Mindez arra utal, hogy a begyakorlással meg nem 
erősített jártasságok és készségek nem az elvárható szinten működnek újszerű 
problémahelyzet megoldásában.  

Az első szakasz adatai alapján feltárt negatív tendencia (a településtípusok 
között megjelenő különbség) a második szakaszban tovább erősödik: a falusi és 
városi diákok teljesítményei közötti különbség tovább nő. A falun élő diákok isko-
lai tudásának alkalmazhatósága sokszorosan gyengébb, mint a városiaké.  

Mindezek alapján megállapítható, hogy az iskola által felkínált kiművelt 
nyelvi kód mintái csak iskolai feladathelyzetben szolgálnak orientáló mintaként, a 
diákok élő nyelvhasználatába nem épülnek be. A diákok „felnőtt” feladathelyzet-
ben nem tudják úgy kifejezni magukat írásban, hogy a nyelvi funkciók a domináns 
közlési célnak alárendelten és összehangoltan jelenjenek meg. Az iskolai fogalma-
zásórán szerzett tudás alkalmazhatósága gyenge. 
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4. A FOGALMAZÁSI KÉPESSÉG SZÍNVONALÁNAK 
ELEMZÉSE A SZÖVEGALKOTÁS MŰVELETI 

ASPEKTUSÁBÓL 

4.1. A vizsgálat előzményei 
Ebben a fejezetben a fogalmazási képesség színvonalának az alakulását vizs-

gálom a szövegalkotás műveleti aspektusából. A kutatás témája az országos ható-
körű empirikus vizsgálat anyagának feldolgozása és értékelése során körvonalazó-
dott, amikor reprezentatív tanulóminták eredményadatai alapján vizsgáltuk a fogal-
mazás egyes évfolyamokra jellemző átlagos fejlettségi szintjét az anyanyelven ta-
nuló magyar diákok körében. Az adatok arról tanúskodtak, hogy az elinduló és ki-
bontakozó pozitív folyamatok (például: középréteg kialakulása, régiók közötti 
különbségek kiegyensúlyozódása) ellenére az eredmények az elvárt szint alatt ma-
radnak minden évfolyamon, illetve túl népes tábort alkotnak a gyengén fogalmazók 
már az elemiben, és számuk növekedik az általános iskolában is. Az iskolai fogal-
mazásórán szerzett tudás alkalmazhatóságának a vizsgálata pedig arra mutatott rá, 
hogy a tanulók teljesítményei zuhanásszerűen romlanak, ha a begyakorolttól eltérő 
feladathelyzetben kell szöveget alkotniuk.  

Arra keresem a választ, hogy milyen ismeretek nem hasznosulnak, milyen 
jártasságok és készségek nem működnek adott fogalmazási feladat megoldásában, 
amikor a diáknak a kommunikációs problémahelyzetet értékelve, a szövegmű alko-
tásának műveleteit készségszinten kellene működtetnie; milyen kommunikatív 
funkciók és szövegalkotási műveletek nem működnek összehangoltan, amelyek a 
sikeres megoldást tennék lehetővé akár az iskolai, akár a „felnőtt” feladathelyze-
tekben.  

4.2. A vizsgálat szükségessége 
Ha az írásbeli kifejezőképesség teljesítményeit a fogalmazási feladatok 

szempontjából vizsgáljuk, akkor megállapítható, hogy a legjobb teljesítményt az 
elbeszélő jellegű, a leggyengébb teljesítményt a leíró jellegű szövegekben nyújtják. 
A levél műfajában közepesen, a tudósítás műfajában jól, a tanács és esszé felada-
tokban gyengén teljesítenek.  

A fogalmazások jellegzetességeit vizsgálva feltűnnek olyan sajátosságok, 
amelyek állandóaknak tekinthetők, mert függetlenek az iskola típusától, régiótól és 
településtípustól. A szerkesztésben a műfaj megkövetelte nagy szerkezeti egysége-
ket betartják, de a szöveg kidolgozottsága az elvárható szint alatt marad. A kom-
munikációs helyzetnek megfelelő hangnemet általában eltalálják, de a stílustartás 



       62

követelménye gondot okoz. A stílusban nem érvényesül az árnyaltság és választé-
kosság. A különböző típusú szövegekben jól érzékelhető, hogy a szegényes szó-
kincs gátolja az önkifejezést (a legszembetűnőbb a személyleírás feladatban, ami-
kor nincsenek szavaik saját jellemvonásaik megnevezésére; negatív tulajdonságai-
kat tagadó formával vagy körülírással adják meg).  

Ha az eredményadatok értékeléséből levonható tanulságokat hasznosítani 
akarjuk, akkor meg kell vizsgálni, hogy a diákok milyen jártassággal rendelkeznek 
a szövegtervezésben és szövegszerkesztésben; fel kell mérni azt, hogy a fogalma-
zási tevékenységben működtetett készségek milyen fejlettségi szinten állnak; a fo-
galmazási teljesítmény egészéhez viszonyítva kell elemezni részteljesítmények 
értékeit, illetve ezek egymáshoz való viszonyát. Ezek elemzése fedheti fel, hogy 
milyen területeken kielégítő színvonalú a diákok fogalmazási tudása, hol bizonyta-
lan vagy hiányos, milyen területen nem rendelkeznek kellő jártassággal ahhoz, 
hogy társadalmilag érvényes módon fejezzék ki mondanivalójukat, milyen nyelvi 
és írástechnikai készségek nem működnek összehangoltan. Tehát fel lehet tárni azt, 
hogy hol, milyen területeken van szükség korrekcióra a fogalmazástanításban, mi-
lyen alapvető készségek nem alakultak rutinná, milyen készségek fejlesztése igé-
nyel további gyakorlást. A hibák, hiányok feltérképezése alapot szolgáltathat a ha-
tékony fejlesztéshez.  

4.3. A vizsgálat célja, mintája 
A vizsgálat megtervezésekor a következő célkitűzéseket fogalmaztuk meg: 

– Vizsgáljuk az írásbeli kifejezőképesség színvonalának alakulását a szövegalko-
tás műveleti aspektusából.  

– Elemezzük a fogalmazási teljesítményt alkotó részteljesítmények közötti korre-
lációkat.  

– Vizsgáljuk a fogalmazási képesség részét alkotó készségek alakulását a hídfel-
adatok adatainak az összehasonlító elemzésével. 

A mintát az országos eredménymérés két szakaszának adatfelvételéből szár-
mazó írásos dokumentumanyag alkotja. A minta adatai megegyeznek az első feje-
zetben bemutatottakkal.  

4.4. Hipotézisek 
A következő előfeltevések fogalmazhatók meg: 

– A vizsgált változók átlagai között jelentős különbségek jelentkeznek, a különb-
ségek mértéke eltérő lesz a szövegtervezés, illetve a szövegszerkesztés művele-
teiben. 

– A vizsgált változók analitikus átlagait a feladat nehézségi foka alakítja a szö-
vegtervezés műveleteiben, a szövegtípus a szövegszerkesztés műveleteiben. 
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– Minden évfolyamon jelentős eloszlásbeli különbségek jelentkeznek a szöveg-
tervezés, illetve a szövegszerkesztés műveleteiben.  

– Az eloszlásbeli különbségek alakulása az évfolyamok szintjén különböző-
képpen valósul meg a szövegtervezés, illetve szövegszerkesztés műveleteiben. 

– Az eloszlásbeli különbségek nem mérséklődnek az általános iskolai képzés 
alatt, és csak nagyon csekély mértékben a középiskolában.  

A fogalmazási teljesítményt alkotó részteljesítmények között van korreláció 
a következőképpen: tartalom és szerkezet, stílus és nyelvhelyesség, helyesírás és 
külalak. 

4.5. Az értékelés szempontjai, elméleti alapjai  
Mivel a fogalmazási teljesítményt a benne működtetett komponensek rész-

eredményeiben vizsgálom, ezért lényeges az értékelés szempontjainak a tisztázása. 
A mérés eszközeinek a megtervezésében, a tanulók szövegműveinek az értékelésé-
ben a nemzetközi és magyarországi fogalmazásvizsgálatokban kidolgozott mo-
delleket és a gyakorlatban bevált eljárásokat követtük, az osztályozásban úgy mó-
dosítottunk, hogy a pontszámokat hozzáigazítottuk a román oktatási rendszerben 
érvényes tízes skálához, de a vizsgált változókra adható pontszámok eredeti ará-
nyait betartottuk. 

Az értékelés alapelveit meghatározza az: hogyan határozzuk meg azt a ké-
pességet, amely a mérés tárgyát alkotja.  

„Az írásbeli kifejezés képessége a nyelvi, gondolkodási és együttműködési 
képességnek, valamint olvasás- és írástechnikai készségeknek olyan kommuniká-
ciós feladatok megoldására szerveződött együttese, amelyekben a közlő a címzettet 
írott közleménye alapján tudja befolyásolni.” (Kádárné, 1990. 19.) A definíció sok-
tényezős problémahelyzetként értelmezi a szövegalkotást, amelynek megoldására 
az aktuális kommunikációs helyzetnek megfelelően egyedi módon kell általános és 
speciális, fogalmazással kapcsolatos ismereteket mozgósítani, készségeket és ké-
pességeket összehangoltan működtetni. Ha a fogalmazási tevékenység összetevőit 
rendszerként lehet jellemezni, akkor a képesség működésének értékelésében a 
rendszer komponensei alkothatják a vizsgált változókat. Az IEA vizsgálatok a 
Takala modell (Kádárné, 1990. 19.) alapján állapították meg az értékelés kritériu-
mait oly módon, hogy az írásbeli képességet alkotó ismeretek, készségek és jártas-
ságok rendszerezése alapján meghatározták a vizsgált változókat, majd ezekhez 
rendelték az értékelés szempontjait. A vizsgált változók közül a tartalom, szerkesz-
tés, stílus a szövegtervezésben való jártasságot, a nyelvhelyesség, helyesírás, kül-
alak a szövegszerkesztésben való jártasságot fedik le. Aszerint, hogy a szövegter-
vezésben, illetve szerkesztésben való jártasság milyen intellektuális, társas-együtt-
működési, nyelvi, írás-és szövegelrendezési készségek működését és a hozzájuk 
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kapcsolható ismeretek (fogalmak, gondolkodásmódok, retorikai szabályok, kom-
munikációs normák, stíluseszközök, nyelvhasználati, jelhasználati normák isme-
rete) mozgósítását követelik meg, leírható, hogy az egyes változók esetében milyen 
értékelési kritériumokat kell érvényesíteni.  

4.6. Az eredményadatok értékelése 
A fogalmazási képesség színvonalának az alakulását a szövegalkotás műve-

leti szempontjából az egymást követő oktatási szintek szerint mutatom be, figye-
lembe véve azt, hogy az oktatás adott szakaszában milyen képzési célok szerint 
bontakozik ki a fogalmazási képesség fejlesztése. Azért tűnik célszerűnek az egy-
másra épülő szakaszok szerinti bemutatás, mert a fogalmazási képesség részét al-
kotó különböző készségek fejlesztése más és más hangsúlyokat kap az elemiben, 
általános iskolában vagy a középiskolában. Például a helyesírási készség kialakítá-
sa az alsó tagozat, megszilárdítása és fejlesztése az általános iskola feladata, a 
középiskolában már készségszinten kell működnie. Abban is jelentős különbségek 
vannak a különböző szakaszok között, hogy a tantervek mekkora súlyt fektetnek az 
egyik vagy másik kommunikatív funkció gyakoroltatására. Például a kifejező funk-
ció gyakoroltatását fontos célnak tartják az általános iskolában, de már nem az a 
középiskolában, ahol viszont előtérbe kerül a felszólító funkció, különösen az érve-
lés gyakoroltatása. 

Az írásbeli kifejezőképesség komponensei színvonalának az alakulását az 
analitikus átlagok és az analitikus eloszlási mutatók alapján vizsgálom. Az analiti-
kus átlagok értékelésével fel lehet mérni azt, hogy a fogalmazási képességet alkotó 
készségek a begyakoroltság milyen szintjét érik el. Az analitikus szempontok sze-
rinti eloszlási mutatók alapján pedig azt lehet feltárni, hogy a diákság hány százalé-
kának a teljesítménye felel meg az elvárásoknak, vagy marad el azoktól.  

A vizsgált változók adatait fogalmazásfeladatok szerint értékelem két okból. 
Egyrészt azért, mert feladattípusonként eltérések vannak az értékelés kritériumai-
ban (például a szövegmű szerkezetének minősítésében az anyag elrendezésében 
szabály az egység, teljesség, haladási logika betartása, de ez utóbbit meghatározza 
az, hogy leírásról vagy elbeszélésről van szó). Másrészt azért érdemes feladattípu-
sonként nyomon követni a változók értékeinek az alakulását, mert a tapasztalat azt 
mutatja, hogy feladatok nehézségi foka nagy mértékben befolyásolja a teljesítmé-
nyek alakulását. A diákok számára nehéznek bizonyuló feladatokban romlik a szö-
vegek fogalmazástechnikai színvonala (a helyesírási, nyelvhelyességi vétségek szá-
ma növekedik minden évfolyamon, az alsó tagozaton romlik a szövegek olvasható-
sága és áttekinthetősége). A feladatok nehézségi foka összefüggésben van azzal, 
hogy a megadott kommunikációs helyzet milyen műfajú szöveg alkotását feltéte-
lezi. Ezért a műfaji bontásban vizsgált változók értékei azt is megmutatják, hogy 
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milyen ismeretekkel rendelkeznek a különböző szövegmodellekkel, illetve műfa-
jokkal kapcsolatban, és ezek az ismeretek hogyan hasznosulnak a kommunikációs 
problémahelyzet megoldásában.  

Az analitikus átlagok az adott változókra kapott pontszámok számtani közép-
arányosai. Az analitikus teljesítmény átlagokat a vizsgált változókra kapott pont-
számok összegéből úgy számítottuk ki, hogy az adott változóra kapható maximális 
pontszámhoz viszonyítottuk a megvalósított pontszámot. A tízes osztályozási ská-
lán a következőképpen alakult a pontszám: tartalom: 3 pont; szerkezet: 2 pont; 
stílus: 2 pont; nyelvhelyesség: 1 pont; helyesírás: 1 pont; külalak; 1 pont.  

A tartalom, szerkezet, stílus változók esetében a fogalmazási feladat jellege 
(kommunikációs helyzet, műfaj, kommunikatív funkció) alakította az osztályozási 
követelményeket, a nyelvhelyesség, helyesírás, külalak változók esetében az adott 
oktatási szinten érvényes tantervi követelmények.  

Az analitikus teljesítmények eloszlását szintén tízes skálára vetítettük ki, de 
az egyes értékintervallumokat itt is összevonva kezeljük, úgy ahogyan azt meg-
adtuk a második fejezetben.  

4.6.1. Az írásbeli kifejezőképesség színvonala a szövegalkotás műveleti 
aspektusából oktatási szintek szerint (első szakasz) 

1. Az elemi iskola. Az elemisták a mese műfajában alkottak hosszabb terje-
delmű szöveget. Olyan szövegalkotási feladatot kaptak, amely kellő szabadságot 
biztosított nekik a történetformáláshoz, ugyanakkor a legismertebb keretet kínálta 
fel a fogalmazáshoz. A címet is ők adták fogalmazásuknak. 

A szövegművekből kiszűrtük azokat, amelyek műfajilag nem feleltek meg, 
amelyek ismert mesét szinte szó szerint írtak le, illetve valamelyik közismert mese 
részletét mutatták be. Az átlagokat az értékelhető, műfaji szempontból megfelelő, 
címmel ellátott szövegekre kapott pontszámokból számoltuk. A vizsgált változókra 
kapott pontszámok átlagát a következő táblázat összesíti régiók szerinti lebontásban:  

25. táblázat 
Régiók Szórvány Átmeneti régió Tömb  
Szövegek száma 93 164 274 531 
Átlag 7,08 7,09 7,14 7,14 
Tartalom 1,33 1,33 1,37 1,35 
Szerkezet 0,85 1,02 0,97 0,96 
Stílus 1,41 1,33 1,41 1,38 
Nyelvhelyesség 0,77 0,76 0,82 0,79 
Helyesírás 0,51 0,64 0,63 0,61 
Külalak 0,88 0,88 0,84 0,86 



       66

Az analitikus átlagok azt tükrözik, hogy a vizsgált változók régiónkénti pont-
számai között nincsenek számottevő különbségek. Ezért az analitikus szempont 
szerinti teljesítményeket az országos átlagokból számoltuk ki.  

A részteljesítmények adatait az alábbi táblázat tartalmazza. 
26. táblázat 

Tartalom 45% 
Szerkezet 48% 
Stílus 69% 
Nyelvhelyesség 79% 
Helyesírás 61% 
Külalak 86% 

Az adatok két sajátosságra hívják fel a figyelmet: szignifikáns különbségek 
vannak a különböző változók esetében; a szövegtervezés műveleteiben jóval gyen-
gébbek az eredmények, mint a szövegszerkesztés műveleteiben.  

A negyedikesek a tartalom vonatkozásában nyújtották a leggyengébb teljesít-
ményt. Érdemes megvizsgálni azt, hogy milyen ismereteket tudnak hasznosítani, és 
mit nem; mit tudnak az elvárható begyakoroltsággal megoldani, és mit nem; mit 
tudnak rutinszerűen elvégezni, és mit nem.  

A tartalmi megfelelés elvét betartják (csak a leggyengébbeknél nem érvénye-
sül): meséiknek általában találó címet adnak; a cím az esetek többségében utal a me-
se típusára is (állat-, tündér-, varázsmese). Tudják azt, hogy a mese típusától függő-
en jellemző tartalmi elemeknek meg kell jelenniük: az általuk formált történetbe be-
építik a hős próbáit, a vándorutat; a jó és rossz szembenállása, illetve küzdelme tör-
ténetformáló erőként érvényesül, ehhez kapcsolódva megjelennek a főszereplőt se-
gítő, illetve akadályozó erők. A helyszínre és időre utaló mozzanatok beépítésében 
jól, gyakran leleményesen alkalmazzák a közismert mesei fordulatokat.  

Az elbeszélés minőségét biztosító tényezőkre viszont már nem figyelnek (a 
legjobbakat kivéve). Feltűnő, hogy nem jellemzik a szereplőket. Megjelenésükről, 
kinézetükről szinte semmilyen információt nem adnak meg, jellemük megformá-
lása, ha egyáltalán felsejlik, sematikus (jó, rossz; okos, buta). A jellemzés eszközei-
ből csak a cselekedtetéssel megvalósulót alkalmazzák, beszéltetéssel nem egyénítik 
hőseiket. Párbeszédes részeket vagy egyáltalán nem iktatnak be, vagy néhány mon-
datnyit csupán. A lelkiállapotok tükrözését és az érzelmek kifejezését nem tartják 
fontosnak. Úgy tűnik néhány igén (örül, szomorkodik) és melléknéven (boldog, 
szomorú) kívül nincsenek szavaik az érzelmek kifejezésére. A cselekmény kibontá-
sában kétféle megoldás szerint járnak el. Az egyik eljárás: gyors ütemben bontják 
ki az eseményeket, gyakran vázlatosnak tűnik a történet. A másik megoldás: sok 
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apró részletet kapcsolnak az események fő vonalához, de ezeket nem tudják szerve-
sen kapcsolni a fő témához, gyakran elvesztődnek a részletekben. 

A szerkezet változó esetében szintén 50% alatti a teljesítmény. Rutinszerűen 
követik az elbeszélő szerkezet hármas tagoltságát, a bevezetés, tárgyalás, befejezés 
egységei körvonalazódnak a mesékben. Általában világosan érzékelhető a főbb 
események időbeli sorrendje, de a metonimikus történetformálásban nem rendel-
keznek kellő jártassággal. Az eseménysort alkotó mozzanatokat nem az ok-okozati 
viszonyok kapcsolják történetté, hanem a lineárisan alakított időszerkezet.  

A nagyobb szerkezeti egységeken belül nem megfelelően tagolják a szöve-
get, nem tudják a nagyobb gondolati egységeket elhatárolni, vagy egyáltalán nem 
tagolnak (sok fogalmazásban a hosszabb terjedelmű tárgyaló rész egyetlen bekez-
dés); vagy teljesen széttagolják a szöveget (szinte minden mondat új bekezdés). 
Ezzel egy olyan probléma jelentkezik, amely végig kíséri az általános iskola tanu-
lóit is. A szerkezetnél értékelési szempont volt az is, hogy jelölik-e a váltásokat az 
elbeszélő és párbeszédes részek között, illetve megvalósul-e a párbeszédes részek 
formai jelölése. A párbeszédek hiánya miatt, ritkán lehetett érvényesíteni ezt a 
szempontot; azokban a fogalmazásokban, amelyekben a szereplők is beszéltek, 
nemcsak a narrátor, többnyire megvalósult a váltás jelölése.  

Aránylag jó teljesítményt nyújtottak a stílus kategóriájában. Az elemisták 
általában eltalálják a megfelelő mesemondói hangnemet, a mesei fordulatokat cél-
szerűen alkalmazzák. Az általuk írt szövegekben még érvényesül a stílustartás 
követelménye. Ezt azért érdemes kiemelni, mert az általános és középiskolában 
sokan és sokszor vétenek e követelmény ellen. Minél nehezebbnek bizonyul a szö-
vegalkotási feladat, annál gyakrabban előforduló hiba a stílustörés.  

A változatosság és árnyaltság nem erénye a szövegeknek. Túl gyakori a szó-
ismétlés, nem használnak árnyalatokat kifejező rokon értelmű szavakat. Sokszor és 
feleslegesen használják az és, illetve a s kötőszót, egyhangúságot eredményez az 
„aztán”-nal kezdődő mondatok gyakorisága.  

A nyelvhelyesség értékelésében a kiindulópont az volt, hogy a fogalmazó 
milyen mértékben igazodik az írott köznyelv grammatikai és tagolási szabályaihoz. 
A negyedikesek teljesítménye ezen a területen elfogadható. Az előforduló hibák 
többsége egyeztetési vétség (alany–állítmány egyeztetés, a többes fogalmát kife-
jező jelzőt többes számú jelzett szó követi, az alanyi és tárgyas ragozás alkalmazá-
sának vétségei). 

A helyesírás értékelésében a negyedikes tanterv követelményeit tekintettük 
alapnak (minimális követelmények: mondatvégi írásjelek használata; kis és nagy 
kezdőbetű használata; a tárgy ragjának írása; a múlt idő jelének helyes alkalma-
zása; szóvégi -ó, -ő, -ú, -ű; az igekötő helyesírásának szabályai.). Mivel az osztá-
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lyozásban csak a minimális követelmények betartását kértük számon, ezért teljesít-
ményük közepesnek tekinthető. 

A külalak minősítésében az elemistáknál a fő szempont az írás olvashatósága 
és áttekinthetősége volt. Teljesítményük jónak mondható.  

 
2. Az általános iskola. Az általános iskolai szakaszban a nyitó (V. osztály) 

és záró évfolyam (VIII. osztály) fogalmazási képességének színvonalát vizsgáltuk. 
Mind a két évfolyam tanulóinak változatos szövegalkotási feladatokat kellett meg-
oldaniuk, hogy mérni tudjuk a képesség terjedelmét. Közös feladat volt az élmény-
beszámoló, levél, személyleírás, a nyolcadikosok még megoldották a tanács felada-
tot is. Feladattípustól függően különböző színvonalú szövegművek keletkeztek, 
ezért a vizsgált változókra kapott pontszámok átlagait műfajok szerint is vizsgáltuk 
azért, hogy fel lehessen tárni, melyek a legalapvetőbb problémák és milyen irányú 
változtatásokra lenne szükség az elvárásoknak megfelelő fogalmazási képesség ér-
dekében.  

Az V. osztály  
Az ötödikesek analitikus átlagait műfaji bontásban a 27. táblázat régiók sze-

rint mutatja be. A régiók sorrendje minden műfaj esetében: szórvány, átmeneti 
régió, tömb.  

27. táblázat 
Szövegek 

műfaja Élménybeszámoló Levél Személyleírás 

Szövegek száma 125 285 405 119 271 364 131 274 407 
Átlag 5,53 6,53 6,62 5,76 6,67 6,70 5,42 6,03 6,12 
Tartalom 1,63 1,92 2,02 1,56 1,97 1,95 1,61 1,86 1,93 
Szerkezet 1,07 1,27 1,30 1,10 1,27 1,38 0,93 1,00 1,04 
Stílus 0,97 1,22 1,23 1,08 1,32 1,28 0,80 0,98 1,00 
Nyelvhelyesség 0,66 0,76 0,77 0,76 0,75 0,77 0,79 0,80 0,79 
Helyesírás 0,52 0,56 0,54 0,54 0,57 0,54 0,68 0,63 0,62 
Külalak 0,69 0,80 0,78 0,71 0,78 0,78 0,62 0,76 0,74 

Az adatok alapján megállapítható, hogy minden régióban feladattípus szerint 
jelentkeznek az analitikus átlagok közötti különbségek, és a feladat nehézségi foka 
alakította az analitikus átlagokat, nagyobb mértékben a szövegtervezés és kisebb 
mértékben a szövegszerkesztés műveleteiben. Minden régióban a levél feladat 
könnyűnek, az élménybeszámoló közepesnek, a személyleírás nehéznek bizonyult.  

Az 28. táblázat műfajok szerint összesíti az analitikus átlagokat. 
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28. táblázat 
Szövegek műfaja Élménybeszámoló Levél Személyleírás 

Szövegek száma 815 754 812 
Átlag 6,42 6,54 5,98 
Tartalom 1,93 1,90 1,85 
Szerkezet 1,25 1,30 1,01 
Stílus 1,19 1,27 0,96 
Nyelvhelyesség 0,75 0,76 0,79 
Helyesírás 0,54 0,55 0,64 
Külalak 0,77 0,77 0,73 

Az átlagokból számolt részteljesítmények adatait a következő táblázat tartal-
mazza. 

29. táblázat 
Vizsgált változók Élménybeszámoló Levél Személyleírás 
Tartalom 54% 53% 52% 
Szerkezet 63% 65% 55% 
Stílus 60% 64% 48% 
Nyelvhelyesség 75% 76% 79% 
Helyesírás 54% 55% 64% 
Külalak 77% 77% 73% 

A részteljesítmények adatai ugyanazokat a sajátosságokat tükrözik, amelyek-
kel találkoztunk az elemistáknál: a változók között szignifikáns különbségek for-
dulnak elő. Az ötödikesek is nehezen boldogulnak a mondanivaló összegyűjtésé-
vel, elrendezésével, műfajtól függően a mondanivaló kifejezésével.  

Az ötödikesek a legjobb teljesítményt a levél feladatban nyújtották. Ez várha-
tó volt, hiszen a levélforma, mint a társas érintkezés konvenciója számukra már az 
elemiből ismert keret, amelybe elvileg bármilyen tartalom elhelyezhető, és ennek 
megfelelően bármilyen szövegtípus előfordulhat. A feladat megadta a tartalom főbb 
elemeit: barát (barátnő) meghívása a lakhely (szülőfalu, szülőváros) valamilyen ne-
vezetes eseményére. Kritérium volt az is, hogy az érdeklődést felkeltő (kedvcsináló) 
legyen a rendezvény bemutatása, illetve személyes élményekre, tapasztalatokra is 
hivatkozzon. A tartalmi vonatkozások pontos jelölése megfelelő kiindulópontot je-
lentett a mondanivaló összegyűjtéséhez, a tanulók mégis meglepően gyengén telje-
sítettek. A meghívást megfogalmazzák, de alapinformációkat nem adnak meg vele 
kapcsolatban (például időpont, helyszín, programok), nem írnak arról, hogy a szü-
lőkkel megbeszélték a vendéglátást, nem kérnek visszajelzést arról, hogy elfogadják 
a meghívást vagy nem. Az eseményt, amelyre a meghívás szól, megnevezik, de nem 
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törekednek arra, hogy lényeges jellemzőkkel mutassák be. Nem válogatnak megfe-
lelően a fontos és kevésbé fontos elemek között. A személyes tapasztalatok megje-
lennek, de ezek élményszerű ábrázolása legtöbbször elmarad; megelégednek annyi-
val, hogy elmondják: jó volt ott lenni, jól érezték magukat, jól szórakoztak. A társas 
együttműködési készségük megnyilvánulása arra korlátozódik, hogy a levél végére 
odaírják, remélik, a meghívott is jól fogja érezni magát.  

A levél formai szabályainak betartása készségszinten valósult meg, a gyen-
gén fogalmazóknál is megjelent a megszólítás, megtörtént a kapcsolatteremtés, sor 
került a téma kibontására, a búcsúzó záradékot viszont gyakran helyettesítette az 
aláírás. A legnagyobb gondot a téma kibontásában annak a megoldása jelentette, 
hogy a rendezvény felsorolt mozzanatai valamiféle természetes rendet alkossanak. 
Nem találták meg azt a szerkesztési elvet, amely megkönnyítette volna a nevezetes 
esemény felidézését. Ez a fogyatékosság tükröződik abban, hogy az elvárhatónál 
gyengébb teljesítményt nyújtottak a szerkezet kategóriájában.  

Az ötödikesek a stílus vonatkozásában a levél műfajában voltak a legjobbak. 
A megfelelő hangnem megválasztásával jól boldogultak, a hangnem egyenletes-
sége jellemző a levelekre. Az árnyaltságra és választékosságra való törekvés azon-
ban csak a legjobbaknál valósul meg. A rövid terjedelmű szövegekben bántóan 
gyakran előforduló szóismétlések arra utalnak, hogy vagy szegényes a szókincsük, 
vagy hiányzik az igényük arra, hogy szabatosan, egyértelműen és érzékletesen fe-
jezzék ki magukat. Mondatszerkesztésük a társalgási stílus normáit követi, de a 
mondatfajták változatossága nem jellemző. 

Helyesírási teljesítményük az elvárható szint alatt marad. Sokat hibáznak a 
központozási jelek alkalmazásában (megszólítást követő írásjel, keltezés, mondat-
határok jelölése).  

A levél formai követelményeinek az ismerete segítette a diákokat abban, 
hogy a fogalmazás írásképe rendezett és áttekinthető legyen. Átlagos teljesítmé-
nyük jónak mondható.  

Az élménybeszámoló feladata, akárcsak a negyedikeseknél a mese, egyszerre 
kínálta fel a választás lehetőségét a témában, és a jól ismert narratív keretet a téma 
kibontásához. A diákok elbeszélések címei közül választhattak (de meg is változ-
tathatták, ha akarták), a választott témához kellett hozzárendelniük a személyes él-
ményt elbeszélő történetet. A tartalom vonatkozásában mégis gyenge (54%-os) tel-
jesítményt értek el. Meglepő módon már a tartalmi megfelelés elve ellen is vétettek 
(a negyedikesek legalább ezt betartották). Az átmenő osztályzatot el nem érő tanu-
lóknál általános hiba volt az, hogy nem a kiválasztott témáról írtak, a gyenge fogal-
mazóknál az volt gyakori, hogy a történet indításában még kapcsolódtak a címhez, 
de az események kibontását már nem tudták úgy megoldani, hogy azok valóban az 
általános címet példázzák. A jó fogalmazók sem igazán tudták megvalósítani azt, 
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hogy a leírt eseményeket élményszerűen jelenítsék meg. A fogalmazások zöme 
olyan élménybeszámoló, amelyből éppen az élmény magával ragadó ereje hiány-
zik. Sok történet mögül az inger- és élményszegény környezet sejlik fel. A szö-
vegek sajátossága (még az aránylag jól megformált elbeszélések esetében is), hogy 
a térre és időre utaló mozzanatok csak olyan mértékben vannak jelen, amennyiben 
a cselekmény térben és időben bontakozik ki. Az elbeszélt események bárhol és 
bármikor megtörténhettek volna. Az elbeszélt történetek többsége lineáris időszer-
kezetű, az időre utaló mozzanatok főleg az események egymást követő folyamatos-
ságát érzékeltetik (azután, nemsokára, kis idő múlva, néhány perccel azután), nem 
adnak meg évszakra vagy napszakra vonatkozó információkat. A helyszínre utaló 
információk még szűkszavúbbak (a tengerparton nyaraltunk, a hegyekben voltunk, 
az utcán történt), a helyszín akár egy mondatos ábrázolása is hiányzik. 

A tanulók többsége igazodott a megadott kommunikációs helyzethez, és 
egyes szám első személyben mesélte el a történetet. A szereplők jellemzése, akár-
csak az elemistáknál, főleg cselekedtetéssel valósul meg, párbeszédes részt ritkán 
iktatnak be. Monológok sem segítik az önjellemzést, pedig a Nehéz döntés vagy Az 
álmom valósággá vált című történetekben ez az eljárás kézenfekvő lett volna. A 
legjobban sikerült szereplő ábrázolások az Új barátot szereztem történetekben va-
lósultak meg, mert legalább az indoklásban, hogy miért lettek barátok, feltűnnek 
személyiségre utaló vonások. A leírások nemcsak a környezet ábrázolásából hiány-
zanak, nem jelennek meg a portrék megformálásában sem. Az érzelmek kifejezésé-
ben néhány igére támaszkodnak (örültem, örvendtem, izgultam), alig egy tucatnyi 
melléknévre (boldog, szomorú, jó, rossz, kíváncsi, ideges, barátságos), nem is töre-
kednek árnyaltságra. Az átélt érzelmek intenzitását nem szinonimák használatával 
próbálják kifejezni, hanem az ige vagy a melléknév elé biggyesztik a nagyon vagy 
kissé határozókat (nagyon örültem, kissé szomorkodtam). A szűkre szabott szó-
kincs korlátai talán ezen a területen nyilvánulnak meg leginkább.  

A szerkesztésben biztos támpontot jelentett az elbeszélői szerkezet ismertsé-
ge, a hármas tagolást még a gyenge fogalmazók is betartják. A tárgyaló rész kidol-
gozásában olyan jellegzetes hibák tűnnek fel, amelyek a szöveg nem megfelelő ki-
dolgozottságából fakadnak. Gyakori, hogy a téma szempontjából nem releváns ese-
ménymozzanatot emelnek be; előfordul, hogy a beemelt résszel elkanyarodik a 
témától. A bonyodalom kifejtését nem tudják úgy megvalósítani, hogy az esemény-
mozzanatok természetes módon haladjanak a drámai tetőpont irányába. Tipikus 
hiba, hogy a történetnek nincs is tetőpontja, ez pedig előre vetíti a lezártságot nem 
biztosító befejezést. A fogalmazások jelentős csoportjában (körülbelül negyedében) 
a tárgyalás megfelelő kibontása azért bizonyul nehezen megoldható feladatnak, 
mert a választott címhez nem megfelelő történetet találnak ki. Például a Nehéz 
döntés címhez rendelt történet alaphelyzete: mit kérjen szüleitől születésnapjára (a 
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nagy „dilemmát” okozó tényezők nagyon változatosak: gördeszka vagy maroktele-
fon; póniló vagy bicikli stb.); ilyen és ehhez hasonló helyzetekből valóban nem 
lehet semmilyen hitelesnek tűnő belső vívódást  kibontani. Egy másik példa: az 
Álmom valósággá vált vagy a Végre sikerült alaphelyzete: rossz jegyet kapott vala-
milyen tantárgyból, és ki kell javítania. Kisszerű álmok szürke, lapos történeteket 
eredményeznek.  

Az egyik legáltalánosabb szerkesztési hiba, hogy nem veszik figyelembe a 
szövegegész és -részlet dialektikus viszonyát, vagyis azt, hogy a részleteknek is 
ugyanazt a jelentést kell sugározniuk, amit a szövegegész nyújt. Sokszor öncélúan 
emelnek be epizódokat, olyan eseménymozzanatokat részleteznek, amelyek nem 
viszik előre a cselekmény kibontását. 

A stílus változónál gyengébb teljesítményt nyújtottak, mint a negyedikesek. 
A témához és műfajhoz illő hangnemet az ötödikesek is megfelelően választják 
meg, de az elbeszélői hangnem egyenletességét nem mindig tudják megőrizni. Kü-
lönösen azokban a fogalmazásokban gyakori a stílustörés, amelyek rosszul megvá-
lasztott alaphelyzetre építik a történetet, vagy amelyek valószerűtlen eseménysort 
adnak elő. (A feladat olyan történetet kért, amely megtörtént, vagy megtörténhetett 
volna.)  

A stílus választékossága, illetve az erre való törekvés csak a diákok 20–25%-
ánál érvényesül. Az elbeszélő és leíró részek, a párbeszédes és monologikus szö-
vegtípusok célszerű és változatos használatával szintén csak a legjobbaknál találko-
zunk, a többség megelégszik az elbeszélő szöveg alkalmazásával. Míg a negyedi-
kesek történetmondását elevenné és fordulatossá tették a célszerűen beépített mesei 
fordulatok, addig az ötödikesek nem is próbálkoztak azzal, hogy a művészi kifeje-
zés általuk már tanult és ismert eszközeit alkalmazzák.  

Ha stílusbeli árnyaltságra nem is törekednek, az érzékelhető, hogy a köznyel-
vi normákhoz igyekeznek igazodni. A nyelvhelyesség változónál elért teljesítmé-
nyük megfelel az elvárható szintnek. Csökken a negyedikeseknél tapasztalható 
egyeztetési hibák, illetve a határozó ragok használatában jelentkező pontatlansá-
gok, tévedések száma. 

A helyesírás kategóriájában a teljesítményük ugyanolyan gyenge, mint a tar-
talom változónál: 54%-os. Magas a központozási hibák száma, a tagmondatok ha-
tárának a jelölése nehezen megy, a halmozott mondatrészek közötti írásjel haszná-
latával sem boldogulnak igazán. Sokat és sokszor hibáznak az időtartam jelölésé-
ben (mind a magán-, mind a mássalhangzók esetében), illetve a mássalhangzók 
minőségi változásainak jelölésében. A j hang hagyományos írásmód szerinti jelölé-
sében szaporodik a hibák száma. Nyilvánvaló, hogy az ötödikesek helyesírása nem 
éri el a tanterv által előírt szintet.  
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Az ötödikesek teljesítménye a leggyengébb a személyleírás feladatában. Itt 
mutatkozik meg a nagyfokú járatlanságuk a leíró közlés megtervezésében és meg-
szerkesztésében. Erre lehetett is számítani, hiszen a leírások (táj- vagy személyle-
írás) feltűnő módon hiányoztak az elbeszéléseikből is.  

A szövegtervezés minden műveletében ötven százalék körüli a teljesítmé-
nyük. A tartalom elbírálásában azt vettük figyelembe, hogy a fogalmazás írója 
szükséges és elégséges információt adjon meg külső megjelenéséről, illetve jelle-
mének alapvonásait ragadja meg. Az anyaggyűjtésben a legfőbb problémát a válo-
gatás okozta, lényeges és lényegtelen elemek rapszodikusan keverednek az önport-
réban. Vagy túl sok, vagy túl kevés információt adnak meg. A külső portré megfor-
málásában gyakori, hogy centiméterben megadják a testmagasságot, kilogrammban 
a testsúlyt, kéz- és lábméretet, hajuk és szemük színét (mintha valamilyen kérdő-
ívet töltenének ki), de mégis szinte semmit nem tudunk meg külső megjelenésük-
ről. Egy másik jellemző eljárás, hogy egy számukra fontos elemet kiragadnak, azt 
részletezik, más vonásaikról pedig semmit nem írnak. Például van olyan diáklány, 
akinél a külső portré csupán a haj és hajviselet bemutatásából áll; de arra is akad 
példa, hogy az arc leírásában csak a szeplők jelennek meg, innen kezdve a leírás át-
csap elbeszélésbe, mert a diák azon kesereg, hogy milyen hátrányt jelent ez a szá-
mára (példákat hoz arra, mennyit csúfolják érte). Szívesen beszélnek öltözködési 
szokásaikról, és fontosnak tartják, hogy megemlítsék kedvenc cipő- vagy ruhamár-
kájukat, vagy felsorolják az általuk kedvelt színeket.  

A belső portrék egyik legfőbb erénye, hogy megformálóik hitelességre töre-
kedtek, nemcsak pozitív, hanem negatív jellemvonásaikat is beemelik a jellemzés-
be. A többség néhány alapvonással megrajzolja belső portréját, de ezt kiegészítik 
szokásaik, kedvteléseik túlméretezett bemutatásával.  

A szerkezet változó esetében ebben a feladatban a leggyengébb az ötödike-
sek teljesítménye. A kompozíció kialakításában a legnagyobb kihívást az jelentette, 
hogy összefüggő, szövegszerű leírást alkossanak, illetve biztosítsák valamilyen 
rendezőelv érvényesítésével a szöveg logikai felépítését. A gyengén fogalmazók-
nak nem is sikerült az önjellemzés szövegszerű leírása, inkább leltárt készítettek 
külső és belső tulajdonságaikról. A szövegszerű fogalmazások többségében nem si-
került olyan rendezőelvet találni, amely alapján az információk elrendezése 
könnyen követhetővé tenné a személyleírást. A diákok egy jelentős csoportja még 
azt sem tudta megvalósítani, hogy legalább a külső és belső tulajdonságokat úgy 
rendszerezzék, hogy azokból felépüljön a külső, illetve belső portré. Ezek a fogal-
mazások nélkülöznek bármilyen logikai felépítést, a külső és belső tulajdonságokat 
úgy írják le, ahogy éppen eszükbe jut.  

A szűk szókincs és a nyelvi igénytelenség alakítja a leírások stílusát. A szó-
kincsbeli hiány a negatív tulajdonságok megnevezésében jelentkezik, körülírásos, 
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illetve tagadó formát alkalmaznak, mert nem tudják egy szóval vagy kifejezéssel 
megjelölni (természetesen nem tartoznak ebbe a kategóriába azok az esetek, ame-
lyek célja a tények megszépítése; például: nem vagyok sovány; nem vagyok elég 
bátor). A tulajdonságok, jellemvonások megragadásában fontos lenne az árnyalatok 
érzékeltetése, ebben a vonatkozásban elvárható lenne a szinonimák használata. Az 
érzékletesség és szemléletesség feltűnő hiánya jellemző a szövegekre. A fogalma-
zás szürkeségét erősíti nemcsak a szóismétlések nagy száma, hanem a mondatszer-
kezetek egyhangúsága is. 

Helyesírási teljesítményük azért jobb néhány százalékkal ebben a feladatban, 
mert kevesebb a központozási hiba, egyszerűen azért, mert tőmondatokban vagy 
egyszerű bővített mondatokban fogalmaznak, nem kell jelölniük a tagmondatok 
határait; mivel csak közlő kijelentő mondatok fordulnak elő, nem okoz gondot a 
mondatvégi írásjel használata sem. 

 
A VIII. osztály 
A nyolcadikosok analitikus átlagait műfaji bontásban a 30. táblázat régiók 

szerint mutatja be. A régiók sorrendje minden műfaj esetében: szórvány, átmeneti 
régió, tömb. 

30. táblázat 
Szövegek 
műfaja 

Élménybe- 
számoló 

Levél Személyleírás Tanács 

Szövegek 
száma 

90 272 344 87 269 347 90 265 353 67 244 304 

Átlag 6,93 6,89 7,14 6,78 6,82 6,94 7,04 6,83 6,82 6,80 6,47 6,41 

Tartalom 2,33 2,12 2,18 2,14 2,02 2,02 2,34 2,16 2,07 2,17 1,87 1,75 

Szerkezet 1,44 1,34 1,45 1,50 1,41 1,47 1,42 1,23 1,27 1,41 1,23 1,22 

Stílus 1,38 1,32 1,40 1,34 1,28 1,33 1,38 1,21 1,27 1,40 1,29 1,26 
Nyelv 
helyesség 

0,68 0,78 0,77 0,69 0,76 0,77 0,71 0,83 0,81 0,70 0,80 0,78 

Helyesírás 0,38 0,58 0,53 0,39 0,58 0,53 0,42 0,67 0,62 0,39 0,61 0,58 

Külalak 0,73 0,75 0,81 0,72 0,76 0,82 0,71 0,73 0,79 0,73 0,74 0,82 

Az adatok két jelenségre világítanak rá. Az egyik az, amit már az ötödikesek-
nél tapasztaltunk, hogy minden régióban feladattípus szerint jelentkeznek az anali-
tikus átlagok közötti különbségek, és a feladat nehézségi foka alakította az analiti-
kus átlagokat. Itt a műfaj szerinti különbségek még hangsúlyosabbak. A másik je-
lenség az, hogy egyes változók esetében az átlagok közötti különbségek a régiók 
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viszonylatában is jelentkeznek, de az általános átlagok szintjén ez a különbség már 
nem tükröződik. Jól megfigyelhető ez a sajátosság a helyesírás analitikus szem-
pontjánál: a szórvány esetében minden feladattípusban kétszer gyengébb az átlag, 
mint a másik két régió esetében, viszont a szerkezet kategóriájában éppen a szór-
ványban jobbak az eredmények minden szövegalkotási feladatban. 

Az analitikus átlagokat műfajok szerinti csoportosításban az alábbi táblázat 
összesíti. 

31. táblázat 
Szövegek műfaja Élménybeszámoló Levél Személyleírás Tanács 
Szövegek száma 706 703 708 615 
Átlag 7,02 6,87 6,85 6,48 
Tartalom 2,18 2,04 2,14 1,82 
Szerkezet 1,40 1,45 1,27 1,25 
Stílus 1,37 1,31 1,26 1,29 
Nyelvhelyesség 0,76 0,76 0,80 0,78 
Helyesírás 0,53 0,54 0,62 0,57 
Külalak 0,78 0,78 0,76 0,78 

Az átlagok alapján számolt részteljesítményeket az alábbi táblázat adja meg. 
32. táblázat 

Vizsgált változók Élménybeszámoló Levél Személyleírás Tanács 
Tartalom 72% 68% 71% 51% 
Szerkezet 70% 73% 64% 63% 
Stílus 69% 66% 63% 65% 
Nyelvhelyesség 76% 76% 80% 78% 
Helyesírás 58% 54% 62% 57% 
Külalak 78% 78% 76% 78% 

Az ötödikes adatokhoz viszonyítva javulás figyelhető meg a szövegtervezés 
műveleteiben a könnyűnek vagy közepesnek minősülő feladattípusokban, a nehéz-
nek bizonyuló feladatban (tanács) nincs változás. Az adatok azt is tükrözik, hogy a 
feladat nehézségi foka nagyobb mértékben befolyásolja a teljesítményt a szöveg-
tervezés, mint a szövegszerkesztés változóinál. A tartalom, szerkezet, stílus válto-
zóknál a különbségek szignifikánsak lehetnek: a tartalomnál 72% (élménybeszá-
moló), 51% (tanács); szerkezetnél 73% (levél), 63% (tanács); stílusnál: 69% (él-
ménybeszámoló), 63% (személyleírás). A különbségek mérséklődnek a stílus vál-
tozó esetében, ahol az ötödikesekhez viszonyítva a javulás sem olyan mértékű, 
mint az előző két változónál. 
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Az adatok azt is jelzik, hogy feladathelyzettől függően azokon a területeken 
romlik látványosan a teljesítményük, ahol az ismereteik hézagosak (például fogal-
mak ismerete), ahol az intellektuális és társas együttműködési készségeik nem 
megfelelően kialakítottak, ahol nem szerezték meg azt a jártasságot, amely biztosí-
taná számukra az elvárható szint megközelítését.  

A szövegszerkesztés műveleteiben az egyes változók közötti különbségek 
kisebbek, 5% alattiak. Az adatok szerint a különbségeket nem annyira a feladat-
típus nehézségi foka, mint inkább a szövegtípus alakítja. Ezt jól tükrözi a helyes-
írási teljesítmény. A levél műfajában gyengébb a teljesítményük (54%), mint a sze-
mélyleírás szövegében (62%), pedig az első feladat könnyűnek, a második a legne-
hezebbnek bizonyult. 

A nyolcadikosok a legjobban az élménybeszámoló feladatát oldották meg, az 
átlagok alapján számolt részteljesítmények ebben a fogalmazásban a legkiegyensú-
lyozottabbak, kivételt képez a helyesírási teljesítmény, amely gyenge és ugyan-
olyan szinten mozog, mint az ötödikeseké. A feladat ugyanaz volt, mint az ötödike-
seknél, de a szövegek elbírálásában a nyolcadikos tanterv követelményeihez igazo-
dott az osztályozás. 

A tartalom változó esetében az elbeszélő jellegű fogalmazásban érik el a leg-
jobb eredményt. A tartalmi megfelelés követelményét már magabiztosan alkalmaz-
zák, a gyenge fogalmazók is betartják, hogy valóban a kiválasztott témáról írjanak. 
Általában érvényesítik azt a kritériumot, hogy az elbeszélt események az általános 
címet példázzák. Körültekintőbben oldják meg azt is, hogy a választott témához 
milyen történetet rendeljenek. A többség olyan alaphelyzetre építi az élménybeszá-
molót, amely legalább a kibontás lehetőségét magában rejti (ha a megvalósítás nem 
is mindig sikerül).  

A történetformálásban bonyolultabb időszerkezetet építenek ki, mint az ötö-
dikesek, nemcsak lineáris, hanem retrospektív felépítést is alkalmaznak. Azoknál a 
tanulóknál, akik az emlékező magatartásra építik élménybeszámolóikat, már megfi-
gyelhető az elbeszélés ideje és az elbeszélt idő közötti különbségtétel (például: 
Tavaly történt, de most is jól emlékszem minden részletre.). Az időre utaló nyelvi 
eszközökkel jelölik az idősíkok közötti váltásokat.  

Ami az események helyszínének a bemutatását illeti, többféle eljárás körvo-
nalazódik. A fogalmazások egy jelentős csoportjában ugyanaz tapasztalható, mint 
az ötödikeseknél, vagyis a diákok a térbeli viszonyokat csak utalásszerűen jelzik. 
Ezekben a szövegekben a környezet megjelölése semmitmondó (falu, város, utca, 
erdő, mező), semmilyen sajátos, egyedi vonást, jellemzőt nem kapcsolnak hozzá. A 
tanulók egy másik jelentős része viszont már megjeleníti az események helyszínét, 
környezetet ábrázoló rövid leíró részek ékelődnek az elbeszélő szövegbe. Vannak 
olyan fogalmazások, amelyekben a környezetábrázolás fontosabb szerepet kap; 
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azokban, amelyekben valamilyen táj, helyszín indítja el az emlékezést. Ezekben az 
esetekben a környezet bemutatásával az átélt személyes élménynek megfelelő 
hangulat felidézését is próbálják megvalósítani. Önálló csoportot alkotnak azok a 
fogalmazások, amelyekben a bemutatott környezet díszletnek, mesterkéltnek hat; 
ezekben az esetekben a leíró részek nem illeszkednek szervesen a szöveg egészébe, 
a stílus díszítettsége is elüt az elbeszélői hangnem természetességétől. 

Az egyes szám első személyű előadásmód nyújtotta lehetőségeket az esemé-
nyek élményszerű elbeszélésének a megvalósításában tudatosabban kihasználják, 
mint az ötödikesek. Sok olyan fogalmazás keletkezett, amelyekből érzékelhető, 
hogy a leírt események a szövegalkotó számára valóban élményszerűek voltak. Az 
érzelmek kifejezésére való törekvés a fogalmazások zömében jelentkezik, de a 
megvalósítás már csak keveseknek sikerül. Főként a szegény szókincs határt szab a 
szabad önkifejezésnek: a sok ismétlést a nyolcadikosok sem tudják elkerülni; az 
érzelmek intenzitását ők sem tudják szinonimákkal érzékeltetni. Az érzelmek hite-
les kifejezését gyakran a rossz ízlés hiúsítja meg.  

A szereplők árnyaltabb jellemzése viszont csak a legjobbaknak sikerült. A 
nyolcadikosoknál is a jellemzés legfőbb eszköze a cselekedtetés. Ritkán iktatnak be 
ők is, akárcsak az ötödikesek, párbeszédet. Az élményfogalmazásokban viszont 
megjelenik a monológ, mint az önjellemzés eszköze. 

A szerkezet változónál a teljesítményük 70%-os. A fogalmazások kompozí-
ciója igazodik az elbeszélő szerkezet jellegzetességeihez. A bevezetés, tárgyalás, 
befejezés nagy egységei megtalálhatóak a szövegművekben, de az arányosság kö-
vetelménye nem mindig érvényesül az egymáshoz való viszonyukban. A gyengébb 
fogalmazásokban gyakori, hogy a bevezetőt túlzottan elnyújtják, hosszadalmas a 
bonyodalom indítása, majd felgyorsítják az események bemutatását, és úgy fejezik 
be, mintha kifogytak volna az írásra szánt időből. A fogalmazások harmadában a 
bevezető terjedelme majdnem akkora, mint a tárgyalásé, a befejezés gyakran egy 
vagy két mondatos. Az arányos felépítésű fogalmazásokban viszont találkozunk 
olyanokkal, amelyekben a szövegalkotó az elbeszélés fordulatosságának a megte-
remtésével magabiztosan halad a tetőpontig, majd találó fordulattal zárja az ese-
ménysort.  

Az ötödikeseknél tapasztalt szerkesztési hibával, amely nem veszi figyelem-
be a szövegegész és rész viszonyának dialektikáját, itt is találkozunk. A téma 
szempontjából nem releváns részletek beemelése, a történetformálás szempontjából 
lényegtelen epizódok beiktatása a jó fogalmazóknál ugyanúgy előfordul, mint a 
gyengéknél. A különbség az, hogy az egyébként fordulatos, hatásos elbeszélések-
ben feleslegesen terheli a szerkezetet, lazítja annak feszességét, csökkenti az ese-
ménysort előrevivő feszültséget; a gyengébb fogalmazásokban, amelyekben a szer-
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kezet gerincét az események szürke felsorolása alkotja, ugyanez a szerkesztési hiba 
vagy a már említett aránytalansághoz vezet, vagy szétzilálja a felépítést.  

A témához és műfajhoz illő hangvétel megválasztásával jól boldogulnak, de 
a stílustartás követelménye ellen többen és többször vétenek, mint az ötödikesek. 
Ennek több oka van. A diákok egy részénél jól érzékelhető a választékosságra való 
törekvés, ami dicséretre méltó és helyeselhető, csak az okoz gondot, mikor kiderül, 
hogy választékos nyelvhasználaton nem pontos, szabatos, az árnyalatokat kifejező 
fogalmazást értenek, hanem mesterkélt díszítettséget, hamis pátoszt. Az elbeszélő 
és leíró szövegrészek közötti váltáskor gyakori a stílustörés; például: a diák az 
elbeszélői előadásmód természetességéből átvált a lelkiállapot ábrázolásában szen-
timentális utánérzéseket megszólaltató érzelgősségbe; vagy a környezetet bemutató 
leírás stílusa cikornyás; vagy az érzelmeket kifejező reflexiók lapossága ellentétben 
áll a stílus ünnepélyességével. A művészi kifejezés eszközeinek az alkalmazására 
is törekednek, fontosnak tartják (a tanács feladatban a jó fogalmazás kritériumainál 
sokan nyomatékosítják: használj stíluseszközöket, hogy fogalmazásod szép le-
gyen), de aránylag kevesen tudják a téma jellegével összefüggésben, megfelelő he-
lyen, megfelelő módon a megfelelő stíluseszközt alkalmazni. 

A nyolcadikosok helyesírási teljesítménye az elvárható szintet nem éri el. 
Sokféle és változatos helyesírási vétséget követnek el. A legtöbbet és a legtöbben a 
központozás műveletében hibáznak. A központozási vétségekben új jelenség a 
feleslegesen és értelemzavaró módon kitett központozási jelek nagy száma (az ötö-
dikeseknél főleg a jelek hiánya volt gyakori). A gyenge helyesíróknál szinte kaoti-
kussá válik a központozási jelek használata: ahova kellene vessző, oda nem teszik 
ki, ahova pedig nem kell, ott megjelenik. Az ötödikesekhez viszonyítva csökken a 
hibák száma a mássalhangzók minőségi változásainak jelölésében. Az időtartam 
jelölésében még mindig megengedhetetlenül nagy a hibák száma.  

A legnagyobb baj az, hogy még mindig túl népes a rossz helyesírók tábora.  
A nyolcadikosok két feladata a levélformát kínálta fel formai keretnek a 

szövegalkotási feladat megoldásához. A levél megegyezett az ötödikesek ugyan-
ilyen című feladatával, a tanács a levél kommunikációs helyzetet jelölő keretében 
új problémahelyzetet adott meg: a tanulóknak a jó fogalmazás ismérveiről kellett 
írniuk úgy, ahogy az saját tanáruk követelményeiből körvonalazódott. Mindkét 
feladatban az elvárható szint alatt teljesítettek. Ez azért meglepő, mert egyrészt az 
ötödikesek a levél műfajában teljesítettek a legjobban, tehát arra lehetett számítani, 
hogy a nyolcadikosok jól és könnyedén megoldják a feladatot; másrészt az általá-
nos iskolai tanulmányok végén az is elvárható, hogy a diák egy általa jól ismert 
keretben számot adjon arról, hogy mit tud a fogalmazás megírásának folyamatáról, 
illetve tudja azt is, hogy milyennek kell lennie a kívánatos végeredménynek (írás-
műnek).  
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Mind a két feladat esetében a részteljesítmények jól tükrözik, hogy milyen 
ismeretek hiányoznak, vagy nem hasznosulnak a megoldásban, illetve milyen kész-
ségek nem működnek még mindig rutinszerűen. Az adatok azt is kifejezik, hogy 
azokon a területeken, ahol hiányzik a kellő begyakoroltság, a feladathelyzet szokat-
lansága (például a tanács esetében) a teljesítmények nagyobb fokú romlását idézi 
elő. Erre példa a szerkezet változónál elért teljesítmény (63%), amely gyengébb, 
mint az ötödikesek részteljesítménye a levélben, ugyanennél a változónál.  

A tartalom változónál 68%-os a teljesítményük a levél esetében, ennél is 
gyengébb, 51%-os a tanácsban. A levélben tartalmi vonatkozásban a feladat által 
megjelölt téma (a lakhely valamilyen nevezetes eseményének megjelenése) elemei-
nek az összegyűjtését. jobban megoldják, mint az ötödikesek. Az eseményt vagy 
rendezvényt, amelyre meghívják a címzettet, több lényeges jellemző felvázolásával 
tudják megjeleníteni, de a személyes élmények, tapasztalatok beemelése nekik sem 
sikerül. Sokszor a személyes élmény meg sem jelenik az események bemutatásá-
ban, a személyes tapasztalat pedig csak jelzésszerűen (a tavaly jól sikerült, jól 
szórakoztunk).  

A meghívást megfogalmazzák, de ők sem adnak meg kellő mennyiségű in-
formációt vele kapcsolatban (például: milyen közlekedési eszközt vehetnek igény-
be az utazáshoz, hol szállnának meg, hol étkeznének stb.). A címzettel szembeni fi-
gyelmesség is hiányzik a levelekből (például: annak jelzése, hogy mennyire szeret-
né, ha el tudna jönni; nem utalnak arra sem, hogy türelmetlenül várják a választ); 
nyoma sincs udvariassági gesztusoknak.  

A levél formai szabályait betartják, a kötelező egységek megtalálhatóak. A 
megszólítás után megtörténik a kapcsolatteremtés, majd rátérnek a témára, ennek 
kibontásában viszont nem figyelnek arra, hogy valamilyen szinten fenntartsák a 
kapcsolatot; a búcsúzó záradékot követi az aláírás; a diákok negyede elfelejt kelte-
zést írni a levélre.  

A meghívás alapjául szolgáló esemény bemutatásában általában az időrend 
szerint csoportosítják a rendezvény mozzanatait, ez az eljárás megkönnyíti a neve-
zetes esemény felidézését, de nem alkalmas arra, hogy élményszerűen ábrázoljon. 
A többség egyszerűen figyelmen kívül hagyja a feladatban megfogalmazott taná-
csot: úgy írjon, hogy a meghívott kapjon kedvet a részvételre.  

A levelek stílusa a hangnem megválasztásában igazodik a kommunikációs 
helyzethez (barátnak, barátnőnek írja a levelet), a stílustartás követelményét 
könnyen teljesítik a diákok. A társalgási stílus élőnyelvi fordulatait jó érzékkel 
emelik be a személyes hang megteremtéséhez; néhol játékos, humoros hatást is el-
érnek diáknyelvi szavak találó és helyénvaló alkalmazásával. A mondatszerkesz-
tésben nem használják ki a műfaji forma nyújtotta lehetőségeket, a mondatfajták 
változatosságával nem teszik elevenebbé előadásukat.  



       80

A nyelvhelyesség vonatkozásában a beszélt nyelv jellegzetes vétségeit kö-
vetik el: ezekben a szövegekben találkozunk a felszólító és kijelentő mód felcseré-
lésével (más műfajban alkotott szövegeikben ezt a hibát elkerülik), az igekötő 
helytelen használatával, a határozóragok nem megfelelő alkalmazásával. 

Helyesírási teljesítményük ebben a feladatban a leggyengébb. Az eddig elő-
forduló hibák mellett újak jelentkeznek. Úgy tűnik, mintha elfelejtették volna a 
központozási jelek használatának szabályait a levélformában, sokat hibáznak a kel-
tezésben, semmilyen írásjelet nem tesznek ki a megszólítás után, nem zárják köz-
pontozással a búcsúzó sorokat.  

A tanács feladat tartalmi vonatkozásai jól tükrözik azt, hogy a diákok mit 
tudnak, és mit nem az írásbeli szövegalkotásról, milyen elképzeléseik vannak a jó 
írásműről, mennyire tartják fontosnak, műveltségük részének a fogalmazási képes-
séget, milyen mértékben tudják konkrét helyzetben hasznosítani azt az iskolai tu-
dást, amelyet átadtak nekik. Ugyanakkor arról is árulkodnak, hogy milyen minő-
ségű az a fogalmazástanítás, amelyben részük volt.  

A gyenge eredmények alapvető hiányosságokra mutatnak rá. Legalább öt 
szempontot kellett megadniuk a jó fogalmazással kapcsolatban. Az értékelésben 
egyaránt elfogadhatónak tartottuk a megírás folyamatára (mit, hogyan csinálj) és a 
kívánatos végeredményre (milyen legyen a szövegmű) vonatkozó tanácsokat. Ke-
vesen választották azt a megoldást, hogy a fogalmazási folyamat szempontjából 
rendszerezzék tanácsaikat, a többség inkább arról írt, hogy milyen jellemzők teszik 
értékessé a fogalmazást. Az öt követelményhez általában ragaszkodnak, de a diá-
kok negyede csak három szempontot tudott felsorolni. Sokatmondó az, hogy mit 
tartanak fontosnak. Kiemelten kezelik a helyesírást (ami egyébként valóban fon-
tos), a szépírást (a szövegösszefüggés alapján arra lehet következtetni, hogy a szö-
veg olvashatóságát, az íráskép rendezettségét és áttekinthetőségét fedik le a foga-
lommal), a köznyelvi normák betartását (sokan úgy fogalmaznak, hogy a nyelvtani 
szabályok betartására fokozottan figyelni kell írás közben). Tehát a szövegszer-
kesztéssel kapcsolatos követelményeket ismerik, elméletben tudják, hogy milyen 
elvárásoknak kell megfelelniük, ha jó jegyet szeretnének kapni fogalmazásaikra.  

A szövegtervezés szakaszával nemcsak kevesebbet foglalkoznak, hanem na-
gyon leegyszerűsítve kezelik. Ebből derül ki, hogy a tanulók nem érzékelik a szö-
vegalkotás sokrétű, bonyolult voltát, nem ismerik a szövegképzés folyamatát jel-
lemző eljárásokat. A szövegalkotás előkészítő fázisát (a témaválasztást, az ehhez 
kapcsolódó anyaggyűjtést) meg sem említik, nem foglalkoznak a szövegalkotást 
befolyásoló tényezőkkel (beszédhelyzet, szövegkörnyezet), egyetlen tanács sem 
érinti azt, hogy a szöveg kapcsolatteremtő céllal születik, hogy az együttműködési 
elv alapján tekintettel kell lenni a befogadóra. Az írásos szövegalkotás lépései 
közül a műfajválasztást egyetlen diák sem említi meg, a címválasztás fontosságát 
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néhányan hangsúlyozzák, az elrendezés és megformálás szerepével is kevesen 
foglalkoznak. A szövegképző szabályok közül csak a tagoltságra és az arányosság-
ra hivatkoznak, a többi mintha nem is létezne. Mindez egyben azt is magyarázza, 
hogy a többség miért a kész „termék”, a fogalmazás jellemzésére vállalkozott.  

A tartalmi vonatkozásokkal kapcsolatban egyetlen tényezőt emelnek ki: a 
cím és a szöveg tartalma között összefüggésnek kell lennie. A szerkezeti felépítés-
nél általánosságban azt tanácsolják, hogy legyen három része: bevezetés, tárgyalás, 
befejezés. Vannak, akik kiemelik azt is, hogy a szöveget bekezdésekre kell tagolni. 
A stílussal kapcsolatban legfontosabb közlendőjük az, hogy fogalmazz szépen, 
illetve használj stíluseszközöket. A bővebb kifejtés legtöbb esetben hiányzik, így 
nem lehet pontosan tudni, mire gondolnak, mikor arra figyelmeztetik fiatalabb tár-
sukat, hogy fontos a szép fogalmazás.  

A szövegtervezés műveleteivel kapcsolatos hézagos, hiányosságokat felmu-
tató tudásuk következménye, hogy a diákok megelégedtek az általuk ismert krité-
riumok puszta felsorolásával, nem tudták bővebben kifejteni, hogy egy-egy köve-
telmény mit jelent.  

A fogalmazás szerkezetében betartják a levélforma felépítési szabályait, tu-
lajdonképpen ez a keret óvja meg a szövegeket a teljes formátlanságtól, hiszen a 
téma kibontásában, az anyag tárgyalásában nem érvényesítenek valamiféle rend-
szerességet; tanácsaik nem valamilyen átgondolt szerkesztési elv mentén sorjáznak, 
hanem úgy írják le őket, ahogy eszükbe jut (például: „a helyesírás nagyon fontos” 
megállapítását ezért követheti a következő figyelmeztetés: „jelzőkkel díszítsd stílu-
sodat”). Ez magyarázza az elvárhatónál jóval gyengébb teljesítményt a vizsgált 
változónál.  

A levelek stílusa igazodik a megadott kommunikációs helyzethez: hangvéte-
lük és előadásmódjuk megfelel a fiatalabb, segítséget kérő társsal szembeni hang-
nemnek. A gyenge fogalmazóknak gondot okoz a stílustartás követelményének 
betartása: hangvételük a téma tárgyalásában megváltozik, vagy a túl hivatalos, 
vagy a túlságosan bizalmas stílusba csap át. A választékosság és árnyaltság kívá-
nalmai nemcsak a tanácsok között nem szerepelnek, nem érvényesülnek a nyelvi 
megformáltságban sem.  

Helyesírási teljesítményük gyenge, annak ellenére, hogy nem győzik hangsú-
lyozni annak fontosságát, a tanácsok között az első helyen a helyesírás áll.  

A személyleírásban a nyolcadikosok részteljesítményeinek mutatói némi 
javulást mutatnak a levélfeladatok adataihoz viszonyítva. A tartalom változónál 
teljesítményük megközelíti az élménybeszámolóét, amelyben a legjobbak voltak; a 
szerkezetnél viszont teljesítményük a tanácséhoz áll közelebb, amelyben a leggyen-
gébbnek bizonyultak. Az önportrék megformálásában sajátos kettőség érvényesül: 
a külső portrék jól felépítettek, tömör megfogalmazásúak, de nem tartalmaznak 
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elégséges információt a megjelenésről; a belső portrék megfelelő mennyiségű in-
formáció alapján rajzolják meg a jellem alapvető vonásait, viszont az információk 
elrendezése nélkülözi az áttekinthető logikai felépítést biztosító rendezőelvet, a 
nyelvi megformáltságra a bőbeszédűség és pontatlanság jellemző.  

Az ötödikesekhez viszonyítva pozitívumként értékelhető az, hogy nem okoz 
gondot a szövegszerű leírás megalkotása, viszont a rész-egész megfelelő egyensú-
lyát még mindig nem tudják megteremteni, az információk közötti válogatás sem 
megfelelően működik, a belső portré megformálásában a jellemzés szempontjából 
túl sok irreveláns elemet emelnek be. Nem törődnek azzal, hogy a bekapcsolt rész-
letek révén a leírás átcsap elbeszélésbe.  

A nyolcadikosok szubjektív jellegű személyleírásokat alkottak, és ennek 
megfelelően választották meg a hangnemet, a stílustartás követelményéhez sikerül 
igazodniuk, de a szemléletes, érzékletes megjelenítés hiányzik a leírásokból, stí-
lusukat a nyelvi igénytelenség határozza meg. Az aránylag rövid terjedelmű szöve-
gekben feltűnően sok az ismétlés, különösen a szóismétlés, szinonimák használatá-
val vagy a szövegbeli helyettesítés más eszközeivel meg sem próbálják elkerülni az 
egyhangúságot.  

A nyelvhelyesség és helyesírás változóknál ebben a feladatban a legjobb a 
teljesítményük, akárcsak az ötödikeseknek, ugyanazon okokból: a tőmondatok, 
illetve az egyszerű bővített mondatok használata révén a felére csökken a közpon-
tozási vétségek száma. Az árnyaltságot, összetettséget nélkülöző fogalmazás meg-
óvja a szövegalkotót a nyelvhelyességi vétségektől. 

 
3. A középiskola. A tizenkettedikesek három műfajban alkottak szöveget: az 

esszé, tudósítás, tanács (ez utóbbi megegyezett a nyolcadikosok ugyanilyen című 
feladatával).  

Az alábbi táblázat az analitikus átlagokat műfajok és régiók szerint adja meg. 
A régiók sorrendje minden műfaj esetében: szórvány, átmeneti régió, tömb. 

33. táblázat 
Szövegek műfaja Esszé Tanács Tudósítás 
Szövegek száma 149 170 304 121 174 319 95 162 288 
Átlag 6,33 7,50 7,51 6,90 7,59 7,75 6,86 7,61 7,76 
Tartalom 1,60 2,11 1,99 1,81 2,01 2,15 1,95 2,23 2,25 
Szerkezet 1,25 1,57 1,53 1,35 1,58 1,48 1,28 1,54 1,58 
Stílus 1,33 1,53 1,57 1,42 1,54 1,64 1,43 0,98 1,53 
Nyelvhelyesség 0,79 0,82 0,85 0,81 0,85 0,85 0,83 0,84 0,84 
Helyesírás 0,59 0,58 0,72 0,69 0,69 0,76 0,68 0,68 0,75 
Külalak 0,74 0,87 0,82 0,79 0,90 0,84 0,77 0,87 0,79 
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Az adatok ugyanarra a jelenségre világítanak rá, amelyet jeleztek az általános 
iskolások analitikus átlagai, vagyis arra, hogy a vizsgált változók átlagai közötti 
különbség nagysága a feladat nehézségi fokától függ. Az analitikus átlagok közötti 
különbségek jelentősek az esszé és a tanács, illetve az esszé és a tudósítás feladatai 
között, csekélyek a tanács és tudósítás szövegei között. Az egyes változók esetében 
az átlagok közötti különbségek a régiók viszonylatában is jelentkeznek, és az álta-
lános átlagok szintjén is megmaradnak szignifikánsnak. Tehát nem történik meg a 
kiegyensúlyozódás, mint a nyolcadikosoknál. A különbség jelentős a szórvány és a 
másik két régió analitikus átlagai között, és csekély az átmeneti régió és a tömb 
analitikus átlagai között.  

A régiók közötti különbségek kiegyensúlyozódása, ami az általános iskolai 
oktatás szakaszában indult be, tovább folytatódik a középiskolában, de csak az át-
meneti régió viszonylatában, a szórvány felzárkózásának a folyamata megakad. Az 
érettségi előtt álló végzősök eredményei a szórványban a gyenge értékintervallum-
ban, az átmeneti régióban és a tömbben a közepes és a jó alsó határán helyezked-
nek el.  

Mivel az egyes változók esetében az átlagok közötti különbségek nemcsak a 
feladatok, hanem a régiók szintjén is jelentkeznek, a részteljesítményeket nemcsak 
feladatonként, hanem régiók szerint is kiszámoltuk. Az átlagok alapján számolt 
részteljesítmények adatait az alábbi táblázat összesíti: 

34. táblázat 

Az adatok jól tükrözik, hogy a különbségek jelentősek a szövegtervezés mű-
veleteiben, és csekélyek a szövegszerkesztés változóinál. A tartalom, szerkezet vál-
tozóinál a különbség nagy és állandó a szórvány és a másik két régió teljesítményei 
között minden feladat esetében, a stílus esetében a különbség megmarad, de mérté-
ke változó.  

Az analitikus átlagokat műfaj szerinti csoportosításban a 35. táblázat tartal-
mazza. 

Vizsgált 
változók 

Esszé Tanács Tudósítás 

Tartalom 53% 70% 66% 60% 67% 72% 65% 74% 75% 
Szerkezet 63% 79% 77% 68% 79% 74% 64% 77% 79% 
Stílus 67% 77% 79% 71% 77% 82% 72% 49% 77% 
Nyelvhelyesség 79% 82% 85% 81% 85% 85% 83% 84% 84% 
Helyesírás 59% 58% 72% 69% 69% 69% 68% 68% 75% 
Külalak 74% 87% 82% 79% 90% 84% 77% 87% 79% 
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35. táblázat 
Szövegek műfaja Esszé Tanács Tudósítás 

Szövegek száma 623 614 545 
Átlag 7,22 7,53 7,56 
Tartalom 1,93 2,04 2,19 
Szerkezet 1,48 1,49 1,52 
Stílus 1,50 1,52 1,46 
Nyelvhelyesség 0,83 0,84 0,84 
Helyesírás 0,65 0,73 0,72 
Külalak 0,81 0,85 0,81 

Az átlagok alapján számolt részteljesítmények adatait az alábbi táblázat 
összesíti. 

36. táblázat 
Vizsgált változók Esszé Tanács Tudósítás 
Tartalom 54% 68% 73% 
Szerkezet 74% 75% 76% 
Stílus 75% 79% 73% 
Nyelvhelyesség 83% 84% 84% 
Helyesírás 65% 73% 72% 
Külalak 82% 85% 81% 

Az adatokat összehasonlítva a nyolcadikosok mutatóival, megállapítható, 
hogy a szövegszerkesztés műveleteiben csekély mértékű javulás tapasztalható. A 
feladat nehézségi foka a legnagyobb mértékben a helyesírást befolyásolja, az 
összetettebb, átfogóbb anyaggyűjtést, körültekintőbb megformálást igénylő szöveg-
alkotási gyakorlatban 10–15%-kal romlik a helyesírási teljesítményük. A szöveg-
tervezés változóinál csak a stílus és a szerkezet esetében jobb a teljesítmény néhány 
százalékkal, a tartalom esetében pedig nincs változás. Akárcsak a nyolcadikosoknál 
a nehéznek bizonyuló feladatban (esszé) 50% körüli a teljesítményük, a könnyűnek 
minősülő feladatban (tudósítás) 70% körüli eredményt érnek el.  

A tizenkettedikesek a leggyengébb eredményt az esszé feladatban nyújtották, 
annak ellenére, hogy az esszé a középiskola felső szakaszában központi tananyag, 
hiszen az esszéírás képességét világszerte a felsőfokú tanulmányokra való képesség 
egyik alapvető kritériumának tekintik. Az esszé különféle témavariációkban min-
den ország érettségi vizsgáján feladat azért, mert tükrözi írójának tárgyismeretét, 
műveltségét, gondolkodásának fegyelmezettségét és eredetiségét, nyelvi kifejezés-
módjának hajlékonyságát és rugalmasságát. Az esszé az értekező próza szubjektív 
műfaja, amely megfelelő keretet biztosít a szöveg alkotójának, hogy szabadon ke-
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zelje anyagát, csak azt és annyit közöljön, amennyi az olvasóban is az övéhez ha-
sonló reflexiók kiváltásához elegendő. Mindezekért az esszé fogalmazás hiteles ké-
pet nyújt a végzősök írásbeli műveltségéről.  

A tizenkettedikesek öt téma közül szabadon választhattak. Az általuk írt 
esszék színvonalbeli különbségei azt jelzik, hogy a diákok nem mindig tudják helye-
sen felmérni azt, hogy mi könnyű és mi nehéz számukra, mit tudnak egyáltalán 
megoldani és mit nem. Ez jól bizonyítja azt, hogy nem szoktatták őket hozzá ahhoz, 
hogy megfelelő körültekintéssel válasszanak témát, szűkítsék le írásművük tárgyát, 
gondosan gyűjtsenek anyagot a témához, majd a műfaji követelményeket figyelem-
be véve átgondolt vázlat alapján fogjanak hozzá a feldolgozáshoz. A család és karri-
er téma gondolatébresztőnek bizonyult, feldolgozásából keletkeztek a legjobb 
esszék. Hozzáférhető, feldolgozható problémakörnek bizonyult, hiszen ebből a 
témából született a legtöbb, nem túl eredeti, de becsületesen megírt, közepesnek mi-
nősülő fogalmazás is. Sok gyenge fogalmazás keletkezett a tévénézéssel kapcsolatos 
témafeldolgozásból, mert a diákok nem tudták a témát a maga összetettségében ki-
bontani, megelégedtek a közhelyek felsorakoztatásával, és ennek margójára jegyez-
ték le saját kinyilatkoztatásaikat. Nem gondoltak arra, hogy az esszé olyan műfaj, 
amely írójának eredeti gondolatmenetét világítja át, és azt tárja az olvasó elé. A 
diákok beleszólása a tananyagba témából olyan szövegművek jöttek létre, amelyek 
műfaji szempontból nem feleltek meg a követelményeknek; vagy leltárt készítettek 
a változtatásokra irányuló javaslatokból, vagy szatírát írtak az aktuális tananyagról. 
A legrosszabbul azok választottak, akik a hagyomány és modernitás problémájához 
nyúltak, a legtöbb elégtelen osztályzatot kapó vagy értékelhetetlen fogalmazás eb-
ben a témában keletkezett. Olyan tárgyhoz nyúltak, amelynek a kulcsfogalmait, a 
címben szereplőket nem tudták értelmezni. Közhelyek és sematikus vélemények 
összeragasztásával próbáltak szövegművet létrehozni. 

A tartalom változó esetében a leggyengébbek a teljesítmények, itt fordulnak 
elő a legnagyobb különbségek a régiók részteljesítményei között. A tartalmi vonat-
kozások bírálatában az egyik értékszempont a mondanivaló gazdagsága, a tartalmi 
relevancia volt, vagyis azt vizsgáltuk, hogy a fogalmazás írójának van-e hiteles 
mondanivalója a kiválasztott témával kapcsolatban, világosan elkülönülő eszmék 
körvonalazódnak az anyag tárgyalásában, és ezeket a tanuló konkrét példákkal talá-
lóan alátámasztotta-e. A másik értékszempont a szöveg gondolati gazdagságára és 
mélységére, illetve a kifejtés alaposságára vonatkozott, vagyis elvártuk, hogy a 
szövegalkotó elegendő releváns információt közöljön gondolatai megvilágításához, 
a tárgyalás módja tükrözze azt, hogy a tanuló tisztában van a téma bonyolultságá-
val és a lehetséges nézőpontok sokféleségével.  

Azok a diákok, akik az esszéírás követelményeinek tudatában választottak 
fogalmazásuknak témát, általában érvényesítették az első értékszempontot. Nehe-
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zen boldogultak viszont a példaanyag bekapcsolásával. A feladat utasítása, hogy 
utalhatnak személyes megfigyeléseikre, olvasmányélményeikre, filmekre vagy bár-
mire, ami segíti őket a mondanivalójuk kifejtésében, irányította őket abban, hogy 
honnan merítsenek példákat gondolataik megvilágítására, illetve érvelésük alátá-
masztására. A válogatás gondot okozott két vonatkozásban is. Először: a témához 
kapcsolódó, a gondolatmenet szempontjából releváns példákat kellett találni, ame-
lyekkel hitelesen támaszthatták alá véleményüket, gondolataikat. Másodszor: meg-
felelő arányérzékkel kellett a példaanyagot beemelni és csoportosítani úgy, hogy 
eredeti funkcióját megtartsa (hitelesítsen, nyomatékosítson), de ne önállósuljon 
(például történetként), ne terelje el a figyelmet az alaptémától (például, ha túl sok 
van belőle). A két szempont egyeztetése csak ritka esetekben sikerült, a jó fogalma-
zók azt, hogy találó konkrét példával hitelesítsék mondanivalójukat, még megol-
dották, de gyakran engedtek a részletezés kísértésének, belemelegedtek a példák 
kifejtésébe, illetve fűzérszerűen kapcsolódó több példát emeltek be.  

Míg a közepes értékű fogalmazásokban azzal a jelenséggel találkoztunk, 
hogy túl sok példával dolgoztak, gyakran nem tudták szervesen bekapcsolni a 
tárgyalás fő irányvonalába, addig a gyenge fogalmazások egyik sajátossága a cél-
szerűen megválasztott példaanyag hiánya.  

A második értékszempont, amely a gondolatok kifejtésének minőségére vo-
natkozott, csak a jeles és jó osztályzatú fogalmazásokban érvényesült. Azok szö-
vegalkotók tudták egyáltalán érvényesíteni a kifejtés alaposságára vonatkozó szem-
pontot, akik érzékelték az általuk tárgyalt téma komplexitását és képesek voltak a 
lehetséges nézőpontok jelzésére. A gyenge fogalmazásokban a téma leegyszerűsí-
tése eleve korlátozta a többféle szempontú megközelítés, kibontás lehetőségét.  

A szerkezet változónál az eredményeket a szerkesztés két összetevőjére ka-
pott pontszámok adták. Az egyik szerkesztési szempontot, amely a szöveg egé-
szének tagolására vonatkozott, minden fogalmazó, még a gyengék is, betartották, 
vagyis a hármas tagolás elvét érvényesítették. A gyenge fogalmazásokban előfor-
dul, hogy a bevezető nem megfelelően alapozza meg és készíti elő a tárgyalást, és a 
befejezés formális csupán, mert nem fogalmaz meg semmiféle összegzést, konklú-
ziót. Nemcsak a gyengéknél, hanem a jobbaknál is előfordul, hogy a tárgyalás 
anyaga nem kellően szelektált és elrendezett. Ez nyilván kapcsolatban van azokkal 
a tartalmi vonatkozású problémákkal, amelyekkel a diákok küszködtek akkor, ami-
kor a felvázolt eszmék alátámasztására szolgáló példaanyag válogatását, rendezését 
kellett megoldaniuk.  

A másik szerkesztési szempontot, amely az egyes gondolategységek szer-
kesztettségére, kidolgozottságára és a köztük létrejövő összefüggésre vonatkozott, 
már sokkal kevesebben vették figyelembe. A nagy szerkezeti részeken belül a szö-
veg gondolategységekre (bekezdésekre) tagolása, illetve ezeknek a nagyobb szö-
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vegszerkezeti egységbe való beágyazása (beszerkesztése) az általános iskolai sza-
kaszban is problémát jelentett a diákoknak. Úgy tűnik, ez a kérdés nem rendeződik 
megnyugtató módon a középiskolában sem, pontosabban: akik nem szereztek kellő 
jártasságot a szöveg mikroszerkezeti egységeinek a kidolgozásában, azok ezt már 
nem pótolják az elkövetkezendőkben sem. 

A stílus változónál elért teljesítmény közepesnek mondható. A hangvétel 
megválasztása általában megfelel az esszéfogalmazás jellegének (elmélkedő vagy 
meggyőző akcentusú). A stílustartás követelménye azokban a dolgozatokban érvé-
nyesül, amelyekben a téma alapos és átgondolt kifejtése megvalósul; a stílustörés 
gyakori azokban a fogalmazásokban, amelyekben a téma tárgyalása nem átlátható 
rendezőelv szerint valósul meg, a gondolatmenet nem követhető könnyen nyomon; 
ezekben az esetekben gyakori, hogy az indító elmélkedő hangnemből a diák átvált 
vagy a társalgási stílus köznapi megnyilatkozásainak hangvételére, vagy a retorikai 
stílus emelkedett hangnemére. Az is gyakori, hogy az értekező jelleg megváltozik, 
a stílus átvált a kinyilatkoztatás hangnemére. 

Az irodalmi nyelv stílusnormáihoz való igazodás törekvése nyomon követhe-
tő a szövegekben (ez tükröződik a nyelvhelyesség változónál elért jó teljesítmény-
ben is), de a stílus árnyaltsága és választékossága nem erénye a tizenkettedikesek 
esszéinek. A megfogalmazás tömörsége, szabatossága, a nyelvi megformálásnak a 
könnyedsége hiányzik a fogalmazásokból. 

A tizenkettedikesek helyesírási teljesítménye ebben a feladatban a leg-
gyengébb, nem véletlenül, hiszen a három szövegalkotási feladat közül ez volt a 
legnehezebb a számukra. Ez viszont azt is jelzi, hogy a középiskola végzősei között 
szép számban vannak olyanok, akiknél a helyesírási készség még mindig nem érte 
el a maximális begyakoroltság szintjét. A központozási hibák magas száma arra 
utal, hogy az általános iskolához viszonyítva nem történt előrelépés. 

A tanács feladathelyzetét jobban értették, ezért jobban is oldották meg, mint 
a nyolcadikosok, akik ebben a feladatban nyújtották a leggyengébb teljesítményt. A 
tartalom változónál elért teljesítményük (68%) bizonyítja, hogy elméletileg többet 
tudnak a jó fogalmazás követelményeiről, mint az általános iskola végzősei (telje-
sítményük 51%), és törekednek arra, hogy állításaikat érvekkel, konkrét példákkal 
támasszák alá. Abban folytatják az általános iskolások gyakorlatát, hogy ők is a 
fogalmazástechnikai követelményeket állítják előtérbe, a fontossági sorrend is vál-
tozatlan: helyesírás, nyelvhelyesség, külalak. Gyakorlati tanácsokat is megfogal-
maznak azzal kapcsolatban, hogy a kész írásmű átnézésével és a hibák javításával 
hogyan lehet eleget tenni a követelményeknek. Az is kiderül, hogy az általános 
műveltség mutatójának tartják a kifogástalan helyesírást és a köznyelvi normák 
ismeretét, azok betartását.  
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A tartalmi vonatkozásokkal foglalkoznak a legkevesebbet, érintik a témavá-
lasztás jelentőségét, hangsúlyozzák a tartalmi megfelelés elvének a fontosságát, de 
„jóindulatú” tanácsokat fogalmaznak meg arra vonatkozóan, hogyan kell eljárni 
akkor, ha a diáknak nincsenek meg a kellő háttérismeretei a témával kapcsolatban. 
Azt javasolják, hogy mindenképpen írni kell (hogy ne kapjanak elégtelent a dolgo-
zatra), az ismeretek és gondolatok hiányosságait a stílussal lehet leplezni, díszíteni 
kell. A témával kapcsolatban meg sem említik az anyaggyűjtés szerepét, viszont 
hangsúlyozzák, hogy a szövegnek kellő terjedelemmel kell rendelkeznie, ha jó je-
gyet akarnak kapni rá. Nem azt emelik ki, hogy a szövegnek a témával kapcsolat-
ban hiteles mondanivalóval kell rendelkeznie, hogy lényeges a gondolati mélység 
és gazdagság, hanem azt, hogy bőven és részletezve kell írni a témáról. Sokszor 
hangzik el, hogy rövid írásra nem adnak jó jegyet. Úgy tűnik, nem véletlen az, 
hogy a tartalmi relevancia kérdése fel sem merül, hogy a stílusnál még véletlenül 
sem szerepel a tömörség és pontosság, mint követelmény.  

A szerkesztéssel kapcsolatban általánosítva fogalmazzák meg utasításaikat: 
rendezd mondanivalód, szerkeszd meg fogalmazásodat, a pontosítás csak a hármas 
tagolás elvének érvényesítésére vonatkozik: szövegednek legyen bevezetése, tár-
gyalása és befejezése. (Még mindig előfordul, ami olyan gyakori volt a nyolcadiko-
soknál, a bevezetés és bekezdés szavakat szinonimaként használják.) A makroszer-
kezeti egységeken belüli tagolás kérdéseit csak annyiban érintik, hogy bekezdések-
re kell tagolni a szöveget. Tehát az sem véletlen, hogy országos szinten gond van a 
szövegek kidolgozottságával. 

A stílusra vonatkozóan több kritériumot sorolnak fel, mint a nyolcadikosok. 
Nagyon fontosnak tartják a választékosságot, amely követelményt viszont ők ma-
guk feltűnő módon nem tartanak be. Az irodalmi nyelvhasználat normáihoz való 
igazodás követelményét bővebben kifejtik, nemcsak a nyelvhelyességi szabályok 
betartását sorolják ide, hanem a stíluseszközök alkalmazását is. A nyelvi eszközök-
nek nem a célszerű és mértéktartó alkalmazását ajánlják, hanem a díszítést. Nagyra 
értékelik a „művészi jelző” alkalmazását, buzdítanak a képek használatára is (nagy-
vonalúan ide sorolják a hasonlatot), tanácsolják, hogy az irodalomórán tanultakat 
hasznosítsák, építsenek be szép idézeteket (a tanárok értékelik, ezt az osztályzás is 
tükrözi). Az alakzatok közül egyedül a halmozás szerepét emelik ki, a jelző és ké-
pek alkalmazásánál említik meg, hogy szebbé teszi a stílust, ha halmozzák a művé-
szi eszközöket.  

A stílusra vonatkozó tanácsok között új elemként szerepel az eredetiség, ezt 
nem fejtik ki, hogy mit jelent, talán az egyéni stílust értik alatta. A diákok szerint 
az eredetiséggel különösen meg lehet nyerni a tanárok tetszését. A magyarázatok-
ból az körvonalazódik, hogy eredetiséggel pótolni lehet a tárgyi tudást.  
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A fogalmazások szerkezeti felépítése követi a levélforma szabályait. Az 
anyag tárgyalásában sikeresebben oldják meg a tanácsok rendszerezését, mint a 
nyolcadikosok. Azok, akik arra keresik a választ, hogy milyennek kell lennie a jó 
fogalmazásnak, a szövegmű külső értékeitől haladnak a belső értékek felé úgy, 
hogy az előbbieket részletezik, az utóbbiakkal kevesebbet foglalkoznak; akik úgy 
teszik fel a kérdést: hogyan kell jó fogalmazást írni, azok a szövegalkotási folyamat 
sorrendjében próbálják rendezni tanácsaikat, a szövegalkotás előkészítő fázisát tel-
jes mértékben mellőzve.  

A levelek hangvétele és előadásmódja megfelel a kommunikációs helyzet-
nek, a stílustartás követelményét betartják.  

A harmadik feladat, a tudósítás ugyanazt a szituációt adta meg, amelyet az 
ötödikesek és a nyolcadikosok is feldolgoztak a levélben, ebben az esetben a mű-
faji keret változott meg. A tizenkettedikesek ezt a feladatot oldották meg a legsike-
resebben, a legjobb részteljesítményeket is itt érik el, kivételt képez a stílus válto-
zója, amely esetében a másik két feladaténál gyengébb teljesítményt nyújtottak. 
Tartalmi vonatkozásban igazodtak a feladat alaphelyzetéhez: a lakhely valamilyen 
nevezetes kulturális eseményéről tudósítottak. Az esemény bemutatásában több lé-
nyeges információt adtak meg, mint az általános iskolások (például megjelölték 
megrendezésének időpontját, utaltak arra, hogy alkalmi vagy évi rendszerességgel 
ismétlődő rendezvényről van szó, bemutatták a szervezőket). A lényeges mozzana-
tok megragadásával igyekeztek felvázolni az esemény kibontakozását, írtak a ren-
dezvény fontosságáról, szerepéről a közösségi életben, hatásáról.  

A szerkezet kialakításában igazodtak a hármas tagoláshoz, a bevezetésben a 
rendezvénnyel kapcsolatos legfontosabb információkat adták meg; a tárgyalás 
anyagának áttekinthető, világos rendszerezését azzal biztosították, hogy az esemé-
nyek bemutatásában az időrendhez igazodtak; a befejezésben vagy a rendezvény 
jelentőségét emelték ki, vagy az eseménymozzanatok lezárása egyben a tudósítás 
befejezését is jelentette (ez esetben tulajdonképpen hiányzik a harmadik szerkezeti 
rész).  

A stílus változónál elért gyengébb eredmény oka az lehet, hogy nem tudták 
eldönteni, milyen mértékben érvényesülhet a szubjektív hangvétel, milyen mérték-
ben kell ragaszkodniuk az objektivitáshoz. Ezt a bizonytalanságot tükrözi a stílus, a 
tanuló nem ragaszkodott következetesen a választott hangvételhez, így az egyenle-
tesség követelménye sem juthatott érvényre. Az előadásban nem valósul meg az 
érzékletes megjelenítés, a stílusból hiányzik az árnyaltság, változatosság és válasz-
tékosság.  
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4.6.2. Az írásbeli kifejezőképesség színvonala a szövegalkotás műveleti 
aspektusából a második szakaszban  

A nyolcadikosok a második szakaszban három műfajban alkottak szöveget: 
beszámoló, elbeszélés és párbeszéd. A nyolcadikosok analitikus átlagait műfaji 
bontásban a 37. táblázat régiók szerint mutatja be. A régiók sorrendje minden mű-
faj esetében: szórvány, átmeneti régió, tömb.  

37. táblázat 
Szövegek műfaja Beszámoló Elbeszélés Párbeszéd 
Szövegek száma 66 88 78 66 87 93 66 88 95 
Átlag 5,11 5,23 3,46 5,93 6,01 4,98 7,34 6,84 6,00 
Tartalom 1,30 1,44 0,74 1,61 1,85 1,44 1,95 2,01 1,78 
Szerkezet 0,99 1,00 0,57 1,22 1,30 0,93 1,52 1,45 1,16 
Stílus 0,97 0,95 0,66 1,15 1,19 0,98 1,60 1,39 1,18 
Nyelvhelyesség 0,65 0,58 0,58 0,66 0,52 0,66 0,81 0,70 0,75 
Helyesírás 0,49 0,59 0,35 0,51 0,48 0,32 0,61 0,58 0,43 
Külalak 0,73 0,67 0,56 0,78 0,67 0,65 0,86 0,73 0,70 

Az adatok két jelenségre világítanak rá. Az egyik az, amit már a mérés első 
szakaszában tapasztaltunk, hogy feladattípus szerint jelentkeznek az analitikus átla-
gok közötti különbségek. Itt még inkább hangsúlyossá válik, hogy az átlagok a 
feladat nehézségi fokának függvényében alakulnak. Az analitikus átlagok közötti 
különbségek legnagyobbak a beszámoló és a párbeszéd feladatai között, és mérsék-
lődnek, de még mindig megmaradnak jelentősnek az elbeszélés és párbeszéd szö-
vegei között. A másik jelenség az, hogy az egyes változók közötti különbségek a 
régiók viszonylatában is jelentkeznek. A különbség az első szakaszhoz viszonyítva 
az, hogy ebben az esetben az általános átlagok szintjén is megmaradnak szignifi-
kánsnak, nem egyensúlyozódnak ki, mint az első szakaszban.  

Az analitikus átlagok régiók szerinti különbségei is a feladat nehézségi foká-
tól függenek: a legnagyobbak a diákok számára legnehezebbnek számító feladat 
esetében (beszámoló), a legkisebbek a könnyű feladatban (párbeszéd). A különbsé-
gek a legnagyobbak a szórvány és tömb között, kisebbek a szórvány és átmeneti 
régió között. A minta településtípus szerinti kiegyensúlyozatlansága eredményezi 
azt, hogy a tömb analitikus átlagai kétszer gyengébbek, mint a szórványé. 

Mivel az egyes változók esetében az átlagok közötti különbségek nemcsak a 
feladatok, hanem a régiók szintjén is jelentkeznek, a részteljesítményeket régiók 
szerint is kiszámoltuk, figyelembe véve, hogy ebben az esetben a régiók közötti 
különbség mögött a falu–város közötti különbség húzódik meg. 

Az analitikus átlagok alapján számolt részteljesítmények adatait a 38. táblá-
zat összesíti (a régiók sorrendje: szórvány, átmeneti régió, tömb). 
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38. táblázat 
Vizsgált 
változók 

Beszámoló Elbeszélés Párbeszéd 

Tartalom 43% 48% 25% 54% 62% 48% 65% 67% 59% 
Szerkezet 50% 50% 29% 61% 65% 47% 76% 73% 58% 
Stílus 49% 48% 33% 58% 60% 49% 80% 70% 59% 
Nyelvhelyesség 65% 58% 58% 66% 52% 66% 81% 70% 75% 
Helyesírás 49% 59% 35% 51% 48% 32% 61% 58% 43% 
Külalak 73% 67% 56% 78% 67% 65% 86% 73% 70% 

Az adatok alapján megállapítható, hogy a részteljesítmények közötti különb-
ségek jelentősek a szövegtervezés műveleteiben, és kisebbek a szövegtervezés vál-
tozóinál, akárcsak az első szakaszban. Lényeges eltérés az, hogy ilyen nagy mérté-
kű különbség a tartalom, szerkezet és stílus változónál még egyetlen alkalommal 
sem fordult elő; a szövegszerkesztés műveletei közül a helyesírás változó értékei 
nagyon rapszodikusan változnak, és elfogadhatatlanul kis értékeket mutatnak. A 
helyesírás változónál eltűnnek a régiók közötti különbségek, egyformán rosszul tel-
jesítenek minden régióban. 

Az alábbi táblázat műfajok szerint összesíti az analitikus átlagokat. 
39. táblázat 

Szövegek műfaja Beszámoló Elbeszélés Párbeszéd 
Szövegek száma 232 246 249 
Átlag 4,56 5,60 6,66 
Tartalom 1,15 1,63 1,91 
Szerkezet 0,84 1,14 1,36 
Stílus 0,85 1,10 1,36 
Nyelvhelyesség 0,60 0,61 0,75 
Helyesírás 0,48 0,43 0,53 
Külalak 0,64 0,69 0,75 

Az átlagokból számolt részteljesítmények a következő táblázatban láthatók. 
40. táblázat 

Vizsgált változók Beszámoló Elbeszélés Párbeszéd 
Tartalom 38% 54% 64% 
Szerkezet 42% 57% 68% 
Stílus 43% 55% 68% 
Nyelvhelyesség 60% 61% 75% 
Helyesírás 48% 43% 53% 
Külalak 64% 69% 75% 
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Az adatok meglepően gyenge teljesítményt tükröznek mind a szövegterve-
zés, mind a szövegszerkesztés változóinál. Az a sajátosság, amit az első szakaszban 
tapasztaltunk, most is megfigyelhető: a szövegtervezés műveleteiben jóval gyen-
gébbek az eredmények, mint a szövegszerkesztés műveleteiben. Az egyes változók 
közötti különbségek sokkal nagyobbak, mint az első szakaszban, de ugyanúgy ál-
landó értékeket mutatnak. A nehéz és könnyű feladat esetében a tartalom, szerkezet 
és stílus változóknál ez a különbség 25%, illetve 26%; a nyelvhelyesség, helyesírás 
és külalak változóknál 5% és 15% között mozog. A nehéz és közepes, illetve a kö-
zepes és könnyű feladat megoldásainak részteljesítményei közötti különbségek 
szintén állandó értékeket mutatnak, 10% és 15% közöttieket. Ezek az értékek jóval 
magasabbak, mint az első szakaszban, amikor a különbségek a szövegszerkesztés 
műveleteiben nem haladták meg az 5%-ot.  

A párbeszéd feladatában elért eredmények a legjobbak, de a diákok teljesít-
ménye az elvárható szint alatt marad. A párbeszéd alkotása abból a szempontból is 
a könnyen megoldható feladatok közé sorolható, hogy nem igényelte az önálló 
anyaggyűjtést, vagy az önálló mondanivaló megalkotását, hanem a megadott infor-
mációk közül a közlendők kiválogatása, elrendezése és megszövegezése, illetve a 
szöveg megszerkesztése volt a feladat.  

A tartalom változónál 64%-os a teljesítményük, ami azért sem tekinthető jó-
nak, mert egy olyan életszerű kommunikációs helyzetet kellett megoldaniuk, 
amelyhez az alapvető információkat a feladat megadta. Ezért a tartalom elbírálása-
kor vizsgáltuk, hogy a dialógus tartalmazza-e a következő elemeket: osztálykirán-
dulást szerveznek, amelyen szeretne részt venni; a szokásosnál több pénzbe kerül 
(az összeg megjelölése); a választ most kell megadni (a szülő elvi beleegyezését 
kell kérnie); a pénzt később kell kifizetni (az időpont megjelölése). Elvárás volt az 
is, hogy az alapinformációkhoz kapcsolódó vonatkozásokkal egészítse ki kérését: 
mikorra szervezik az osztálykirándulást és hány napos; hová mennek; ki vagy kik 
lesznek a kísérők.  

Tartalmi vonatkozásban a szövegek legfőbb jellemzője, hogy fontos informá-
ciók hiányzanak belőle, viszont szép számmal szerepelnek benne olyanok, amelyek 
lényegtelenek, vagy nem is kapcsolódnak a témához.  

A feladat szövegében megadott alapinformációkat beemelik a telefonos pár-
beszédbe, de a pénz összegéről nem beszélnek (sem a tanuló, sem a szülő nem kér-
dez rá); arról sem esik szó, hogy mikor kell kifizetni a kirándulásra kért pénzt. A 
kiegészítő elemek közül csupán néhány diáknál szerepel az, hogy hova mennek és 
hány napra.  

A szerkezet változónál 68%-os teljesítményt érnek el. A megadott formai 
keretben otthonosan mozognak, a hármas tagoltságot még a gyengén fogalmazók is 
betartják. A nagy szerkezeti egységeken belül előforduló általános hiba, hogy túl 
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hosszúra nyújtják a bevezetőt, a tárgyaló részben csak kitérők után jutnak el a té-
mához, a befejezésben vagy a köszönet megfogalmazása, vagy az elköszönés ma-
rad el. A kapcsolat megteremtése után nem térnek a tárgyra, hanem „csevegnek”, a 
hétköznapi beszélgetések banalitásai hangzanak el; a diák megkérdi a szülőtől, 
hogy van, mit csinál, mi újság a munkahelyén; hasonló kérdéseket fogalmaznak 
meg a szülők is: felelt-e valamilyen tantárgyból, megette-e a tízórait, történt-e vala-
mi különös. A kötelezőnek érzett beszélgetés után térnek a tárgyra: „azért telefoná-
lok, mert…”, de a kérés megfogalmazását még mindig késleltetik, az osztálykirán-
dulás szervezésének tényét bejelentik, ezután pedig arról beszélnek, hogy mennyire 
szeretnének elmenni. Ezzel kapcsolatosan emelik be a legtöbb lényegtelen elemet, 
elmondják, hogy a tavalyi is milyen jól sikerült, mennyire jól érezték magukat, a 
most szervezett is biztosan nagyon jó lesz, az osztályból mindenki akar menni stb. 
A stratégiájuk az, hogy előbb a részvételre szóló engedélyt szerezzék meg, majd 
rátérnek az anyagiakra. Azt közlik, hogy többe kerül, de azt nem, hogy mennyit 
kell fizetni. Arról viszont, hogy megéri, szintén bőven szólnak, illetve gyakori az 
is, hogy fogadkoznak, jól fognak tanulni, ha a szülő is áldozatot hoz.  

A befejezés ritka esetben tartalmazza mind a két mozzanatot: kifejezik hálá-
jukat a jóváhagyásért, illetve elköszönnek; a tanulók megelégszenek az egyikkel.  

A stílus változónál elért eredmény szintén 68%. A megfelelő hangvételt elta-
lálják, és a stílustartás követelménye sem okoz gondot. Jó érzékkel igazodnak a tár-
salgási stílus követelményeihez, megfelelően alkalmazzák az udvariassági formá-
kat. A legfőbb hiba az, hogy nem tudják a kérésüket tömören és szabatosan megfo-
galmazni.  

A nyelvhelyesség tekintetében teljesítményük megfelelő (75%), ebben a 
feladatban a legjobb. A leggyakrabban előforduló hibák a beszélt nyelv jellegzetes 
hibái: az igekötő, illetve a határozó ragok pontatlan vagy helytelen használatával 
találkozunk. Gyakran elkövetett hiba, hogy az -e kérdőszót nem az igéhez, hanem 
az ige előtt álló módosítószóhoz kapcsolják. 

A helyesírás változónál az elvárhatónál gyengébb teljesítményt nyújtanak 
(53%). Magas a központozási vétségek száma, gyakran követik el, és sokan. A 
mondatvégi írásjelek alkalmazásában megengedhetetlenül sok vétség fordul elő. 
Tipikus hibák: a mondat tartalma és a mondatvégi írásjel nincs összhangban; a kö-
szöntési formákat nem követi semmilyen írásjel; a szervetlen mondatrészt (leg-
gyakrabban a megszólítást) nem határolják el vesszővel a mondat többi részétől. A 
tanulók felének gondot okoz a párbeszédes forma jelölése, nem alkalmazzák követ-
kezetesen a gondolatjelet, illetve felcserélik a kötőjellel. Magas a hibák száma az 
időtartam jelölésében mind a magánhangzók, mind a mássalhangzók esetében. A 
magánhangzóknál gyakoribb az, hogy hosszú helyett rövidet írnak, a mássalhang-
zóknál éppen fordítva, rövid helyett hosszút.  
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A külalaknál az áttekinthetőséget és a megfelelő tagoltságot vizsgáltuk. 
Azoknak a diákoknak a teljesítménye jó, akik a párbeszédes forma jelölését megfe-
lelően alkalmazzák. 

Az elbeszélés átlaga 5,60, egy jeggyel kisebb, mint a párbeszéd feladatban. 
Ez tükröződik a részteljesítmények mutatóiban is, minden változónál minimum 
10%-kal csökken a teljesítményük.  

A szövegalkotási gyakorlat olyan megtörtént eset elbeszélését kérte, amely-
ben a cselekményt a feladatban felvázolt konfliktushelyzet indítja. Olyan alaphely-
zetet adott meg, amely a mindennapokban gyakran előfordulhat, és bárkivel meg-
történhet; vagyis a környezet elvárásai ütköznek az egyén valamilyen cselekedeté-
vel, viselkedésével vagy beszédstílusa vált ki rosszallást. A feladat utasításai segít-
séget nyújtottak a történetformáláshoz abban, hogy jelezték a kibontás lehetséges 
irányait, megadták a narrátor személyét (én-elbeszélés), figyelmeztettek arra, hogy 
különböző szövegfajtákat kell alkalmazni (például párbeszédet).  

A tartalom változónál elért teljesítmény gyenge, 54%. A tartalmi követelmé-
nyek közül csupán egyet érvényesítettek, a tartalmi megfelelés elvét, olyan témát 
választottak, amely megfelelt a feladatban megadott helyzetnek. A témában rejlő 
lehetőséget viszont nem tudták kibontani, nem sikerült a cselekményt az elbeszélés 
központjába állítani. A cselekmény kibontása sem igazán jól megoldott, az ese-
ménymozzanatokat csupán az időbeli egymásutániság fűzi össze, az ok-okozati vi-
szonyok nem formálják a történetet, nem utalnak a cselekedetek motivációjára, 
nem ábrázolnak érzelmeket, lelkiállapotokat. A szereplők jellemzése sem valósul 
meg, annyit tudunk meg róluk, amennyit a vázlatosan kibontott cselekmény elárul, 
mert sem leíró résszel, sem párbeszéddel nem jellemzik őket.  

A szövegekben sajátos ellentmondás, hogy az egyes szám első személyű elő-
adásmóddal nem jár együtt az események élményszerű bemutatása.   

Az elbeszélő szerkezet jól ismert a nyolcadikosok számára, teljesítményük 
mégis gyenge, 57%. A hármas tagolás követelményét betartják. A bevezetéssel 
még boldogulnak, mert fel tudják használni a feladat nyújtotta információkat, de a 
cselekmény bonyolításában megelégszenek az eseménymozzanatok felsorolásával, 
így nem tudják megteremteni azt a feszültséget, amely drámai tetőponthoz vezetne; 
ebből következik, hogy nem tudják megfelelően zárni elbeszélésüket. A befejezést 
felemás módon oldják meg: törekednek arra, hogy valamilyen tanulságot fogalmaz-
zanak meg, azzal viszont nem sokat törődnek, hogy a történet egésze példázza a 
levont következtetéseket.  

A fogalmazásokban nem valósul meg a különböző szövegfajták célszerű és 
változatos használata. A dolgozatok háromnegyedében nem található párbeszéd, 
egyetlen tanuló sem alkalmaz monológot (például a bizonytalanság vagy a feszült-
ség érzékeltetésére).  
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A stílust az igénytelenség és a szürkeség jellemzi. Nem véletlen, hogy telje-
sítményük elmarad az elvárhatótól. Mondatszerkesztésükre az egyhangúság jellem-
ző, rövid, közlő kijelentő mondatokban fogalmaznak. Szókincsük szegény, gyakori 
a szóismétlés, nem is törekednek árnyalt vagy választékos kifejezésre. Nyoma sincs 
annak az igénynek, hogy érzékletesen elevenítsenek meg helyzeteket, jeleneteket, 
következésképpen nem alkalmazzák a nyelv poétikai eszközeit sem.  

A nyelvhelyesség változónál elért teljesítmény 61%. Súlyos vétségek nem 
fordulnak elő, inkább pontatlanságból, pongyolaságból származó apró hibák szere-
pelnek a szövegekben.  

A helyesírási teljesítményük ebben a feladatban a leggyengébb: 43%-os. Az 
egyszerű mondatszerkesztésnek köszönhetően csökken a központozási hibák szá-
ma, viszont megnő a más jellegű vétségek száma. A legkülönbözőbb típusú hibák 
fordulnak elő. A gyakran előfordulók között vezetnek az időtartam jelölésének vét-
ségei, megszaporodnak a mássalhangzók minőségi változásainak jelöléseiből szár-
mazó tévedések, a hagyományos írásmód szabályai ellen vétenek a névmások alak-
jainak írásában.  

A második szakaszban a legnehezebb feladatnak az élménybeszámoló bizo-
nyult, itt a leggyengébb az átlag: 4,56. Ehhez a gyenge eredményhez még hozzá 
kell számítani azt is, hogy a tömb tanulói közül 24-en értékelhetetlen fogalmazást 
nyújtottak be (vázlatot készítettek, csupán néhány mondatot írtak le, felsorolták a 
kedvenc műsoraikat). A szövegtervezés műveleteiben még az 50%-os teljesítményt 
sem érik el, a szövegszerkesztés műveletei közül egyben (helyesírás) alig közelítik 
meg, kettőben alig haladják meg. A részteljesítmények egyben magyarázzák is az 
átmenő jegyet sem elérő átlagot.  

A feladat abban hasonlított az első szakasz azonos műfajú gyakorlatához, 
hogy öt cím közül választhattak egyet, amelyhez olyan történetet kellett rendelniük, 
ami megtörtént, vagy megtörténhetett volna. A különbség az volt, hogy a témavá-
lasztásban nagyobb kötöttség érvényesült: a család tévénézési szokásaival kapcso-
latos eseményeket kellett felidézni, vagy azok alapján történetet kitalálni.  

A tartalom változónál elért teljesítmény ebben a feladatban a leggyengébb, 
38%. A tanulók negyede még a tartalmi megfelelés elvét sem tartja be. A leggyak-
rabban azt a hibát követik el, hogy eltérülnek a választott témától; ritkábban fordul 
elő az, hogy eleve a címhez nem illő témát választanak.  

Azok a diákok, akiknek szövegeiben legalább a tartalmi megfelelés elve ér-
vényesül, sem tudnak igazán jó történetet formálni. A cselekmény vérszegény, 
nincs benne drámai konfliktus, sem érzelmi feszültség, ezért az események nem is 
haladhatnak a tetőpont felé. A cselekmény tulajdonképpen néhány eseménymozza-
nat időrendi egymásutánjából áll össze, olyan, mint egy vázlat, amelyet még ki kell 
dolgozni. A fogalmazások többsége műfajilag nem tekinthető élménybeszámoló-
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nak, de még esemény-beszámolónak sem, inkább híradások a család egy esti prog-
ramjáról. 

A szövegekben nincs környezetábrázolás, az otthon képe nem jelenik meg, a 
család tagjai is csak felsorolásszerűen, a jellemzést néhány jelző „valósítja meg”: a 
kisebb testvér rossz, szófogadatlan, hisztis; az anya megértő, békítő; az apa szigorú 
vagy ritka estben lehet engedékeny.  

A tartalmi követelményeknek olyan mértékben nem tudtak megfelelni, hogy 
az elbeszélő szerkezet ismerete sem segítette őket a kompozíció kialakításában. A 
szerkezet változónál teljesítményük csupán 42%-os, ennyire gyenge még egyetlen 
esetben sem volt. A teljesítmény jelzi, hogy ebben az esetben még azt a szabályt 
sem tartották be, hogy a szöveg három nagy szerkezeti részből áll, a fogalmazások 
felének nincs befejezése. A szövegek kidolgozottságáról nem is beszélhetünk.  

A szövegek stílusát az igénytelenség formálja, a szövegek nyelvezete szűk 
szókincsről árulkodik. Sem mondatszerkesztésében, sem szövegformálásában nem 
igazodik a köznyelv írott változatának normáihoz. A nyelvi kifejezés pontossága és 
szabatossága teljes mértékben hiányzik a szövegekből. Nem véletlen, hogy teljesít-
ményük csupán a 43%-ot éri el. 

A nyelvhelyesség változónál teljesítményük 60%-os. A beszélt nyelvre jel-
lemző vétségek fordulnak elő, ami összhangban van a szövegek stílusával.  

A helyesírási teljesítményt (48%) vizsgálva megállapítható, hogy a tanulók 
több mint negyede rossz helyesíró, vagyis jellemző rájuk a hibahalmozás. A szöve-
gekben a legváltozatosabb helyesírási hibák fordulnak elő, olyan műveletekben 
hibáznak, amelyekben a szabálykövetés már az általános iskola alsó tagozatán 
elvárható a tanterv szerint. 
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5. AZ ÍRÁSBELI KIFEJEZŐKÉPESSÉG SZÍNVONALA AZ 
ANALITIKUS ELOSZLÁSI MUTATÓK TÜKRÉBEN 

 
Az analitikus eloszlási mutatók vizsgálatával arra keresem a választ, hogy a 

szövegmű alkotásának egyes műveleteiben a diákok hány százaléka éri el, közelíti 
meg az elvárható szintet, vagy marad el attól; a tanulók hány százaléka található a 
vizsgált változók teljesítmény átlaga alatt, illetve felett. A vizsgált változók évfo-
lyamok közötti különbségei alapján feltárható az adott készség, képesség alakulási 
(fejlődési) folyamata.  

Az analitikus eloszlási mutatók vizsgálatát a hídfeladatok esetében végzem 
el. A hídfeladatok (különböző évfolyamok közös feladatai) alkalmazását az tette 
szükségessé, hogy az empirikus vizsgálat széles életkori intervallumot fogott át.  

A hídfeladatokat a fogalmazási képesség színvonalát mérő eszközök típusa 
szerint csoportosítom: elbeszélő jellegű szövegek (IV. osztályban a mesék, V. és 
VIII. osztályban az élménybeszámolók); a levélformát kérő feladatok (VIII. és XII. 
osztályban a Tanács).  

Az analitikus eloszlási mutatókat feladattípusok, évfolyamok, régiók szerinti 
bontásban vizsgálom. A fogalmazási képességet alkotó komponensek (vizsgált vál-
tozók) szerint követem nyomon a mutatók alakulását azért, hogy vizsgálni lehessen 
az adott képesség fejlődését. 

5.1. Az elbeszélő fogalmazások  

5.1.1. A tartalom változó eloszlási adatai 
A 41., 42., 43. táblázatok összesítik, illetve az 16.,17., 18. grafikonok ábrá-

zolják az eloszlási görbéket:  
IV. osztály  

41. táblázat 
Intervallumok Szórvány Átmeneti régió Tömb Átlag 
elégtelen 13,98 14,03 17,14 15,62 
gyenge 34,4 39,02 35,77 36,54 
közepes 16,13 11,28 13,37 13,59 
jó 12,90 8,58 12,24 12,24 
jeles 23,58 20,73 22,99 22,22 
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16. ábra 

Az eloszlási mutatók szerint nincs jelentős különbség a régiók között. A 
tanulók több mint ötven százalékának a teljesítménye az elégtelen és gyenge kate-
góriába sorolható. Mind a három régióban a középréteg a gyenge és közepes inter-
vallumaiban helyezkedik el. A régiónkénti értékek közötti különbségek csekélyek, 
5% alattiak. A tanulók valamivel több, mint negyede ér el jó és jeles minősítést. 
Ezek az adatok (kétszer több tanuló helyezkedik el az elégtelen és gyenge interval-
lumban, mint a jó és jelesben) magyarázzák azt, hogy az átlagos teljesítmény miért 
elfogadhatatlanul gyenge: 45%.  

V. osztály  
42. táblázat 

Intervallumok Szórvány Átmeneti régió Tömb Átlag 
elégtelen 34,4 23,86 12,06 19,75 
gyenge 44,08 37,79 40,74 39,63 
közepes 8,00 12,28 16,79 13,87 
jó 9,60 9,47 17,04 13,25 
jeles 4,00 18,60 12,84 13,50 

Az ötödikesek eloszlási mutatói jelentős különbségeket jeleznek régiók sze-
rint az elégtelen és a jó, illetve jeles értékkategóriában. Mind a két szélső interval-
lumban jelentősek a különbségek: a szórványban kétszer, az átmeneti régióban 
másfélszer több tanuló található az elégtelen kategóriában; a jeles intervallumban 
háromszor kevesebb diák ér el jeles minősítést a szórványban, mint a tömbben, az 
átmeneti régió és tömb esetében már mérséklődik a különbség, 5% alatti csupán; jó 
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minősítést kétszer kevesebb diák ér el a szórványban és az átmeneti régióban, mint 
a tömbben. A középréteg mind a három régióban a gyenge és közepes intervallum-
ban alakul ki. A baj az, hogy a gyengén teljesítők aránya háromszorosa a közepe-
sen teljesítőkének. A gyengén teljesítők aránya nagyon magas mind a három régió-
ban, 10%-kal nagyobb, mint a negyedikeseknél. A közepes kategóriában a diákok 
14%-a található. 
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17. ábra 

VIII. osztály  
43. táblázat 

Intervallumok Szórvány Átmeneti régió Tömb Átlag 
elégtelen 5,55 13,24 11,04 11,19 
gyenge 27,77 35,66 36,05 34,85 
közepes 13,33 15,81 13,37 14,31 
jó 21,11 12,13 11,97 13,17 
jeles 32,22 23,16 27,62 26,49 

A nyolcadikosok eloszlási mutatói jelentős különbségeket már csak az elégte-
len, illetve jó kategóriában mutatnak: a szórványban kétszer kevesebb diák elégtelen 
minősítésű, mint a tömbben vagy az átmeneti régióban; a szórványban kétszer több 
diák ér el jó teljesítményt, mint a másik két régióban. Mind a három régióban népes 
tábort alkotnak a gyengén fogalmazók (35%). A jeles intervallumban a tanulók ne-
gyede található. A középréteg itt is a gyenge és közepes kategóriában alakul ki. Az 
ötödikes adatokhoz viszonyítva megállapítható, hogy változás a két szélső értékkate-
góriában következik be: a felére csökken az elégtelen kategóriában a diákok aránya, 
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és megkétszereződik a jeles minősítésűek aránya. A gyenge, közepes és jó intervallu-
mokban szinte változatlanok az arányok. A középrétegen belül változnak az arányok: 
a gyengén teljesítők aránya kétszerese a közepesen teljesítőknek. Ezek a változások 
tükröződnek az analitikus átlagban is (72%), ami magasabb, mint az ötödikeseké.  
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18. ábra 

5.1.2. A szerkezet változó eloszlási mutatói 
A 44., 45., 46. táblázatok összesítik, és a 19., 20., 21. ábrák mutatják az el-

oszlási görbéket. 
IV. osztály 

44. táblázat 
Intervallumok Szórvány Átmeneti régió Tömb Átlag 
elégtelen 8,67 10,98 10,64 10,36 
gyenge 32,25 37,8 36,49 36,16 
közepes 27,96 10,98 18,98 18,08 
jó 16,13 26,83 14,23 18,46 
jeles 15,05 13,41 19,71 16,95 

A negyedikesek eloszlási mutatói a közepes intervallumig nem mutatnak 
szignifikáns különbségeket a régiók között. Az eloszlás sajátossága, hogy az elég-
telen intervallumban régiótól függetlenül kialakul egy „középréteg”. Mind a három 
régióban magas az elégtelenül, illetve gyengén teljesítők aránya: 47%. Ez az adat 
szintén magyarázza a gyenge teljesítmény átlagot (48%) a vizsgált változónál. A 
közepes kategóriától már jelentős, 10%-ot is meghaladó különbségek jelentkeznek 
a régiók között. A legkiegyensúlyozottabb az eloszlás a tömbben, hasonló megosz-
lási arányokat találunk a közepes, jó és jeles intervallumokban; a görbe alakja eb-
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ben a régióban hasonlít a gyenge intervallumtól kezdődően a Gauss-görbére. A 
szórványban a közepesen teljesítők aránya kétszer nagyobb, mint az átmeneti 
régióban, ez az arány a jó kategóriájában megfordul az átmeneti régió javára.   
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19. ábra 

V. osztály  
45. táblázat 

Intervallumok Szórvány Átmeneti régió Tömb Átlag 
elégtelen 32,00 25,96 19,02 11,19 
gyenge 41,6 31,22 39,51 36,93 
közepes 14,40 10,88 14,81 13,37 
jó 10,40 11,93 14,32 12,88 
jeles 1,60 20,60 12,35 13,37 

Az ötödikesek eloszlási mutatói a szerkezet változónál még hangsúlyosabban 
jelzik az elégtelen és jeles intervallumban a régiók közötti különbségeket, mint a 
tartalom változó esetében. Az átmenő jegy alatti intervallumban a különbségek 
meghaladják a 10%-ot, a jeles kategóriában már nagyon jelentősek a különbségek. 
Az átmeneti régióban tízszer, a tömbben hatszor nagyobb a jeles minősítés aránya, 
mint a szórványban. 

A szerkezet változó eloszlási görbéje abban mutat hasonlóságot a negyedike-
sekével, hogy két középréteg alakul ki: egyik az átmenő jegy alatti szakaszban, a 
másik a gyenge és közepes intervallumban. Elfogadhatatlanul magas az elégtelen 
minősítések aránya: a diákok negyede tartozik ebbe a csoportba. Ezek a tanulók az 
elbeszélő szövegek szerkesztésének az elemi szabályait sem tudják. A gyengén 
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teljesítők aránya is elfogadhatatlanul magas mind a három régióban (37%). A régi-
ók közötti különbségek már csekélyek a közepes és jó kategóriáiban. 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100

Szórvány
Átmenet
Tömb

 
20. ábra 

VIII. osztály  
46. táblázat 

Intervallumok Szórvány Átmeneti régió Tömb Átlag 
elégtelen 9,99 21,33 14,25 16,42 
gyenge 34,45 34,19 27,67 31,02 
közepes 15,56 11,03 11,34 11,76 
jó 22,22 17,28 27,03 22,66 
jeles 17,78 16,18 19,77 18,13 

A nyolcadikosnál a teljesítmények eloszlása hasonló módon alakul a három 
régióban. Az elégtelen és gyenge minősítésű diákok aránya magas: 16%, illetve 
31%. A görbék sajátosságai, hogy éles töréseket mutatnak, több értéksávban ala-
kulnak ki tömbök: a 2,50–4,50; 5–7,50; 8–9 közötti intervallumokban. 

Az ötödikes adatokhoz viszonyítva megállapítható, hogy jelentősebb változás 
csak a két szélső kategóriában következik be: csökken az elégtelen csoportban a 
diákok aránya, (de még mindig túl magas az általános iskolai képzés záró évfolya-
mán) és nő a jeles kategóriában. 
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21. ábra 

5.1.3. A stílus változó eloszlási adatai 
A 47., 48., 49. táblázatok összesítik, és a 22., 23., 24. ábrák mutatják be az 

eloszlási görbéket:  
IV. osztály 

47. táblázat 
Intervallumok Szórvány Átmeneti régió Tömb Átlag 
elégtelen 5,39 12,2 9,84 9,79 
gyenge 43,07 46,95 40,57 42,93 
közepes 21,51 12,80 14,60 15,25 
jó 11,83 21,34 12,77 15,25 
jeles 18,28 6,71 22,26 16,76 

 
A negyedikeseknél a stílus változó régiók szerinti eloszlási görbéi hasonló 

módon alakulnak a közepes intervallumig. Az elégtelen és gyenge kategóriában a 
tanulók fele található. A középréteg kialakulása mind a három régióban a gyenge 
intervallumban kezdődik, de abban már eltérés van, hogy a közepes vagy a jó ér-
téksávokba nyúlik át. A közepes és jó kategóriában nő a tanulók aránya, ez tükrö-
ződik a teljesítmény átlagban is. 
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22. ábra 

V. osztály  
48. táblázat 

Intervallumok Szórvány Átmeneti régió Tömb Átlag 
elégtelen 40,8 27,36 23,71 27,61 
gyenge 38,04 34,39 40,00 37,79 
közepes 8,00 9,47 13,33 11,17 
Jó 8,80 10,88 12,59 11,41 
jeles 4,00 17,89 10,37 12,02 

Az ötödikesek eloszlási görbéi két sajátosságra világítanak rá. A régiók kö-
zötti különbségek az átmenő jegy alatti és a jeles értéksávokban jelennek meg. Az 
eloszlás különbségei nagyok a szórvány és a másik két régió között: a szórványban 
majdnem kétszer több diák található az elégtelen kategóriában, mint a másik két 
régióban; a jeles intervallumban az átmeneti régióban négyszer, a tömbben kétszer 
több a tanulók száma, mint a szórványban. A gyenge, közepes és jó intervallumok-
ban a három régióban majdnem azonos módon alakul az eloszlás. Elégtelen és 
gyenge teljesítményű a tanulók 65%-a, ami elfogadhatatlanul magas arány.  
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23. ábra 

A negyedikes adatokkal összevetve az állapítható meg, hogy a stílus változó-
nál az ötödikesek eloszlási mutatói rosszabb helyzetet tárnak fel: a középréteg nem 
a közepes és jó irányában szélesedik, hanem jelentős mértékben gyarapodik a 
gyengén teljesítők csoportja. Az elégtelen intervallumban található diákok aránya 
háromszor nagyobb, mint a negyedikeseknél. 

VIII. osztály  
49. táblázat 

Intervallumok Szórvány Átmeneti régió Tömb Átlag 
elégtelen 11,11 17,27 13,68 14,73 
gyenge 40,00 37,86 33,14 35,83 
közepes 16,67 15,81 14,24 15,16 
jó 23,32 14,71 17,73 17,28 
jeles 8,89 14,34 21,22 17,00 

A nyolcadikosok eloszlási görbéi már csak a jeles értéksávban mutatnak je-
lentősebb eltérést a régiók között, az átmeneti régióban majdnem kétszer, a tömb-
ben majdnem háromszor nagyobb a tanulók aránya, mint a szórványban. Mind a 
három régióban egyformán magas a nagyon rosszul és gyengén teljesítők aránya, 
50%. A középréteg kialakulása is hasonló módon valósul meg: a gyenge és köze-
pes intervallumokban; az eloszlás egyenletes az átmeneti régióban és tömbben, tö-
rést mutat a szórványban, ahol a gyenge és jó kategóriában nagyobb arányban cso-
portosulnak a tanulók, mint a közepesben. 
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24. ábra 

5.1.4. A nyelvhelyesség változó eloszlási adatai 
A 50., 51., 52. táblázatok összesítik, az eloszlás grafikai képét a 25., 26., 27. 

ábrák mutatják be.  
IV. osztály 

50. táblázat 
Intervallumok Szórvány Átmeneti régió Tömb Átlag 
elégtelen 6,45 9,15 3,64 5,83 
gyenge 20,43 21,35 14,59 17,7 
közepes 29,03 25,00 24,45 25,42 
jó 7,53 18,29 16,06 15,25 
jeles 36,56 26,22 41,24 35,78 

A nyelvhelyességi változó eloszlási mutatói két vonatkozásban is változá-
sokat jeleznek az előző változókhoz viszonyítva. Az eloszlás hasonló módon alakul 
a három régióban (5%-ot meghaladó eltérések csak a jó intervallumban van a szór-
vány és a másik két régió között). A nagyon rosszul és gyenge teljesítményű diá-
kok száma a felére csökken (23%). A közepestől fokozatosan nő az egyes értéksá-
vokban a tanulók aránya: közepes 25%. Jó 15%, jeles 36%. Az eloszlás másik sajá-
tossága, hogy nem egyenletes, az egyes intervallumokban alakulnak ki a nagyobb 
tanulói létszámból tömbök.  
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25. ábra 

V. osztály  
51. táblázat 

Intervallumok Szórvány Átmeneti régió Tömb Átlag 
elégtelen 20,8 10,53 8,64 11,16 
gyenge 21,6 20,00 18,3 19,25 
közepes 17,60 17,54 25,19 21,35 
jó 13,60 16,49 16,79 16,20 
jeles 26,40 35,44 31,36 32,02 
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26. ábra 
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Az ötödikesek eloszlási mutatói a negyedikeseknél már tapasztalt jelenséget 
tükrözik, szignifikáns különbségek nincsenek a régiók között. A különbség annyi, 
hogy az elégtelen és nem a jó kategóriában van nagyobb eltérés az eloszlási ará-
nyok között: a tömbben háromszor kevesebb, az átmeneti régióban kétszer keve-
sebb tanuló minősítése elégtelen, mint a szórványban. A nagyon rosszul és gyen-
gén teljesítők aránya itt is csökken, de az elvárhatónál kisebb mértékben, még min-
dig a tanulók 30%-a található ebben a csoportban. Az eloszlás jellege, a negyedi-
keshez viszonyítva nem változik, a tömbök kialakulása az egyes értéksávokon be-
lül itt is megmarad. 

VIII. osztály  
52. táblázat 

Intervallumok Szórvány Átmeneti régió Tömb Átlag 
elégtelen 14,43 9,20 10,76 10,62 
gyenge 23,33 9,49 15,7 18,13 
közepes 27,78 19,12 23,26 22,24 
jó 23,33 14,71 13,66 15,30 
jeles 11,11 37,50 36,2263 33,71 
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27. ábra 

A nyolcadikosok eloszlási görbéi is azt mutatják, hogy szignifikáns különb-
ség nincs a régiók között csak egy kategóriában. Az átmeneti régióban és a tömb-
ben háromszor több tanuló jeles, mint a szórványban. Az elégtelen és gyenge kate-
góriában, az ötödikesekhez viszonyítva, nem csökken a tanulók aránya, 30% kö-
rüli. 
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5.1.5. A helyesírás változó eloszlási adatai 
A 53., 54., 55. táblázatok összesítik, a 28., 29., 30. ábrák mutatják be az el-

oszlási görbéket. 
IV. osztály  

53. táblázat 
Intervallumok Szórvány Átmeneti régió Tömb Átlag 
elégtelen 34,48 20,74 24,44 25,23 
gyenge 24,73 29,26 22,99 25,31 
közepes 30,11 18,90 24,82 23,92 
jó 2,15 12,20 12,41 10,55 
jeles 7,53 18,90 15,33 15,07 

A helyesírási változó eloszlási görbéi sajátosan alakulnak. Az átmenő jegy 
alatti intervallumban található a diákok fele: a tanulók negyedének helyesírási telje-
sítménye elégtelen, a másik negyedének gyenge, tehát nagyon magas a rossz he-
lyesírók aránya. Az átmeneti régió és tömb között nincs jelentős különbség, a szór-
vány adatai 10%-kal nagyobb arányt mutatnak az elégtelen kategóriában. A köze-
pes intervallumtól kezdődően párhuzamosan haladnak az eloszlási görbék, a szór-
ványban a közepes kategóriában magas a tanulók aránya, és csökken a jó, illetve 
jeles értéksávban, a másik két régióban arányosabb az eloszlás. 
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28. ábra 



       110

V. osztály 
54. táblázat 

Intervallumok Szórvány Átmeneti régió Tömb Átlag 
elégtelen 34,44 29,82 23,05 32,15 
gyenge 31,12 30,52 31,16 31,17 
közepes 13,60 14,39 13,83 13,99 
jó 2,40 11,58 5,68 7,24 
jeles 18,40 13,68 15,80 15,46 

Az ötödikesek eloszlási görbéi ugyanazt az éles törést mutatják az átmenő jegy 
határán, mint a negyedikeseké. Az átmenő jegy fölötti skálán minden görbének szinte 
a tükörképe található meg az átmenő jegy alattiban. Az eloszlásban nincs jelentős 
eltérés a régiók között. A negyedikesekhez viszonyítva, nő a tanuló aránya az elégte-
len és gyenge intervallumokban: 32%, illetve 31%. A rossz helyesírók megengedhe-
tetlenül magas arány az oka a vizsgált változónál elért gyenge (54%-os) teljesítmény-
nek. A jó helyesírók minden régióban háromszor kevesebben vannak, mint a rosszak.   
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29. ábra 

VIII. osztály 
55. táblázat 

Intervallumok Szórvány Átmeneti régió Tömb Átlag 
elégtelen 58,85 28,68 39,25 42,27 
gyenge 21,11 29,05 15,99 22,05 
közepes 13,33 18,35 16,57 16,86 
jó 3,33 8,82 9,01 7,05 
jeles 3,33 15,07 19,19 12,53 
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30. ábra 

A nyolcadikosok eloszlási görbéi hasonlítanak az ötödikesekéhez abban, 
hogy az átmenő jegy határán éles törés van, magas a rossz helyesírók aránya. Kü-
lönbözik abban, hogy a régiók között a közepes kategóriát kivéve a különbség szig-
nifikáns. Az elégtelen intervallumban a szórványban kétszer nagyobb a tanulók 
száma, mint az átmeneti régióban, és másfélszer nagyobb, mint a tömbben. Az ötö-
dikesekhez viszonyítva a rossz helyesírók aránya nem csökken, a szórványban nő 
(80%). A jó helyesírók mind a három régióban vékony réteget alkotnak, a szór-
ványban csupán 6% az arányuk. 

5.1.6. A külalak változó eloszlási mutatói 
A 56., 57., 58. táblázatok összesítik, az eloszlási görbéket a 31., 32., 33. 

ábrák mutatják be.  
IV. osztály  

56. táblázat 
Intervallumok Szórvány Átmeneti régió Tömb Átlag 
elégtelen 1,08 1,83 3,64 2,63 
gyenge 6,45 10,98 1642 12,99 
közepes 22,58 14,63 17,88 17,70 
jó 21,51 20,12 11,31 15,82 
jeles 48,39 52,44 50,73 50,85 
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31. ábra 

A külalak változónál nincs szignifikáns különbség a régiók között. Az elégte-
len és gyenge kategóriában a tanulók 15%-a található, 35% a közepes és jó, 50% a 
jeles intervallumokban helyezkedik el.  

V. osztály 
57. táblázat 

Intervallumok Szórvány Átmeneti régió Tömb Átlag 
elégtelen 18,40 9,82 6,91 11,71 
gyenge 28,00 18,52 23,45 22,20 
közepes 12,00 15,09 21,23 17,67 
jó 10,40 10,18 7,16 8,71 
jeles 31,20 47,02 41,23 41,72 

 

 
32. ábra 
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Az ötödikes eloszlási mutatók annyi változást mutatnak a negyedikesekhez 
viszonyítva, hogy megkétszereződik a gyengén teljesítők aránya, ennek megfelelő-
en csökken a jeles minősítésűek száma. A régiók közötti eltérések 5% és 10% kö-
zött mozognak.  

VIII. osztály  
58. táblázat 

Intervallumok Szórvány Átmeneti régió Tömb Átlag 
elégtelen 12,22 15,07 6,97 10,77 
gyenge 18,99 16,55 16,28 17,98 
közepes 17,78 21,32 18,60 19,55 
jó 11,11 8,82 11,34 10,34 
jeles 30,00 38,24 46,80 41,36 
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33. ábra 

A nyolcadikosok eloszlási mutatói szinte megegyeznek az ötödikesek adatai-
val. A különbség annyi, hogy megjelenik a különbség a gyenge és jeles kategóriá-
ban a tömb és a másik két régió között.  

5.2. Levélformát kérő fogalmazások 
A levélformát kérő fogalmazások közül a tanács feladatát megoldották a 

nyolcadikosok és a tizenkettedikesek. Az analitikus eloszlási mutatók összevetése 
tanulságos lehet, hiszen a feladat megoldásaként keletkezett szövegek nemcsak azt 
mutatják meg, hogy a diákok mit tudnak a jó fogalmazásról, hanem azt is, hogy 
ebből ők maguk mit tudnak felmutatni. 
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5.2.1. A tartalom változó eloszlási mutatói  
Az 59., 60. táblázatok összesítik a tanulók százalékos arányait az egyes ér-

tékintervallumokban, a 34., 35. ábrák mutatják be az eloszlási görbéket. 
VIII. osztály 

59. táblázat 
Intervallumok Szórvány Átmeneti régió Tömb Átlag 
elégtelen 14,92 28,29 29,94 27,64 
gyenge 26,86 41,80 38,49 38,54 
közepes 16,42 9,02 10,53 10,57 
jó 14,93 7,38 5,92 7,48 
jeles 26,87 13,52 15,13 15,77 
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34. ábra 

A nyolcadikosok eloszlási mutatói jelentős különbségeket mutatnak régiók 
szerint minden értékkategóriában. A legnagyobb különbségek az elégtelen és gyenge, 
illetve a jó és jeles intervallumokban mutatkoznak. A szórványban kétszer kevesebb 
tanuló található az elégtelen és gyenge értéksávban, mint az átmeneti régióban és a 
tömbben. A jó és jeles kategóriában megfordulnak az arányok, a szórványban kétszer 
több diák található ebben az értéksávban, mint az átmeneti régióban és a tömbben. A 
közepes sávban kis mértékben kiegyensúlyozódás valósul meg a szórvány és a másik 
két régió között. Az adatok szerint megállapítható, hogy a szórványban a tartalom 
változónál kétszer jobban teljesítenek a tanulók, vagyis elméletben többet tudnak a jó 
fogalmazás kritériumairól, mint a másik két régióban élő társaik. 
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Az összevont százalékos adatok azt tükrözik, hogy a tanulók negyedének tel-
jesítménye elégtelen, 39%-nak pedig gyenge, és alig negyedének jó vagy jeles. 
Tehát az általános iskola záró évfolyamán a diákok 66%-nak kevés fogalma van a 
jó szövegmű tartalmi vonatkozásairól. 

XII. osztály 
60. táblázat 

Intervallumok Szórvány Átmeneti régió Tömb Átlag 
elégtelen 24,80 16,09 10,34 14,82 
gyenge 38,02 38,50 36,68 37,46 
közepes 16,53 13,79 13,79 14,33 
jó 8,26 12,07 15,99 13,36 
jeles 12,40 19,54 23,20 20,03 
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35. ábra 

A tizenkettedikesek eloszlási mutatói jelentős különbségeket régiók szerint 
már csak az elégtelen és jeles kategóriában mutatnak. Az elégtelen intervallumban 
kétszer több diák található a szórványban, mint a tömbben és másfélszer több, mint 
az átmeneti régióban. A tömbben kétszer több diák jó minősítésű, az átmeneti ré-
gióban másfélszer több, mint a szórványban. A jeles értéksávban kétszer több tanu-
ló található a tömbben és szintén másfélszer több az átmeneti régióban, mint a szór-
ványban. Tehát a nyolcadikos adatokhoz viszonyítva a középiskola végére a régiók 
közötti eloszlási különbségek megmaradnak, de az arányok megfordulnak a tömb 
javára, az átmeneti régió és a tömb között csekély mértékű különbség jelentkezik.  
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A gyenge és közepes intervallumban a régiók közötti különbségek jelentékte-
lenek 3% alattiak. Mind a három régióban több, mint kétszer teljesítenek gyengén, 
mint közepesen.  

Az összevont százalékos adatok szerint a tanulók felének a teljesítménye az 
elvárható szint alatt van, a másik felének teljesítménye majdnem arányosan oszlik 
el a közepes, jó és jeles értéksávokban.  

A nyolcadikosokhoz viszonyítva, kis mértékű javulás figyelhető meg, a diá-
koknak körülbelül fele tisztában van azzal, hogy milyen kritériumoknak kell eleget 
tenni, ha jó fogalmazást szeretnének írni.  

5.2.2. A szerkezet változó eloszlási mutatói 
Az 61., 62. táblázatok összesítik a tanulók százalékos arányait az egyes ér-

tékintervallumokban, a 36., 37. ábrák mutatják be az eloszlási görbéket. 
VIII. osztály 

61. táblázat 
Intervallumok Szórvány Átmeneti régió Tömb Átlag 
elégtelen 11,95 25,00 28,61 25,37 
gyenge 34,33 40,57 31,25 35,29 
közepes 10,45 13,11 11,18 11,87 
jó 28,36 7,79 17,76 14,96 
jeles 14,93 13,52 11,18 12,52 
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36. ábra 
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A szerkezet változó régiók szerinti eloszlási mutatói sajátosan alakulnak. Je-
lentősek a különbségek az elégtelen és a jó intervallumban. Az átmeneti régióban 
és a tömbben kétszer több diák minősítése elégtelen, mint a szórványban. Az átme-
neti régióban háromszor, a tömbben kétszer kevesebb diák minősítése jó, mint a 
szórványban. A gyenge intervallumban közelítenek egymáshoz az eloszlási muta-
tók: a különbségek értékei 10% alattiak, mind a három régióban széles réteget al-
kotnak a gyenge teljesítményt elérő tanulók. A közepes és jeles értéksávban jelen-
téktelenek a különbségek, 3% alattiak.  

Az összesített adatok szerint a tanulók negyede az alapvető szerkesztési eljá-
rásokat sem tartja be egy olyan műfajban, amelyet már az elemiben is tanultak 
(levél), és akkor, amikor a szövegalkotás kritériumairól kell írnia. A diákok 35%-a 
gyengén teljesít: a hármas tagolás elvét betartják, de a szöveg kidolgozottsága, lo-
gikai tagoltsága nem megfelelő. A tanulóknak csupán negyede oldja meg jól a szö-
veg szerkezeti felépítését. A közepes minősítést elérők vékony réteget alkotnak, 
10%-ot. 

XII. osztály 
62. táblázat 

Intervallumok Szórvány Átmeneti régió Tömb Átlag 
elégtelen 14,89 7,46 5,95 8,14 
gyenge 29,75 22,41 32,25 28,99 
közepes 27,27 15,52 19,44 19,87 
jó 18,18 18,97 17,55 18,08 
jeles 9,92 35,63 24,76 24,92 
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37. ábra 
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A tizenkettedikesek eloszlási mutatói a régiók szempontjából jelentős kü-
lönbségeket szintén két intervallumban jeleznek: az elégtelen és jeles kategóriában. 
Az arányok, a nyolcadikosokhoz viszonyítva, éppen fordítottak. A szórványban 
kétszer több tanuló minősítése elégtelen, mint az átmeneti régióban, két és félszer 
több, mint a tömbben. A jeles kategóriában három és félszer több tanuló található 
az átmeneti régióban, két és félszer több a tömbben, mint a szórványban. A gyenge, 
és jó értéksávban jelentéktelenek a régiók közötti különbségek, 1-2% körüliek; a 
közepes sávban a különbségek 10% körüli értéket mutatnak.  

Az eloszlásban pozitív változásként értékelhető, hogy 10% alá csökken az 
elégtelenül teljesítők aránya, és a diákok negyede ér el jeles minősítést. A gyengén 
teljesítők aránya még mindig magas, a tanulók negyede tartozik ide; ez azt jelenti, 
hogy a szöveg kidolgozottsága nem éri el az elvárható szintet. A közepes és jó in-
tervallumban arányos az eloszlás, 18%, illetve 20%.  

A nyolcadikosokhoz viszonyítva javulásként értékelhető, hogy a közepes inter-
vallumtól kezdődően nő a tanulók százalékos aránya, minden értéksávban 10%-kal.  

5.2.3. A stílus változó eloszlási mutatói 

Az 63., 64. táblázatok összesítik a tanulók százalékos arányait az egyes ér-
tékintervallumokban, a 38., 39. ábrák mutatják be az eloszlási görbéket. 

VIII. osztály 
63. táblázat 

Intervallumok Szórvány Átmeneti régió Tömb Átlag 
elégtelen 10,45      21,32      20,06 19,52 
gyenge 32,84 40,57 39,47 39,19 
közepes 17,91      13,52 8,88 11,71 
jó 28,36 9,09      16,78      14,96 
jeles 10,45 15,57 14,80 14,63 

A stílus változó országos eloszlási mutatói szerint elégtelen a teljesítménye a 
diákok 20%-ának és csupán 15%-ának jeles; 40% gyengén teljesít és csak 15% jól; 
közepes a teljesítménye a tanulók 12%-nak.  

A diákok a tartalmi vonatkozásoknál hangsúlyozzák a választékos, irodalmi 
nyelvhasználat fontosságát, mint a jó fogalmazás kritériumát, az eredmények vi-
szont azt jelzik, hogy a túlnyomó többség a gyakorlatban nem tudja érvényesíteni 
az általa is fontosnak tartott követelményt. 
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38. ábra 

XII. osztály 
64. táblázat 

Intervallumok Szórvány Átmeneti régió Tömb Átlag 
elégtelen 6,62 1,72 3,13 3,42 
gyenge 36,36 24,59 18,49 24,59 
közepes 21,49 20,69 14,73 17,75 
jó 23,14 30,46 24,14 25,73 
jeles 12,40 19,54 39,50 28,50 
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39. ábra 
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A tizenkettedikesek régiók szerinti eloszlási mutatói jelentős különbségeket 
az elégtelen, a gyenge, illetve a jeles értéksávban mutatnak. A szórványban kétszer 
több tanuló elégtelen, illetve gyenge minősítésű, mint a tömbben (tehát éppen for-
dítva, mint a nyolcadikosoknál). Az átmeneti régióban kétszer, a tömbben három-
szor több tanuló jeles, mint a szórványban. A közepes és jó intervallumban cseké-
lyek a régiók közötti különbségek, 5% alattiak. 

Az országos eloszlási mutatók javulást jeleznek a nyolcadikos adatokhoz vi-
szonyítva, a diákok több, mint fele jól vagy kiválóan teljesít, vagyis a gyakorlatban 
is érvényesíteni tudják azokat a stílusbeli követelményeket, amelyek elvárhatóak a 
jó fogalmazástól. Pozitívumként értékelhető, hogy a felére csökken a gyengén tel-
jesítők aránya: elégtelen minősítésű a diákok 3%-a, a gyengén kategóriába sorol-
ható a tanulók negyede.  

5.2.4. A nyelvhelyesség változó eloszlási mutatói 
Az 65., 66. táblázatok összesítik a tanulók százalékos arányait az egyes ér-

tékintervallumokban, a 40., 41. ábrák mutatják be az eloszlási görbéket. 
VIII. osztály 

65. táblázat 
Intervallumok Szórvány Átmeneti régió Tömb Átlag 
elégtelen 11,95 9,43 9,54 9,77 
gyenge 25,37 14,76 17,77 17,40 
közepes 29,85 20,90 18,09 20,49 
jó 11,94 13,52 16,12 14,63 
jeles 20,90 41,39 38,49 37,72 

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100

Szórvány
Átmeneti
Tömb

 
40. ábra 
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A nyelvhelyesség változó eloszlási mutatói lényeges különbséget a régiók 
között csak a jeles kategóriában mutatnak. Az átmeneti régióban és a tömbben két-
szer több diák jeles minősítésű, mint a szórványban. A többi értéksávban a különb-
ségek 5% és 10% között ingadoznak.  

Az összevont eloszlási mutatók tükrözik a diákok nyelvi normakövetési tö-
rekvését, ezért az eloszlás kiegyensúlyozottabb, mint a stílus változónál. A tanulók 
negyede gyengén teljesít (szövegeikben gyakoriak a nyelvhelyességi hibák), de 
megkétszereződik a jól teljesítők aránya, akik nyelvhelyességi szempontból kifo-
gástalan szöveget alkotnak. A közepesen teljesítők aránya 20%.  

XII. osztály 
66. táblázat 

Intervallumok Szórvány Átmeneti régió Tömb Átlag 
elégtelen 5,79 5,17 2,82 5,37 
gyenge 12,39 8,62 14,42 12,38 
közepes 25,62 17,82 17,24 19,06 
jó 10,74 11,49 5,02 7,98 
jeles 45,45 56,90 60,50 56,51 
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41. ábra 

A tizenkettedikes eloszlási mutatók már csak a jeles kategóriában jeleznek 
10%-nál nagyobb különbségeket a régiók között. A szórványban a diákok 45%-a, 
az átmeneti régióban 57%-a, a tömbben 61%-a alkot úgy szöveget, hogy nem vét a 
nyelvhelyességi szabályok ellen.  



       122

A tizenkettedikesek 65%-a már jó teljesítményt nyújt a nyelvhelyesség válto-
zónál, a nyolcadikosokhoz viszonyítva számuk megkétszereződik. A sokat hibázó 
tanulók aránya 5%, a gyengén teljesítők száma csökken (12%), a közepes interval-
lumban a diákok százalékos aránya változatlan (20%). 

5.2.5. A helyesírás változó eloszlási mutatói 
Az 67., 68. táblázatok összesítik a tanulók százalékos arányait az egyes 

értékintervallumokban, a 42., 43. ábrák mutatják be az eloszlási görbéket. 
VIII. osztály 

67. táblázat 
Intervallumok Szórvány Átmeneti régió Tömb Átlag 
elégtelen 53,73 24,60 31,25 31,06 
gyenge 22,39 28,69 23,02 25,21 
közepes 10,45 18,03 15,13 15,77 
jó 5,97 9,43 10,53 9,59 
jeles 7,46 19,26 20,07 18,37 
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42. ábra 

A helyesírási változó eloszlási mutatói jelentős különbségeket régiók szerint 
az elégtelen és jeles kategóriában mutatnak. A szórványban kétszer több tanuló 
rossz helyesíró (elégtelen), mint az átmeneti régióban vagy a tömbben. Elfogadha-
tatlan teljesítményt nyújt a tanulók fele a szórványban, negyede a másik két régió-
ban. A jó és jeles értéksávban megfordulnak az arányok: az átmeneti régióban és a 
tömbben majdnem kétszer több diák ér el jó teljesítményt és háromszor több diák 
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jó helyesíró (jeles), mint a szórványban. Az átmeneti régióban és a tömbben a jó 
helyesírók aránya ugyanakkora, mint a rosszul teljesítőké, a szórványban tízszer 
kisebb.  

A gyenge és közepes kategóriában csekélyek a régiók közötti különbségek. 
Mind a három régióban körülbelül a diákok negyede gyenge minősítésű, írásuk 
bizonytalan, a legkülönbözőbb hibákat követik el. 

Az összevont eloszlási mutatók szerint a diákok több, mint fele rossz helyes-
író; ebből 31% elégtelen minősítésű (gyakran és sokat hibáznak, olyan szabályok 
ellen vétenek, amelyeket elemiben tanultak, és amelyeknek készségszinten kellene 
működniük), negyede pedig gyenge (nagyon magas a központozási hibák száma, 
gyakoriak az időtartam jelölésének hibái, a hagyományos írásmód elleni vétségek 
száma feltűnően nagy, a mássalhangzók minőségi változásaiban a nem jelölendőt 
jelölik).  

A diákok negyede jó helyesíró, a közepes teljesítményűek vékony réteget 
alkotnak, csupán 16% tartozik ebbe a kategóriába. 

XII. osztály 
68. táblázat 

Intervallumok Szórvány Átmeneti régió Tömb Átlag 
elégtelen 15,70 18,38 10,66 13,83 
gyenge 24,80 14,94 18,49 18,73 
közepes 23,14 25,29 17,87 21,01 
jó 3,31 9,20 3,45 5,05 
jeles 33,06 32,18 49,53 41,37 
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A tizenkettedikes régiók szerinti eloszlási mutatói jelentős különbséget csak 
a jeles sávban jeleznek: a tömb és a másik két régió között. A tömbben a tanulók 
fele jó helyesíró, a szórványban és átmeneti régióban ez az arány 33%, illetve32%.  

Az országos eloszlási mutatók alapján a tanulók 14%-a rossz helyesíró, a 
nyolcadikosokhoz viszonyítva arányuk a felére csökken, de a középiskola végzős 
évfolyamán az lenne elfogadható, ha nincs rossz helyesírású diák; 19%-uk pedig 
gyengén teljesít, ami 6%-os csökkenést jelent az általános iskola végzőseihez vi-
szonyítva. Jó helyesíró a tanulók majdnem fele, 20%-uk közepes. 

5.2.6. A külalak változó eloszlási mutatói 
Az 69., 70. táblázatok összesítik a tanulók százalékos arányait az egyes ér-

tékintervallumokban, a 44., 45. ábrák mutatják be az eloszlási görbéket. 
VIII. osztály 

69. táblázat 
Intervallumok Szórvány Átmeneti régió Tömb Átlag 
elégtelen 11,94 15,58 6,58 10,72 
gyenge 23,88 17,22 17,10 17,88 
közepes 25,37 15,57 15,79 16,75 
jó 10,45 11,07 11,51 11,22 
jeles 28,36 40,57 49,01 43,41 
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44. ábra 

A külalak változó eloszlási mutatói a régiók szerinti bontásban jelentős kü-
lönbségeket a közepes és jeles intervallumban mutatnak. A szórványban közepes 



       125

minősítésű a tanulók negyede, ez az arány a másik két régióban 15%; A jeles érték-
sávban található a tömb tanulóinak fele, az átmeneti régióban 41%-a, a szórvány-
ban több, mint negyede. 

XII. osztály 
70. táblázat 

Intervallumok Szórvány Átmeneti régió Tömb Átlag 
elégtelen 10,75 1,72 6,90 6,19 
gyenge 13,22 6,32 8,78 8,95 
közepes 18,18 18,97 17,24 17,92 
jó 7,44 5,17 7,21 6,68 
jeles 50,41 67,82 59,87 60,26 
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45. ábra 

A tizenkettedikes eloszlási mutatók javulást jeleznek a nyolcadikosokhoz vi-
szonyítva, 15% teljesítménye elégtelen és gyenge; 67% jó és jeles minősítésű.  

5.3. Következtetések  
Az írásbeli kifejezőképesség színvonalának a szövegalkotás műveleti aspek-

tusa szerinti vizsgálatával azt kívántam felmérni, hogy a szövegalkotás soktényezős 
folyamatában az egyes komponensek milyen fejlettségi szinten állnak. A fogalma-
zási tevékenységben működtetett készségek és képességek fejlettségi szintjét az 
analitikus átlagokkal, illetve teljesítmény átlagokkal lehetett jellemezni. 

Az adatok alapján megállapítható, hogy szignifikáns különbségek vannak a 
vizsgált változók átlagai között. A különbség mértéke eltérő a szövegtervezés, illet-
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ve szövegszerkesztés műveleteiben: a szövegtervezés műveleteiben jóval gyengéb-
bek az eredmények, mint a szövegszerkesztés műveleteiben. A szövegtervezés 
változói között jelentősebbek az eltérések, mint a szövegszerkesztés változói kö-
zött, esetenként kivételt képez a helyesírási változó. Mind a két jelenség általános 
minden évfolyamon, minden feladattípusnál és minden régióban. 

Minden évfolyamon, régiótól függetlenül a feladat nehézségi foka alakítja az 
analitikus átlagokat; a szövegtervezés műveletei közül a tartalom és szerkezet 
változó reagál a legérzékenyebben a feladat nehézségi fokára (a nehéznek bizonyu-
ló feladatokban 50%-os vagy annál is gyengébb a teljesítményátlag). A szövegszer-
kesztés műveleteiben nem annyira a feladattípus nehézségi foka, hanem a szöveg-
típus alakítja az analitikus átlagokat és teljesítményeket. Ezt a helyesírás változó 
alakulása bizonyítja a legjobban, hiszen azokban a feladat-megoldásokban a leg-
gyengébb a helyesírási teljesítmény, amelyek különböző szövegtípusok változatos 
használatát követelik meg (élménybeszámoló, esszé); olyan feladatokban, amelyek 
nehéznek bizonyulnak (személyleírás), de csak egy szövegtípust igényelnek, a he-
lyesírási teljesítmény jobb.  

A fogalmazási képesség részét alkotó készségek alakulásának a vizsgálatát a 
hídfeladatok adatainak összehasonlító elemzésével lehet elvégezni. Az analitikus 
eloszlási mutatókkal lehet felmérni, hogy a szövegmű alkotásának egyes művele-
teiben a diákok hány százaléka található az átlagos szint alatt vagy felett. Az évfo-
lyamok eloszlási mutatóinak az összevetésével lehet nyomon követni az adott kész-
ség alakulási folyamatát az iskolai képzés egymásra épülő szakaszaiban. Az évfo-
lyamok régiók szerinti eloszlási mutatóinak összehasonlításával azt lehet feltárni, 
hogy milyen különbségek alakulnak ki az egyes változók esetében régiók szerint. 

Az adatok alapján megállapítható, hogy minden évfolyamon jelentős elosz-
lásbeli különbségek jelentkeznek a szövegtervezés, illetve szövegszerkesztés mű-
veleteiben. A tartalom, szerkezet, stílus változóknál a középréteg a gyenge és köze-
pes intervallumokban alakul ki; a régiók között csak abban van különbség, hogy a 
középréteg a közepes alsó vagy felső határán húzódik. Minden régióban megen-
gedhetetlenül magas az elégtelenül és gyengén teljesítők aránya; a diákok több 
mint fele tartozik ebbe a kategóriába. Ez az arány nem változik az általános iskolai 
képzés végéig. A középiskola végzőseinél éppen abban a műfajban (esszé) csekély 
mértékű a javulás, amelyben szöveget kell alkotniuk az érettségin. 

A nyelvhelyesség és külalak változónál minden évfolyamon, minden régió-
ban sajátosan alakul az eloszlás: csökken a gyengén teljesítők aránya, lassú ütem-
ben ugyan, fokozatosan nő a jól teljesítők aránya. Az eloszlás nem egyenletes, a 
közepes intervallumtól az egyes értéksávokban alakulnak ki tömbök. A helyesírás 
változónál a nagyon rosszul (elégtelen) és gyengén teljesítők aránya nem csökken 
50% alá az általános iskolai képzés végéig; a középiskola záró évfolyamán a rossz 
helyesírók aránya 25% körül mozog.  
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6. A FOGALMAZÁSI TELJESÍTMÉNYT ALKOTÓ 
RÉSZTELJESÍTMÉNYEK KÖZÖTTI KORRELÁCIÓK  
 
A részteljesítmények közötti kapcsolatok vizsgálatának elméleti kiinduló-

pontja az volt, hogy a szövegalkotást soktényezős, kommunikációs problémahely-
zetként fogtuk fel, amelynek a megoldására egyedi módon kell általános és speciá-
lis, fogalmazással kapcsolatos ismereteket mozgósítani, készségeket és képessége-
ket összehangoltan működtetni. A rendszer komponensei közötti kapcsolatok vizs-
gálatától azt reméljük, hogy feltárhatók azok a jelenségek, amelyek segítik, illetve 
azok, amelyek gátolják az összehangolt működést.  

A részteljesítmények közötti korrelációk vizsgálata mellett szóltak gyakorlati 
tapasztalatok is. A műveleti aspektus szerinti vizsgálat adatainak értékelésekor tűnt 
fel az a jelenség, hogy különböző műfajú fogalmazásokban ugyanolyan, vagy kö-
zelálló teljesítmény átlagok esetén jelentős különbségek fordulnak elő a résztelje-
sítmények adatai között, és ez a különbség általában régióhoz kötött. Például az el-
beszélő fogalmazásokban a szórvány részteljesítményei a tartalom és szerkezet vál-
tozónál lényegesen nagyobb értékeket mutatnak, mint a tömbben, viszont a helyes-
írás és külalak változónál a tömb adatai lényegesen jobbak, mint a szórványé; az 
átlagok szintjén pedig ez nem tükröződik, mert a különböző részteljesítmények ki-
egyenlítődnek az átlagban. Műfajtól és a feladat nehézségi fokától függően ez a 
jelenség előfordul más változók esetében is.  

A részteljesítmények közötti korrelációkat minden évfolyamon, minden fel-
adat esetében vizsgáltuk, azzal a céllal, hogy megállapítható legyen: a mutatkozó 
összefüggések véletlenszerűek, vagy általános érvényűnek tekinthetők. A statiszti-
kai próbát is minden esetben elvégeztük. Az eredmények alapján megállapítható, 
hogy van korreláció a tartalom és szerkezet, a stílus és nyelvhelyesség, illetve a 
helyesírás és külalak változók között.  

Jelen esetben csak a hídfeladatok részteljesítményei közötti összefüggéseket 
mutatom be. A következő sorrendet követem: először az elbeszélő jellegű fogalma-
zások esetében követem nyomon a vizsgált változók közötti összefüggéseket, majd 
a levél műfajában írt szövegeknél vizsgálom ugyanazt. Azért választottam ezt a két 
feladattípust, mert az első esetében elemitől az általános iskola záró évfolyamáig 
lehet nyomon követni a változók közötti összefüggések alakulását, a második ese-
tében az általános és középiskolai képzés szakaszában bekövetkezett módosuláso-
kat lehet vizsgálni. A hídfeladatok adatainak a nyomon követésével a részteljesít-
mények közötti összefüggések alakulását az egymást követő iskolai szakaszokban 
lehet vizsgálni. 
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6.1. Elbeszélő jellegű fogalmazások 

6.1.1. Tartalom és szerkezet 
A tartalom és szerkezet változó eloszlási görbéit a 46., 47., 48. ábrák mutat-

ják be a következő sorrendben: IV., V., VIII. osztály.  

Tartalom - Szerkesztés teljesítménygörbéi (IV. osztály)
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46. ábra 

Tartalom - Szerkesztés teljesítménygörbéi (V. osztály - Élménybeszámoló)
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48. ábra 

Minden feladattípusnál, minden évfolyamon a tartalom és szerkezet változó 
között van korreláció: p =  0,00.  

A tartalom és szerkezet teljesítménygörbéi minden évfolyamon hasonlóan 
alakulnak a közepes vagy a jó intervallumig. Ez azt jelenti, hogy a gyenge fogal-
mazók részteljesítményei alacsony színvonalúak mind a két változónál. A közepes, 
de még inkább a jó kategóriától kezdődően az eloszlás másként alakul a két válto-
zónál. A szerkezet eloszlási adatai kiegyensúlyozottabb eredményeket mutatnak a 
felső értékintervallumokban, mint a tartalom mutatói. Ez azt jelenti, hogy a jó fo-
galmazóknál az ismert formai keret (jelen esetben a narratív szerkezet) biztos tám-
pontot jelent a tanuló számára abban az esetben is, ha a feladat megkövetelte tartal-
mi kritériumoknak csak részben tud megfelelni. Ez a legnyilvánvalóbb  a negyedi-
keseknél, ahol a közepes intervallumtól a szerkezet változónál sokkal jobbak az el-
oszlási arányok, mint a tartalomnál. A mese műfaja a legismertebb formai keretet 
kínálta fel az elemistáknak a szövegalkotási feladat megoldásához.  

Az ötödikeseknél a tartalom és szerkezet változó mutatói hasonló eloszlási 
arányokat mutatnak minden értéksávban. Az élménybeszámoló feladata ebben az 
estben is felkínálta a tanulók által már ismert narratív keretet a téma kibontásához. 
A diákok azért nem tudták ezt hasznosítani, mert a többség egyszerűen nem tudott 
a választott témához hozzárendelni egy személyes élményt elbeszélő történetet.  

A nyolcadikosoknál az eloszlási arányok különbségei a tartalom és szerkezet 
változó esetében a jó intervallumban jelentkeznek: a diákok 23%-a ér el jó teljesít-
ményt a szerkezet, 13%-a a tartalom változónál. Az elbeszélői szerkezet ismerete 
segítette azokat a diákokat, akik a választott témához megfontoltan választottak 
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történetet, a kibontás lehetőségét magában hordozó alaphelyzetre építették az él-
ménybeszámolót.  

6.1.2. Stílus és nyelvhelyesség  
A stílus és nyelvhelyesség változó eloszlási görbéit a 49., 50., 51. ábrák mu-

tatják be. 

 
49. ábra 

 
50. ábra 
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51. ábra 

Minden feladattípusnál, minden évfolyamon a stílus és nyelvhelyesség válto-
zó között van korreláció: p =  0,000. 

A stílus és nyelvhelyesség változók eloszlási görbéi hasonlóan alakulnak a 
közepes intervallumig, úgy, hogy a stílus változó mutatói magasabb arányokat je-
leznek az átmenő jegy alatti, illetve gyenge kategóriában. Minden évfolyamon 
megközelítőleg kétszer többen teljesítenek gyengén a stílus, mint a nyelvhelyesség 
változónál. A két változó közötti különbség minden évfolyamon éppen a gyenge 
intervallumban állandó. A gyenge fogalmazóknak egyformán gondot jelent a témá-
nak és műfajnak megfelelő hangnem megválasztása, a stílus egyenletességéhez 
való ragaszkodás és az írott köznyelv nyelvtani és tagolási szabályaihoz való igazo-
dás, de több hibát követnek el a stílusnormák, mint köznyelvi normák ellen. A kö-
zepes értéksávtól az arányok megfordulnak, a nyelvhelyesség adatai jobb és növek-
vő arányokat mutatnak a felső értékkategóriákban. Minden évfolyamon kétszer 
több tanuló éri el a maximális pontszámot a nyelvhelyesség változónál, mint a stí-
lusnál. A közepes fogalmazók megközelítik, a jó fogalmazók elérik a nyelvhelyes-
ség változónál az elvárható szintet akkor, amikor a stílus változónál nem tudnak 
ugyanilyen mértékben teljesíteni, mert a szűk szókincs határt szab a megfelelően 
árnyalt, pontos és szabatos önkifejezésnek. 

6.1.3. Helyesírás és külalak 
Az eloszlási görbéket a 52., 53., 54. ábrák mutatják be. 
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52. ábra 

 
53. ábra 
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54. ábra 

Minden feladattípusnál, minden évfolyamon a helyesírás és külalak változó 
között van korreláció: p = 0,000. 

A helyesírás és külalak eloszlási görbéi minden évfolyamon ugyanazokat a 
sajátosságokat mutatják az átmenő jegy alatti, a gyenge és közepes, illetve a jó és 
jeles intervallumokban. A helyesírás változónál az ötös jegy alatti sávban a negye-
dikeseknél a tanulók 25%-a, az ötödikeseknél 32%-a, a nyolcadikosoknál 37%-a 
található; a külalak változónál ezek az arányok: 3%, 10%, szintén 10%. A különb-
ség állandónak tűnik: 22% és 27% között mozog. A rossz helyesírók többségénél a 
szöveg olvashatóságát mind a hibahalmozások nagy száma, mind az íráskép nehe-
zen áttekinthető volta nehezítette.  

A gyenge és közepes értéksávban minden évfolyamon hasonló módon alakul 
az eloszlás mind a két változónál. A helyesírásnál magasabbak az eloszlási ará-
nyok, mint a külalaknál, de az értékek fokozatosan közelítenek egymáshoz: a kü-
lönbségek negyedikeseknél még 19%, az ötödikeseknél 5%, a nyolcadikosoknál 
már csak 1%.  

A jó és jeles intervallumban a helyesírási teljesítmény alapján csökken a ta-
nulók száma, minden évfolyamon körülbelül a diákok negyede tartozik ebbe a 
kategóriába. A külalak változónál nő a tanulók aránya, körülbelül a diákok fele jó 
vagy jeles minősítésű. A különbség ebben az esetben is állandónak tűnik: 25% 
körül mozog. 
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6.2. Levél típusú fogalmazások 

6.2.1. Tartalom és szerkezet 
A tartalom és szerkezet változó eloszlási görbéit a 55., 56. ábrák mutatják be 

a következő sorrendben: VIII., XII. osztály. 
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Tartalom - Szerkesztés teljesítménygörbéi (XII. osztály - Tanács) 
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A tanács feladatnál mind a nyolcadikos, mind a tizenkettedikes diákok eseté-
ben a tartalom és szerkezet változó között van korreláció, p = 0,000.  

A nyolcadik évfolyam gyenge fogalmazóinál a tartalom és szerkesztés elosz-
lási görbéi párhuzamosan alakulnak, ami azt jelenti, hogy mind a két változónál 
gyenge teljesítményt nyújtanak. A jó fogalmazóknál viszont már szignifikáns kü-
lönbség jelentkezik a két változó eloszlási adatai között: a szerkezet változónál két-
szer több diák teljesít jól, mint a tartalom változónál. Ez azt jelzi, hogy a jó fogal-
mazók hasznosítani tudják az általuk ismert műfaj (levél) formai követelményeit 
akkor is, amikor a tartalmi követelményeknek kevésbé tudnak megfelelni.  

A tizenkettedikeseknél is érvényesül az, ami a nyolcadikosoknál is tapasztal-
ható volt, vagyis az elégséges szintet nem elérő fogalmazók mind a két változónál 
egyformán rosszul teljesítenek, az eloszlási görbék párhuzamosan haladnak a köze-
pes értéksávig. Azonban innen kezdődően minden intervallumban a szerkezet vál-
tozó adatai konstans módon 5%-kal magasabb értékeket mutatnak, mint a tartalom 
változó. Ez azt jelenti, hogy a középiskola végzőseinek 60%-a akkor is készség-
szinten alkalmazza a műfaj megkövetelte szerkesztési eljárásokat, amikor a tartalmi 
követelményekhez kapcsolódó ismeretei hiányosak. 

6.2.2. Stílus és nyelvhelyesség 
A stílus és nyelvhelyesség változó eloszlási görbéit az 57., 58. ábrák mu-

tatják be. 
 

 
57. ábra 
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Stílus - Nyelvhelyesség teljesítménygörbéi (XII. osztály - Tanács)
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58. ábra 

Mind a két évfolyam esetében a stílus és nyelvhelyesség változó között van 
korreláció, p = 0,000. A nyolcadikosoknál az elégtelen és gyenge intervallumban 
kétszer több tanuló található a stílus, mint a nyelvhelyesség változónál, vagyis a 
rosszul teljesítők többször és többet vétenek a stílusnormák, mint a nyelvhelyességi 
szabályok ellen. A közepes kategóriájában majdnem azonos értékek fordulnak elő, 
a jó értéksávban pedig megfordulnak az arányok: kétszer több diák található a 
nyelvhelyesség, mint a stílus változónál. A jeles intervallumban az eloszlási adatok 
kiegyensúlyozottságot mutatnak mind a két változónál, vagyis a jó fogalmazók 
betartják mind a stílusnormákat, mind a nyelvhelyességi szabályokat.  

A tizenkettedikeseknél már vékony réteget képeznek azok, akik sem a stílus-, 
sem a nyelvhelyességi követelményeket nem tartják be (4%, illetve 5%). A gyen-
gén teljesítők között kétszer többen követnek el stílusvétséget, mint nyelvhelyessé-
git. A tizenkettedikesek 55%-a teljesít jól a stílus, és 65%-a a nyelvhelyesség válto-
zónál. Tehát a nyolcadikosokhoz viszonyítva megkétszereződik azon végzősök 
száma, akik az elvárható szinten, vagyis majdnem hibátlanul, teljesítenek stílus és 
nyelvhelyesség szempontjából. 

6.2.3. Helyesírás és külalak 
Az eloszlási görbéket az 59., 60. ábrák mutatják be. 
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59. ábra 

 
60. ábra 

Mind a két évfolyamon a helyesírás és külalak változó között van korreláció, 
p =  0,000. A két változó eloszlási adatai nagy vonalakban ugyanazt a helyzetet tár-
ják fel a két évfolyamon. A nyolcadikosoknál az elégtelen intervallumban három-
szor több, a tizenkettedikeseknél kétszer több diák található a helyesírás, mint a 
külalak változónál. Mind a két évfolyamon kétszer több tanuló helyezkedik el a 
gyenge kategóriában a helyesírás, mint a külalak változónál. Az arányok mind a 
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nyolcadikosoknál, mind a tizenkettedikeseknél a jeles értéksávban fordulnak meg, 
kétszer többen érnek el maximális pontszámot a külalak változónál, mint a 
helyesírásnál. A közepes és a jó intervallumban a két változó adatai közel állnak 
egymáshoz mind a két évfolyamon.  

6.3. Következtetések 
A vizsgált változók (a rendszer komponensei) közötti kapcsolatok vizsgálata 

alapján megállapítható: a szövegalkotás folyamatában működő készségeknek és ké-
pességeknek el kell érniük egy bizonyos fejlettségi szintet ahhoz, hogy összehan-
goltan vehessenek részt a fogalmazási feladat megoldásában.  

A rossz fogalmazók vagy a fogalmazási gondokkal küszködők rosszul vagy 
gyengén teljesítenek minden vizsgált változónál. A közepes szintet elérők viszont, 
a könnyebbnek bizonyuló fogalmazási feladatokban, már hasznosítani tudják a mű-
fajra jellemző formai, szerkezeti követelményeket akkor is, ha a feladat megköve-
telte tartalmi vonatkozásoknak nem tudnak megfelelni; a nyelvhelyességi szabályo-
kat érvényesíteni tudják akkor is, amikor a kommunikációs helyzet megkívánta stí-
lusbeli követelményeket nem tudják betartani; képesek rendezett, áttekinthető, 
aránylag jól tagolt szöveget alkotni akkor is, amikor az elvárhatónál jóval több he-
lyesírási hibát követnek el. A jó fogalmazók pedig a nehéz feladatokban is képesek 
arra, hogy hibátlanul teljesítsenek a szerkezet változónál akkor, amikor eredménye-
ik csak közepesek a tartalomnál; szövegeik nyelvhelyességi szempontból kifogásta-
lanok akkor, amikor stílusvétségeket, ha nem is gyakran, de elkövetnek. 

A változók közötti korrelációkat vizsgálva megfigyelhető, hogy a fogalmazá-
si képesség fejlettségi szintjétől függetlenül a diákoknak nehezebb a tartalmi elvá-
rásoknak megfelelni, mint a szerkesztési követelményeknek; nehezebben követik a 
stílusnormákat, mint a nyelvhelyességi szabályokat; sokkal nagyobb erőfeszítést 
követel tőlük a helyesírási szabályok betartása, mint a külalak változó követel-
ményrendszere. Ez mutatkozik meg a gyengén és a jól fogalmazók eloszlási muta-
tóinak alakulásában: a stílus változónál kétszer több tanuló található az elégtelen és 
gyenge intervallumban, mint a nyelvhelyesség változónál; ez az arány megfordul a 
felső értéksávban: kétszer több diák jeles a nyelvhelyesség, mint a stílus változó-
nál. Ugyanez a szabályosság fellelhető a helyesírás és külalak változók esetében is 
azzal a különbséggel, hogy háromszor több tanuló teljesít kiválóan a külalak, mint 
a helyesírás változónál. A tartalom és szerkezet változó esetében a gyengén fogal-
mazók eloszlási mutatói majdnem azonos értékeket mutatnak, a jó fogalmazóknál 
megjelenik az eloszlásbeli különbség, de mértéke csekély. 
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MELLÉKLET 

Első szakasz 

Körlevelek 

 
Kedves Kolléga! 

 
Az 1994-95-ös tanévben kapcsolódtak be az elemi iskolák abba az országos hatókörű 

iskolai eredménymérésbe, amellyel a kisiskolások helyesírásának és írásbeli kifejezőképes-
ségének a színvonalát mértük.  

A felmérés adatainak feldolgozása lehetővé tette az íráskészség objektív mutatóinak 
kidolgozását. Ezen az alapon lehetett megalkotni azt az egységes értékelési rendszert, 
amely az általános iskolai követelmények alapját alkotja. 

Most, egy évtized múlva, a 2005-2006-os tanévben szeretnénk megismételni felmé-
résünket, hogy az eltelt időszak változásainak hatását vizsgálni tudjuk. Szeretnénk újra át-
fogó képet nyerni diákjaink anyanyelvi írásbeli kifejezőképességének színvonaláról. 

Kérésünk az, hogy a tanítók kapcsolódjanak be a felmérésbe, hiszen közreműködé-
sük elengedhetetlenül szükséges a sikeres lebonyolításhoz! 

A mérés menete a következő: 
1. A lépcsőzetes mintavétel szabályai alapján az országos jegyzékből kisorsolunk megfelelő 
számú iskolát a következő szempontok szerint: 

– az iskola típusa (osztott vagy osztatlan osztályokkal); 
– megyék szerinti eloszlás (tömb, átmeneti régió, szórvány); 
– tanítási nyelv szerint (magyar iskolák vagy vegyes tagozatú iskolák); 
– az iskolák megoszlása település típusonként (falu vagy város). 

2. A mérést a kisorsolt iskolákban a megjelölt évfolyam minden tanulójával elvégeztetjük a 
következő módon: 
a) A mérésben résztvevő minden tanulóval megoldatjuk a feladatlapon megjelölt gyakorla-
tokat (a 2. lapon szerepel.) 
b) A tanulók egy tanítási órán írják meg a rövid fogalmazást (1. feladat), és válaszoljanak a 
diákoknak feltett kérdésekre. Egy másik tanítási órán oldják meg a 2. és 3. feladatot. 
c) A tanulók a feladatlapokra családnevüknek kezdőbetűjét és személynevüket írják fel. (Ez 
megkönnyíti a dolgozatok azonosítását és lehetővé teszi, hogy az értékelésben érvénye-
sítsük a nemek szerinti megoszlás szempontját). 
d) A tanulóktól kért adatokra a válasz az első lapon szerepeljen. 
3. A fogalmazásokat és feladatok megoldását tartalmazó dolgozatokat javítatlanul küldjék 
el; a javítási munkát az erre kiképzett javítócsoport fogja elvégezni. 
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Az adatok feldolgozását számítógéppel végezzük el és az eredményeket közöljük a 
mérésben résztvevő iskolák tanítóival. 

A megíratott dolgozatokat a következő címre kérjük postázni: Pletl Rita, 540044 Tg. 
Mureş, Str. Arany János Nr. 7., Jud. Mureş. 

 
 

Beküldési határidő: 2006. január 31. 
 
 
Marosvásárhely, 2005. szeptember 30. 

Közreműködést köszönve: 
Pletl Rita 
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Körlevelek 
Kedves Kolléga! 

 
Az 1994-95-ös, illetve 1995-96-os tanévben bonyolítottuk le az általános iskolákban 

és líceumokban azt az országos hatókörű iskolai eredménymérést, amellyel a magyar tago-
zaton tanuló diákjaink helyesírásának és írásbeli kifejezőképességének a színvonalát mér-
tük. 

Az eredményadatok feldolgozása és kiértékelése olyan objektív mutatókat állapított 
meg, amelyek tükrözik a magyar diákság anyanyelvi tudásszintjének a fejlettségét. 

Az íráskészség objektív mutatói alapján lehetett megalkotni azt az egységes értéke-
lési rendszert, amely alapul szolgál az általános iskolai tanulmányokat záró alapvizsga és a 
középiskolai tanulmányokat záró érettségi értékelési rendszeréhez.  

Az idei tanévben (2005-2006) szeretnénk megismételni az országos hatókörű felmé-
rést, hogy az eltelt időszak változásainak hatását vizsgálni tudjuk. Szeretnénk újra átfogó 
képet nyerni diákjaink anyanyelvi írásbeli kifejezőképességének színvonaláról. 

Kérésünk az, hogy a magyartanárok kapcsolódjanak be a felmérésbe, hiszen köz-
reműködésük elengedhetetlenül szükséges a sikeres lebonyolításhoz! 

A vizsgálat célja: 
– felméri a fogalmazás képességének színvonalát a különböző iskolatípusokban tanuló 

magyar anyanyelvű diákság körében; 
– megkísérel összefüggéseket megállapítani a tantervi célkitűzések, a tanítás körülmé-

nyei és a fogalmazások jellegzetességei között. 
A mérés gyakorlati haszna: 

– az egységes értékelési rendszer, amely objektív országos mutatók elemzése alapján 
dolgozható ki, segítené a tanári munkát (a diákoknak a felvételire, illetve az érettségire 
való felkészítésében); 

– az analitikus szempontú értékelés alapján körvonalazható lesz a részkészségek színvo-
nala; ezeket figyelembe véve feladatlapokat lehet összeállítani különböző típusú és 
műfajú fogalmazási feladatokkal. 

A mérés menete a következő: 
1. Figyelembe véve az ezelőtt tíz évvel lebonyolított felmérés tapasztalatait és a helyi 
adottságainkat, a méréseket a következő évfolyamokon végezzük: az általános iskola V. és 
VIII. osztályában, illetve a líceum XII. osztályában. 
2. Az iskolák kisorsolása az országos jegyzékből ugyanazon szempontok szerint történik, 
mint az előző felmérésben (iskola típusa, megyék szerinti eloszlás, tanítási nyelv, iskola 
nyelve szerint). A sorsoláskor figyelembe vesszük az előző felmérésben szereplő iskolákat 
(főleg azért, mert majd össze tudjuk hasonlítani a helyesírási és fogalmazási eredménye-
ket); de új iskolákat is bekapcsolunk a felmérésbe (főleg azokban a megyékben, ahol az ed-
digi adataink hiányosak voltak). 
3. A fogalmazási feladatok egy része hasonló vagy ugyanaz, mint az előző vizsgálat fel-
adatai, de beiktattunk más jellegű feladatokat, hiszen az eltelt időszakban új tantervek ke-
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letkeztek. A megíratandó fogalmazási feladatokat és a diákoktól kért adatokat mellékelten 
csatoljuk. 
4. A mérést a kisorsolt iskolákban a megjelölt három évfolyam minden tanulójával elvégez-
tetjük a következő módon: 

a) Mivel több típusú fogalmazást kérünk, a tanulók minden feladatlapra családnevük 
kezdőbetűjét és személynevüket írják fel. (Ez megkönnyíti feldolgozáskor a dolgozatok 
azonosítását, és lehetővé teszi, hogy az értékelésben érvényesítsük a nemek szerinti 
megoszlás szempontját.)  
b) A felmérésben résztvevő minden tanulóval a következő fogalmazási feladatokat írat-
juk meg: (itt csak a címet adjuk meg, a feladatok részletes bemutatását a feladatlapok 
tartalmazzák.) 

V. osztály: 1. óra:       – a kért adatokra a válasz (az első fogalmazási lapon szerepeljen) 
 – személyleírás 

2. óra:  – élménybeszámoló 
 – házi feladat: levél 

VIII. osztály: 1. óra:  – a kért adatokra a válasz  
 – személyleírás 

2. óra:  – tanács 
 – élménybeszámoló 
 – házi feladat: levél 

XII. osztály: 1. óra:  – a kért adatokra a válasz  
 – tanács 

2. óra:  – esszé 
 – házi feladat: tudósítás 

c) Azokban az iskolákban, ahol több párhuzamos osztály van: 
– a líceumokban ajánlatos két osztállyal íratni (pl. egy matematika és egy filológia 
osztállyal vagy egy jó és egy gyenge teljesítményeket felmutató osztállyal); 
– az általános iskolákban a szaktanár dönti el, hogy melyik osztállyal írat. 
d) A megírt fogalmazásokat évfolyamonként kell összegyűjteni. 

5. A fogalmazási lapokat javítatlanul küldjék el; a javítást egy magyar szakos egyete-
mistákból álló csoport fogja elvégezni a megadott szempontok szerint. 

Az adatok feldolgozását számítógéppel végezzük el, és az eredményeket közöljük a 
felmérésben résztvevő iskolákkal és magyartanárokkal. 

Bármilyen jellegű visszajelzés – észrevétel, javaslat, megjegyzés, tanács, ami akár az 
előző felmérés adataival, akár a mostani felmérés lebonyolításával kapcsolatos – a munkán-
kat segíti.  

Beküldési határidő: 2006. január 31. 

 
Marosvásárhely, 2005. szeptember 30. 

Közreműködését köszönve: 
Pletl Rita 
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Kérdőívek 
 

IV. osztály 
A diákoktól kért adatok: 

1. Név (családnevednek kezdőbetűjét és személynevedet) írd le! 
2. Megye, helység neve: 
3. Az iskola neve: 
4. Osztály: 

Kiegészítő adatok: 
1. Szüleid foglalkozása (apa, anya)? 
2. Hány tanítód volt az elemiben? 
3. Milyen nyelven beszélsz: 

a) a családban, 
b) baráti körben, 
c) rokonaiddal, 
d) szomszédokkal? 

4. Hány könyvet olvasol egy évben: 
e) magyarul, 
f) románul? 

 
V. osztály 
A diákoktól kért adatok: 

1. Név (családnevednek kezdőbetűjét, személynevedet írd le)! 
2. Megye, helység neve: 
3. Az iskola neve: 
4. Osztály: 

Kiegészítő adatok:  
1. Szüleid foglalkozása (apa, anya)? 
2. Hány tanítód volt elemiben? 
3. Milyen nyelven beszélsz: 

a) a családban, 
b) baráti körben, 
c) rokonaiddal, 
d) szomszédokkal? 

4. Hány könyvet olvasol egy évben: 
e) magyarul, 
f) románul, 
g) más nyelven: éspedig? 
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VIII. osztály 
A diákoktól kért adatok: 

1. Név (családnevednek kezdőbetűjét és személynevedet) írd le! 
2. Megye, helység neve: 
3. Az iskola neve: 
4. Osztály: 

Kiegészítő adatok: 
1. Szüleid foglalkozása (apa, anya)? 
2. Hány magyar tanárod volt az általános iskolában? 
3. Milyen nyelven beszélsz: 

a) a családban, 
b) baráti körben, 
c) rokonaiddal, 
d)  szomszédokkal? 

4. Hány könyvet olvasol egy évben: 
a) magyarul, 
b) románul, 
c) más nyelven: éspedig? 

5. A VIII. osztály elvégzése után tovább szeretnél-e tanulni? 
a) nem 
b) igen 

Ha igen, akkor milyen típusú iskolában szeretnél beiratkozni? 
i) elméleti líceumba, 
ii) szaklíceumba, 
iii) szakközépiskolába. 

6. Milyen tagozaton akarsz tanulni? 
a) magyar tagozaton, 
b) román tagozaton. 

7. Ha nincs anyanyelvi képzés azon a szakon ahol tanulni akarsz: 
a) szakot változtatsz, 
b) tanítási nyelvet változtatsz? 

8. Kinek a véleménye irányadó továbbtanulásod kérdésében: 
a) a tied, 
b) a szüleidé, 
c)  barátaidé vagy osztálytársaidé, 
d) más: éspedig? 

9. Írd le azt is, hogy ki dönt!  
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XII. osztály  
A diákoktól kért adatok: 

1. Név (családnevednek kezdőbetűjét és személynevedet) írd le! 
2. Megye, helység neve: 
3. Az iskola neve: 
4. Osztály: 

Kiegészítő adatok: 
1. Szüleid foglalkozása (apa, anya)? 
2. Hány tanárod volt magyarból a líceumban? 
3. Milyen nyelven beszélsz: 

a) a családban, 
b) baráti körben, 
c) rokonaiddal,  
d) szomszédokkal? 

4. Hány könyvet olvasol egy évben: 
e) magyarul, 
f) románul, 
g) más nyelven: éspedig? 

5. Érettségi után milyen terveid vannak: 
h) dolgozni fogsz, 
i) tovább tanulsz, 
j) más: éspedig? 
Ha tovább tanulsz, akkor hol: 
k) főiskolán, 
l) egyetemen, 
m) más: éspedig? 
Írd le a szakot is, amelyet választasz! 

6. Milyen nyelven szeretnél tanulni: 
n) magyarul, 
o) románul, 
p) más nyelven: éspedig? 

7. Ha nincs anyanyelvi képzés azon a szakon, ahol tanulni akarsz, mit változtatsz: 
q) szakot, 
r) tanítási nyelvet? 

8. Pályaválasztásodban milyen tényező játszik fontos (döntő) szerepet: 
s) megegyezik az érdeklődéseddel; 
t) elvárásaidnak megfelelő státust biztosít a társadalomban; 
u) megfelelő anyagi feltételeket biztosít számodra; 
v) a készségeidnek és képességeidnek megfelelő; 
w) más: éspedig? 

9. A foglalkozás választásában írd le: 
x) ami tetszik, érdekes, mert ... 
y) ami legszívesebben lennék, mert ... 
z) ami egyáltalán nem szeretnék lenni, mert ... 
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Javítási útmutató 
 
MESE 
 
A mesével kapcsolatos feladatok 
 
I. feladat: Írj egy mesét! 
Analitikus szempontok: 
1. Tartalom 
• a mese tartalma és a választott cím között megfelelésnek kell lennie; 
• a mese típusától függően jellemző tartalmi elemeknek meg kell jelenniük – pl. a hős 
próbái, vándorút, a jó és a rossz szembenállása, illetve küzdelme; a helyszínre és időre utaló 
mozzanatok; a főszereplőt segítő, illetve akadályozó szereplők stb. 
• az elbeszélés minősége: a szereplők jellemzése; a cselekmény kibontása és az érzelmek 
kifejezése milyen mértékben sikerült. 
2. Szerkezet 
• az elbeszélő szerkezet jegyei megtalálhatóak-e(bevezetés, tárgyalás, befejezés); 
• érvényesül-e a metonomikus (ok-okozati viszonyon alapuló) történetformálás; 
• világosan érzékelhető-e az események sorrendje; 
• jelölte-e a váltásokat az elbeszélő és párbeszédes részek között; 
• a párbeszédes részek formai jelölése megvalósul-e. 
3. Stílus 
• a műfajhoz illő hangvétel megválasztása; 
• mesei fordulatok(pl. jellegzetes kezdő és befejező formák) célszerű alkalmazása; 
• az elbeszélő hangnem egyenletessége; 
• a párbeszédes részekben milyen mértékben valósul meg a mondatfajták változatossága; 
a mondatszerkezet követi-e a társalgási stílus szerkesztési eljárásait. 
 
II. feladat: A tanulság megfogalmazása  
– felismeri a tanulságot, szabatosan és tömören megfogalmazza, 
– a tanulságot kifejező találó közmondást ír. 
 
III. feladat:  
a) azonosulás: milyen mesehőst nevez meg? 
 milyen tulajdonságokat sorol fel? 
b) elutasítás: milyen mesehőst nevez meg? 
 milyen tulajdonságokat sorol fel? 
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ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ 
 

A feladat személyes élmény elbeszélése volt. Az elbeszélt történetben azt vizsgáljuk, 
hogy közvetíti-e a tanuló érzelmi – akarati életének azt az emlékezetes pillanatát, amelyről 
írni akart, illetve azt is figyeljük, hogy milyen mértékben tudja alkalmazni a művészi kifeje-
zésmód eszközeit. 

Analitikus szempontok: 
1. Tartalom 
• tartalmi megfelelés: 

– a tanuló valóban a kiválasztott témáról írt; 
– az elbeszélt események valóban az általános címet példázzák; 
– érzékelhető-e a fogalmazásból, hogy a leírt események a szövegalkotó számára 

valóban élményszerűek voltak. 
• az elbeszélés minősége: 

– a szereplők jellemzése; 
– a cselekmény kibontása és az érzelmek kifejezése milyen mértékben sikerült 

2. Szerkezet 
• az elbeszélő szerkezet jegyei megtalálhatóak-e (bevezetés, tárgyalás, befejezés; drámai 
tetőpont, fókusz) 
• a szöveg kidolgozottsága: koherenciája és kohéziója szempontjából; 
• az elbeszélés részei mennyire vannak kimunkálva; a kiválasztott részek relevánsak-e az 
elbeszélés adott pontján; 
• világosan érzékelhető-e az események sorrendje; 
• jelölte-e a hirtelen váltásokat (pl. időbeli ugrás, leíró és elbeszélő részek közötti váltás) 
3. Stílus 
• a témához és műfajhoz illő hangvétel megválasztás; 
• a stílustartás követelményének betartása 
• a stílus választékossága (szókincs, mondatszerkesztés, szövegtípusok) 
• milyen mértékben képes alkalmazni a művészi kifejezés eszközeit; 
• az elbeszélő és leíró részek, a párbeszédes és monologikus szövegtípusok célszerű és 
változatos használata.  



       149

ESSZÉ 
 

Az esszé a Révai Lexikon meghatározása szerint „rövidebb értekezés tudományos vagy 
irodalmi tárgyról, melyet az író nem kimerítő tudományos rendszerességgel akar megbe-
szélni, hanem néhány sajátos szempontból, gyakran csak vázlatosan, közérdekű módon akar 
megvilágítani.” 

Az esszé az értekező próza szubjektív műfaja, írójának eredeti gondolatmenetét világít-
ja át. Az esszé írója szabadon kezeli anyagát, csak azt és annyit közöl, amennyi az olvasó-
ban az övéhez hasonló reflexiókat kiváltani elegendő. 

Iskolai feladatként az esszé elsősorban a középiskola felső szakaszában központi tan-
anyag. Az esszéírás képességét világszerte a felsőfokú tanulmányokra való képesség egyik 
alapvető kritériumának tekintik. Az esszé fogalmazásban a tanuló meg tudja mutatni tárgy-
ismeretét, műveltségét, gondolkodásának fegyelmezettségét és eredetiségét. Az esszé a ki-
fejezés hajlékonyságáról és rugalmasságáról is képet ad. Mindezekért az esszé – különféle 
témavariációkban minden ország érettségi vizsgáján feladat. 

Analitikus szempontok: 
1. Tartalom 
• a mondanivaló gazdagsága, a tartalmi relevancia – van-e a dolgozatban hiteles monda-
nivaló, vannak-e világosan elkülöníthető eszmék, s ezeket a tanuló konkrét példákkal hite-
lesen és találóan alátámasztotta-e; 
• a gondolati mélység a kifejtés alaposságára vonatkozó értékszempont – elegendő rele-
váns információt és példát közöl-e a tanuló gondolatainak megvilágításához, tudatában van-
e a probléma komplexitásának, és a lehetséges nézőpontok sokféleségének. 
2. Szerkezet 
• a szerkesztés egyik összetevője – a szövegegész tagolása: van-e a fogalmazásnak meg-
felelő bevezetése, befejezése, a tárgyalás anyaga kellően szelektált és elrendezett-e; 
• a szerkesztés másik összetevője – az egyes bekezdések, gondolategységek szerkesztett-
sége és összefüggése: a mondatok, a bekezdések koherenciája és kohéziója érvényesül-e; 
• a gondolatok kifejtésének és elrendezésének módszere: a gondolatmenet könnyen nyo-
mon követhető. 
3. Stílus 
• a dolgozat nyelvezete megfelel-e a választott hangvételnek (a fogalmazás lehetett el-
mélkedő vagy meggyőző akcentusú); 
• a stílustartás követelményének érvényesülése; 
• a stílus választékossága- tömör, pontos, szabatos megfogalmazás; 
• az irodalmi nyelv stílusnormáihoz való igazodás. 
 



       150

LEVÉL 
 

A levél kommunikációs helyzetet jelölő keret: forma, amelybe elvileg bármilyen tar-
talom elhelyezhető, s ennek megfelelően bármilyen szövegtípus előfordulhat. A levelek kö-
zös jellemzője, hogy meghatározott címzettjük és meghatározott feladójuk van. Ennek meg-
felelően alakulnak a levelezés általános formai szabályai. A levélforma a társas érintkezés 
konvenciója, ennek megfelelően típushelyzetekhez kötött típusszabályai vannak.  

Analitikus szempontok: 
1. Tartalom 
• a feladat által megjelölt téma elemei lakhely (szülőváros, szülőfalu); valamilyen neve-
zetes esemény (rendezvény) megjelenése; 
• az esemény vagy rendezvény lényeges jellemzőinek felvázolása; 
• személyes tapasztalatok, élmények beemelése; 
• a meghívás megfogalmazása. 
2. Szerkezet  
• a levél formai szabályainak betartása (megszólítás, kapcsolatteremtés, téma kibontása, 
búcsúzó záradék, aláírás); 
• a rendezvény formai elemei, mozzanatai természetes rendet alkotnak-e, azaz meg-
könnyítik a nevezetes esemény felidézését. 
3. Stílus 
• a megfelelő hangnem megválasztása (barátnak, barátnőnek írja a levelet);  
• milyen mértékben tudja árnyaltan és élményszerűen bemutatni az eseményt;  
• a stílus választékossága. 
 
SZEMÉLYLEÍRÁS  

 
Leíró közlés a valóság bármely elemének szavakkal történő megjelenítése. Szemé-

lyek leírásakor jellemezhetjük a külsőt és a belsőt: az alakot, a megjelenést, illetve a lelket.  
Analitikus szempontok szerint: 

1 Tartalom 
• külső és belső tulajdonságok megragadása; 
• szükséges és elégséges információ a megjelenésről, ismertető jegyeiről; 
• jellemének alapvető vonásai. 
2. Szerkezet 
• logikai felépítés: külső portré – valamilyen rendezőelv érvényesülése (például: arc, 
törzs, végtagok) ; belső portré: részletező és/vagy átfogó jellemzés; 
• szövegszerű leírás (nem tulajdonságok leltára); 
• az információk elrendezése könnyen követhetővé teszi a leírást. 
3. Stílus  
• Megfelelő hangnem megválasztása annak függvényében, hogy objektív vagy szubjek-
tív jellegű a leírás; 
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• A leíró kifejezések szemléletesek és találóak; 
• Árnyalatok érzékeltetése (szinonimák használata). 
 
 
Minden feladatnál: 

– Nyelvhelyesség: a köznyelvi normákhoz való igazodás.  
– Helyesírás: évfolyamonként a tanterv által előírt minimális követelmények betartása.  
– Külalak: rendezett íráskép, bekezdésekre tagolt szöveg. 

 



Felmérés az általános iskolában és líceumban 
 
Kisorsolt iskolák jegyzéke 

Megyék Oktatási intézmény Helységnév magyarul Helységnév románul Irányító-
szám 

Körzeti 
hívószám  

Meg-
jegyzések

Arad     0257  
1. 10-es sz. Általános Iskola 

Str. Grădinarilor Nr. 10 
Arad Arad 310506   

2. „Erdőhegyi iskola” Líceum Kisjenő Chişineu – Criş 315100   
3. Általános Iskola Nagyiratos Iratoşu 317200   
4. 2-es sz. Általános Iskola Pécska Pecica 317235   
5. „Csíki Gergely” Líceum 

Str. Ceaikovski, Nr. 36-38 
Arad Arad 310052   

Bihar     0259  
1. „Ady Endre” Líceum 

Str. Moscovei Nr. 1 
Nagyvárad Oradea 410001   

2. 2-es sz. Általános Iskola Nagyvárad Oradea    
3. 15-ös sz. Általános Iskola Nagyvárad Oradea    
4. „Iosif Vulcan” Tanítóképző 

Str. Calvin Jean Nr. 5 
Nagyvárad Oradea 410210   

5. 2-es sz. Általános Iskola Nagyszalonta Salonta 415500   
6. Mezőgazdasági Iskolacsoport 

Str. Bobâlnei Nr. 43 
Érmihályfalva Valea lui Mihai 415700   

7. Általános Iskola Bihardiószeg Diosig 417235   
8. Általános Iskola Érkalács     
9. „Petőfi Sándor” Elméleti Líceum 

Str. Arany János Nr. 1 
Székelyhíd Săcueni 417435   



       153

10. „Számadó Ernő” Általános Iskola Érkeserű Cheşereu 417176   
11. Általános Iskola Monospetri Petreu 417018   
12. Általános Iskola Élesd Aleşd 415100   
13. Általános Iskola Kőröstárkány Tărcaia 417575   
14. Általános Iskola Bors Borş 417075   
15. Általános Iskola Érsemlyén Şimian 417545   

Brassó     0268  
1. „Áprily Lajos” Elméleti Líceum  

Str. Dupa ziduri Nr. 3 
Brassó Braşov 500026   

2. Energetikat Iskolacsoport 
Str. Zizinului Nr. 106 

Brassó Braşov 500407   

3. 10-es sz. Általános Iskola 
Str. Lotrului Nr. 6 

Brassó Braşov 500178   

4. 15-ös sz. Általános Iskola 
Str. Mihai Viteazul Nr. 100 

Brassó Braşov 500187   

5. „Electoprecizia” Iskolacsoport 
Str. Vulcan Nr. 3 

Szecsele Săcele 505600   

6. Általános Iskola Homoróddaróc Drăuşeni 507042   
7. Általános Iskola Barcaújfalu Satu Nou 507083   
8. Általános Iskola Apáca Apaţa 507005   
9. Általános Iskola Olthévíz Hoghiz 507095   
10. Általános Iskola Zajzon Zizin 507223   

Fehér     0258  
1. „Bethlen Gábor” Líceum 

Str. Bethlen Gábor Nr. 1 
Nagyenyed Aiud 515200   

2. Általános Iskola Torockó Remetea 517456   
3. Általános Iskola Marosújvár Ocna Mureş 515700   
4. 1-es sz. Általános Iskola Gyulafehérvár Alba Iulia    
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Hargita     0266  
1. „Márton Áron” Elméleti Líceum 

Str. George Coşbuc Nr. 80 
Csíkszereda Miercurea Ciuc 530211   

2. Erdőkitermelő és Faipari 
Iskolacsoport 

Csíkszereda Miercurea Ciuc    

3. „Petőfi Sándor” Általános Iskola Csíkszereda Miercurea Ciuc    
4. „József Attila” Általános Iskola Csíkszereda Miercurea Ciuc    
5. Általános Iskola Csíkszentmihály Mihăileni 537200   
6. „Arany János” Általános Iskola Csíkszentimre Sântimbru 537271   
7. „Jókai Mór” Általános Iskola 

Str. Mierlei Nr. 7 
Tusnádfürdő Tuşnad 537335   

8. Mezőgazdasági Líceum Csíkszentmárton Sânmartin 537280   
9. „Móra Ferenc” Általános Iskola Csíkszentmárton Sânmartin 537280   
10. „Márton Ferenc Általános Iskola Csíkbánkfalva Bancu 537043   
11. „Kiss Ferenc” Általános Iskola Csíkmadaras Mădăraş 537071   
12. „Salamon Ernő” Elméleti Líceum 

B-dul Lacul Rosu Nr. 35 
Gyergyószentmiklós Gheorgheni 535500   

13. „Karácsony J.” Általános Iskola Gyergyószentmiklós Gheorgheni 535500   
14. „Kós Károly” Általános Iskola Gyergyószentmiklós Gheorgheni 535500   
15. 5-ös sz. Általános Iskola 

Str. Libertăţii Nr. 3 
Ditró Ditrău 537090   

16. „Bethlen Gábor” Általános Iskola Szárhegy Lăzarea 537135   
17. 6-os sz. Általános Iskola 

Str. Avram Iancu Nr. 4 
Maroshévíz Topliţa 535700   

18. 2-es sz. Általános Iskola Csíkcsicsó Ciceu 537297   
19. 1-es sz. Általános Iskola Madéfalva Siculeni 537295   
20. Általános Iskola Balánbánya Bălan 535200   
21. „Petőfi Sándor” Általános Iskola Székelykeresztúr Cristuru Secuiesc 535400   
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22. Gyermekotthon (2-es Ált. Iskola) Székelykeresztúr Cristuru Secuiesc 535400   
23. 1-es sz. Általános Iskola Etéd Atid 537005   
24. „Benedek Elek” Tanítóképző 

P-ţa Márton Áron Nr. 2 
Székelyudvarhely Odorheiu Secuiesc 535600   

25. „Bányai János” Ipari Líceum 
Str. Budvár Nr. 8 

Székelyudvarhely Odorheiu Secuiesc 535600   

26. „Orbán Balázs” Általános Iskola Székelyudvarhely Odorheiu Secuiesc 535600   
27. „Bethlen Gábor” Általános Iskola Székelyudvarhely Odorheiu Secuiesc 535600   
28. „Tamási Áron” Általános Iskola Szentegyházasfalu Vlăhiţa 535800   
29. „Tamási Áron” Általános Iskola Farkaslaka Lupeni 537165   
30. 1-es sz. Általános Iskola Homoródszentmárton Mărtiniş 537175   
31. Általános Iskola Oroszhegy Dealu 537080   
32. Elm. Líceum- „Dr. Boros Fortunat” 

Str. Principală Nr. 1103 
Zetelaka Zetea 537360   

33. Álatlános Iskola Bögöz Mugeni 537205   
34. „Áprily Lajos” Általános Iskola Parajd Praid 537240   
35. „Fülöp Áron” Általános Iskola Felsőboldogfalva Feliceni 537095   

Hunyad     0254  
1. „Traian” Líceum 

Str. T. Maiorescu Nr. 30 
Déva Deva 330126   

2. Általános Iskola Vajdhunyad Hunedoara    
3. Általános Iskola Petrila Petrila 335800   

Kolozs     0264  
1. „Brassai Sámuel” Elméleti Líceum 

B-dul 21. Dec. 1989  Nr. 9 
Kolozsvár Cluj-Napoca 400105   

2. 4-es számú Elméleti Líceum Kolozsvár Cluj-Napoca    
3. 1-es sz. Általános Iskola 

Aleea Herculane Nr. 7 
Kolozsvár Cluj-Napoca 400412   
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4. 1-es sz. Általános Iskola Torda Turda    
5. 2-es sz. Általános Iskola Aranyosgyéres Câmpia Turzii 405100   
6. „Octavian Goga” Elméleti Líceum 

P-ta Victoriei Nr. 11 
Bánffyhunyad Huedin 405400   

7. Általános Iskola Kalotaszentkirály Sâncraiu 407515   
Kovászna     0267  

1. Általános Iskola Málnás Malnaş 527117   
2. Általános Iskola Sepsikőröspataka Valea Crişului 527165   
3. Általános Iskola Nagybacon Băţanii Mari 527020   
4. Általános Iskola Bardóc Brăduţ 527055   
5. Általános Iskola Olasztelek Tălişoara 527058   
6. Általános Iskola Nagyajta Aita Mare 527005   
7. Általános Iskola Dálnok Dalnic 527121   
8. Általános Iskola Alsócsernáton Cernat 527070   
9. Általános Iskola Zágon Zagon 527185   
10. Általános Iskola Zabola Zăbala 527190   
11. Általános Iskola Papolc Păpăuţi 527186   
12. „Baróti Szabó Dávid” Líceum 

Str. Kossuth Lajos Nr. 172 
Barót Baraolt 525100   

13. „Kőrösi Csoma Sándor” Líceum 
Str. Ştefan cel Mare Nr. 40 

Kovászna Covasna 525200   

14. „Bod Péter” Líceum Kézdivásárhely Târgu Secuiesc 525400   
15. Székely Mikó Kollégium Sepsiszentgyörgy Sfântu Gheorghe    
16. Közgazdasági Líceum 

Str. Crângului Nr. 30 
Sepsiszentgyörgy Sfântu Gheorghe 520032   

17. „Mikes Kelemen” Líceum Sepsiszentgyörgy Sfântu Gheorghe    
18. 3-as sz. Általános Iskola Kézdivásárhely Târgu Secuiesc 525400   
19. Általános Iskola Nyújtód Lunga 525401   
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Maros     0265  
1. „Bolyai Farkas” Líceum 

Str. Bolyai Nr. 3 
Marosvásárhely Tg. Mureş 540064   

2. „Avram Iancu” Iskolacsoport 
Str. Gh. Doja Nr. 13 

Marosvásárhely Tg. Mureş 540342   

3. „Mircea Eliade” Líceum 
Str. 1 Dec. 1918 Nr. 31 

Segesvár Sighişoara 545400   

4. „L. Blaga” Elméleti Líceum  
Str. Vanatorilor Nr. 29 

Szászrégen Reghin 545300   

5. Faipari Líceum 
Str. Principală Nr. 54/B 

Szováta Sovata 545500   

6. Általános Iskola Vámosgálfalva Găneşti 547255   
7. Általános Iskola Makkfalva Ghindari 547265   
8. Általános Iskola Nyárádszereda Miercurea Nirajului 547410   
9. Általános Iskola Mezőpanit Pănet 547450   
10. Általános Iskola Backamadaras Păsăreni 547455   
11. Általános Iskola Marosszentgyörgy Sângeorgiu de Mureş 547530   
12. Általános Iskola Erdőszentgyörgy Sângeorgiu de Pădure 547535   
13. Általános Iskola Ákosfalva Acăţari 547005   
14. 4-es sz. Általános Iskola 

Str. Horea Nr. 19 
Marosvásárhely Tg. Mureş 540051   

15. Általános Iskola Segesvár Sighişoara 545400   
16. Általános Iskola Radnót Iernut 545100   
17. Általános Iskola Marosludas Luduş 545200   
18. 2-es sz. Általános Iskola Szováta Sovata 545500   
19. Általános Iskola Magyaró Aluniş 547035   
20. Általános Iskola Bonyha Bahnea 547055   
21. Általános Iskola Mezőbánd Band 547065   
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22. Általános Iskola Balavásár Bălăuşeri 547100   
23. Általános Iskola Mezőcsávás Ceuaşu de Câmpie 547140   
24. Általános Iskola Gernyeszeg Gorneşti 547280   
25. Általános Iskola Szászrégen Reghin 545300   
26. 2-es sz. Általános Iskola Szászrégen Reghin 545300   
27. Általános Iskola Szabéd Săbed 547147   
28. Általános Iskola Nagyernye Ernei 547215   

Máramaros     0262  
1. „Dragoş Vodă” Líceum Máramarossziget Sighetul Marmaţiei 435500   
2. 9-es sz. Általános Iskola Máramarossziget Sighetul Marmaţiei 435500   
3. Általános Iskola Rónaszék Coştiui 437251   
4. 1-es sz. Általános Iskola 

Str. Cetăţii Nr. 4 
Nagybánya Baia Mare 430405   

Szatmár     0261  
1. „Kölcsey Ferenc” Líceum Szatmárnémeti Satu Mare    
2. 3-as sz. Ipari Líceum 

Str. Crişan Nr.1. 
Szatmárnémeti Satu Mare 440098   

3. 5-ös sz. Általános iskola 
Str. Wolfenbuttel Nr. 6 

Szatmárnémeti Satu Mare 440058   

4. 10-es sz. Általános Iskola 
Str. Ana Ipătescu Nr. 8 

Szatmárnémeti Satu Mare 440020   

5. 13-as sz. Általános Iskola Szatmárnémeti Satu Mare    
6. 2-es sz. Általános Iskola Nagykároly Carei 445100   
7. 3-as sz. Általános Iskola Nagykároly Carei 445100   
8. Általános Iskola Börvély Berveni 447050   
9. Általános Iskola Ákos Acâş 447005   
10. Általános Iskola Bogdánd Bogdand 447060   
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11. Általános Iskola Daróc Dorolţ 447130   
12. Általános Iskola Dara Dara 447132   
13. Általános Iskola Mikola Micula 447195   
14. Elméleti Líceum Erdőd Ardud 447020   
15. 1-es sz. Általános Iskola Kökényesd Porumbeşti 447152   

Szilágy     0260  
1. 1-es sz. Általános Iskola Szilágysomlyó Şimleul Silvaniei 455300   
2. „Simion Bariţiu” Elméleti Líceum 

Str. 1. Dec. 1918 Nr. 49/B 
Szilágysomlyó Şimleul Silvaniei 455300   

3. Általános Iskola Szilágyballa Borla 457046   
4. Elméleti Líceum 

Bul. Mihai Viteazul Nr. 59/A 
Zilah Zalău 450135   

Szeben     0269  
1. „Octavian Goga” Elméleti Líceum 

Str. Mitropoliei. Nr. 34 
Szeben Sibiu 550179   

2. „Axente Sever” Elméleti Líceum 
Str. Metanului. Nr. 1 

Medgyes Mediaş 551063   

3. 10-es sz. Általános Iskola Medgyes Mediaş    
4. Általános Iskola Mártonfalva Metiş 557156   
5. Általános Iskola Nagykapus Copşa Mare 557046   

 



Felmérés az elemiben 
 

Kisorsolt iskolák jegyzéke 

S.sz. Oktatási intézmény Helységnév magyarul Helységnév románul Irányítószám 
Körzeti 

hívószám 
Megjegy-

zések 
 Arad megye    0257  

1. Elemi Iskola Zimándköz Zimandcuz 317427   
2. Elemi Iskola Szentlányfalva Sânleani 317206   
3. Elemi Iskola Kisvarjaspuszta Varieşu Mic 317202   
4. Elemi Iskola (Szentnyúl)      
5. Elemi Iskola Tornya Turnu 317238   
6. Elemi Iskola Pécska Pecica 317235   
7. Elemi Iskola Feketegyarmat Iermata Neagră 317421   
8. Elemi Iskola Bélzerind Zerindu Mic 317218   
9. Elemi Iskola Németszentpéter Sânpetru German 317288   
 Bihar megye    0259  

1. 2. számú Általános Iskola Nagyvárad Oradea    
2. 15. számú Általános Iskola Nagyvárad Oradea    
3. 2. számú Általános Iskola Nagyszalonta Salonta 415500   
4. Általános Iskola Bihardiószeg Diosig 417235   
5. Számadó Ernő Általános Iskola Érkeserű Cheşereu 417176   
6. Általános Iskola Monospetri Petreu 417018   
7. Általános Iskola Élesd Aleşd 415100   
8. Általános Iskola Bors Borş 417075   
9. Általános Iskola Kőröstárkány Tărcaia 417575   

10. Általános Iskola Érsemlyén Şimian 417545   
11. Általános Iskola Borda Burda 417101   
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 Brassó megye    0268  
1. 1. számú Általános Iskola 

B-dul Braşovului. Nr. 250 
Szecseleváros Săcele 505600   

2. Általános Iskola Bodfalu Bod 507015   
3. Általános Iskola  

Str. Petőfi Sándor Nr. 282 
Keresztvár Teliu 507225   

4. Általános Iskola  
Str. Cloşca Nr. 26 

Feketehalom Codlea 505100   

5. 8-as sz. Általános Iskola 
Str. Hărmanului Nr. 11 

Brassó Braşov 500222   

6. Általános Iskola  
Str. Şcolii Nr. 15 

Fogaras Făgăraş 505200   

7. Általános Iskola 
Str. Republicii Nr. 127 

Kőhalom Rupea 505500   

8. Általános Iskola  
Str. Noua Nr. 155 

Alsórákos Racoş 507175   

9. Apáczai Csere János Iskola 
Str. Mare Nr. 379 

Apáca Apaţa 507005   

10. Általános Iskola Homorod Homorod 507105   
 Fehér megye    0258  

1. Általános Iskola Boldogfalva Sântămărie 517237   
2. Általános Iskola Küküllővár Cetatea de Baltă 517235   
3. Általános Iskola Magyarlapád Lopadea Nouă 517395   
4. Általános Iskola Nagyenyed Aiud 515200   
5. Általános Iskola Tür Tiur 515407   
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 Hargita megye    0266  
1. Elemi Iskola Hargita-fürdő Harghita Băi 530002   
2. Jókai Mór Általános Iskola 

Str. Mierlei Nr. 7. 
Tusnád Tuşnad 537335   

3. Vitos Mózes Általános Iskola Csíkszentmihály Mihăileni 537200   
4. 6. számú Általános Iskola Göröcsfalva Satu Nou (Siculeni) 537299   
5. Kiss Ferenc Ált. Iskola 

Str. Principală Nr. 66. 
Csíkmadaras Mădăraş 537071   

6. Zöld Péter Általános Iskola 
Siculeni Nr. 225. 

Madéfalva Siculeni 537295   

7. Káponi János Általános Iskola Csíkcsicsó Ciceu 537297   
8. Elemi iskola 

Valea Întunecoasă Nr. 185 
Sötétpatak Valea Întunecoasă 537152   

9. Általános Iskola  
Str.Principala Nr. 668 

Csíkszenttamás Tomeşti 537037   

10. Általános Iskola Karcfalva Cârţa 537035   
11. 3. számú Általános Iskola 

Sândominic Nr. 810 
Cserealja Sândominic 537275   

12. Tompa László Általános Iskola 
Str. Tamási Áron Nr. 19 

Székelyudvarhely Odorheiu Secuiesc 535600   

13. 7-es sz. Általános Iskola  
Str. Becleanului Nr. 2 

Székelyudvarhely Odorheiu Secuiesc 535600   

14. Általános Iskola  
Brădeşti Nr. 264 

Fenyéd Brădeşti 537025   

15. Általános Iskola  
Dealu Nr. 46 

Oroszhegy Dealu 537080   

16. Általános Iskola 
Poloniţa Nr. 130 

Lengyelfalva Poloniţa 537103   
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17. Általános Iskola Homorodszentpéter Petreni 537186   
18. Általános Iskola Homoródkeményfalva Comăneşti 537181   
19. Általános Iskola 

Aluniş Nr. 77 
Székelymagyaros Aluniş 537206   

20. 5-ös sz. Általános Iskola 
Călugăreni Nr. 19 

Remete Călugăreni 537178   

21. Általános Iskola 
Lutiţa Nr. 12 

Agyagfalva Lutiţa 537212   

22. 7-es sz. Általános Iskola Zetelaka-Tófalva Zetea 537360   
23. Elemi Iskola Sikaszómezeje Şicasău 537366   
24. Általános Iskola Fenyőkút Fântâna Brazilor 537063   
25. Áprily Lajos Általános Iskola 

Nr. 451 
Parajd Praid 537240   

26. Általános Iskola Dálya Daia 537341   
27. 2-es sz. Általános Iskola  Gyergyóalfalu Joseni 537130   
28. Köllő Miklós Általános Iskola  Gyergyócsomafalva Ciumani 537050   
29. 1-es sz. Általános Iskola 

Str. Bălcescu Nr. 137 
Ditró Ditrău 537090   

30. 6-os sz. Általános Iskola 
Str. Avram Iancu Nr. 4 

Maroshévíz Topliţa 535700   

31. Általános Iskola Csíkszenttamásfalva Tomeşti 537037   
32. 7-es sz. Általános Iskola 

Remetea Nr. 828 
Gyergyóremete Remetea 537250   

 Hunyad megye    0254  
1. 6-os sz. Általános Iskola Petrilla Petrila 335800   
2. 3-as sz. Általános Iskola 

(Cart. Dacia) 
Déva Deva    
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3. Elemi Iskola  
Str. Racastiei 

Hunyad Hunedoara    

4. 1-es sz. Általános Iskola 
Str. T. Vladimirescu Nr. 1 

Lupény Lupeni 335600   

 Kolozs megye    0264  
1. 1-es sz. Általános Iskola 

Str. Dr. Ioan Raţiu Nr. 53 
Torda Turda 401091   

2. 2-es sz. Általános Iskola 
Str. Noua Nr. 8 

Aranyosgyéres Câmpia Turzii 405100   

3. Általános Iskola Várfalva Moldoveneşti 407430   
4. Elemi Iskola Bagyon Bădeni 407431   
5. Általános Iskola Aranyosegerbegy Viişoara 407590   
6. 5-ös sz. Általános Iskola 

Str. Grădinarilor Nr. 1. 
Kolozsvár Cluj-Napoca 400632   

7. 15-ös sz. Általános Iskola 
Str. Al. Vlahuţă, Nr. 44-48 

Kolozsvár Cluj-Napoca 400315   

8. Általános Iskola Magyarfenes Vlaha 407513   
9. Általános Iskola Visa Vişea 407356   

10. Általános Iskola 
Str. Horea Nr. 78 

Bánffyhunyad Huedin 405400   

11. Általános iskola Kőrispatak Crişeni 537006   
 Kovászna megye    0267  

1. Váradi József Általános Iskola 
Str. Benedek Elek Nr. 20 

Sepsiszentgyörgy Sfântu Gheorghe 520067   

2. 7-es sz. Általános Iskola 
Al. Elevilor Nr. 1 

Sepsiszentgyörgy Sfântu Gheorghe 520038   

3. Általános Iskola Bikfalva Bicfalău 527131   
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4. Általános Iskola Középajta Aita Medie 527006   
5. Általános Iskola Sepsiköröspatak Valea Crişului 527165   
6. Kriza János Általános Iskola Nagyajta Aita Mare 527005   
7. Általános Iskola Miklósvár Micloşoara 525104   
8. Általános Iskola Olasztelek Tălişoara 527058   
9. Általános Iskola Székelyszáldobos Doboşeni 527056   

10. Bartalis János Általános Iskola Bibarcfalva Biborţeni 525101   
11. Benedek Elek Általános Iskola Nagybacon Băţanii Mari 527020   
12. Általános Iskola Bodok Bodoc 527035   
13. Általános Iskola Málnás Malnaş 527117   
14. Általános Iskola Zalánpatak Valea Zălanului 527119   
15. Általános Iskola Égerpatak Aninoasa 527146   
16. Általános Iskola Zágon Zagon 527185   
17. Általános Iskola Borosnyó Boroşneu Mare 527040   
18. Turóczi Mózes Általános Iskola  

Str. Noua Nr. 1  
Kézdivásárhely Târgu Secuiesc 525400   

19. 3-as sz. Iskola Zabola Zăbala 527190   
20. Bodor Péter Általános Iskola Csernáton Cernat 527070   
21. Általános Iskola Dálnok Dalnic 527121   
22. 2-es sz. Általános Iskola 

Str. Karatna Nr. 1018 
Torja Turia 527160   

23. 2-es sz. Általános Iskola Ozsdola Ojdula 527125   
24. Általános Iskola Esztelnek Estelnic 527143   
25. Általános Iskola Ojtuztelep Oituz 527062   
26. Általános Iskola Csomortán Lutoasa 527111   
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 Maros megye    0265  
1. Általános Iskola Szászdálya Daia (Apold) 547041   
2. Általános Iskola Mezőmadaras Mădăraş 547071   
3. Általános Iskola Kend Chendu 547102   
4. Általános Iskola Mezőfele Câmpeniţa 547142   
5. Általános Iskola Nyárádremete Eremitu 547210   
6. Általános Iskola Nyárádköszvényes Mătrici 547214   
7. Általános Iskola Havadtő Viforoasa 547241   
8. Általános Iskola Gyulakuta Fântânele 547235   
9. Általános Iskola Nyárádgálfalva Găleşti 547245   

10. Általános Iskola Körtvélyfája Periş 547287   
11. Általános Iskola Jobbágytelke Sâmbriaş 547323   
12. Általános Iskola Koronka Corunca 547367   
13. Általános Iskola Marosfelfalu Suseni 547585   
14. Általános Iskola Mezőcsávás Ceauşu de Câmpie 547140   
15. Általános Iskola Székelykál Căluşeri 547216   
16. Általános Iskola Nyárádszentmárton Mitreşti 547627   
17. Általános Iskola Vámosgálfalva Găneşti 547255   
18. 2-es sz. Általános Iskola Szászrégen Reghin 545300   
19. Általános Iskola Gernyeszeg Gorneşti 547280   
20. Általános Iskola Balavásár Bălăuşeri 547100   
21. Általános Iskola Dicsőszentmárton Târnăveni 545600   
22. Általános Iskola Segesvár Sighişoara 545400   
23. Általános Iskola Nyárádszereda Miercurea Nirajului 547410   
24. Általános Iskola Szováta Sovata 545500   
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25. Általános Iskola 
P-ţa Unirii 

Erdősszentgyörgy Sângeorgiu de Pădure 547535   

26. Általános Iskola Marosszentgyörgy Săngeorgiu de Mureş 547530   
27. Általános Iskola Marosszentgyörgy Săngeorgiu de Mureş 547530   

 Máramaros megye    0262  
1. 1-es sz. Általános Iskola 

Str. Cetăţii Nr. 4 
Nagybánya Baia Mare 430405   

2. 6-os sz. Általános Iskola Nagybánya Baia Mare    
3. 9-es sz. Általános Iskola Máramarossziget Sighetul Marmaţiei 435500   
 Szatmár megye    0261  

1. 2-es sz. Általános Iskola 
Str. V. Lucaciu Nr. 14-16 

Nagykároly Carei 445100   

2. Általános Iskola 
Str. Principală Nr. 83 

Gencs Ghenci 447087   

3. Általános Iskola 
Str. Bisericii Nr. 321 

Csomaköz Ciumeşti 447262   

4. Általános Iskola 
Urziceni Nr. 181 

Csanálos Urziceni 447340   

5. Általános Iskola 
Berveni Nr. 117 

Börvély Berveni 447050   

6. Elemi Iskola Erdőd Ardud 447020   
7. Általános Iskola 

Str. N. Balcescu Nr. 27 
Tasnád Tăşnad 445300   

8. Elemi Iskola Nagymajtény Moftinu Mare 447206   
9. 1-es sz. Általános Iskola 

Str. Mileniului Nr. 1 
Szatmárnémeti Satu Mare 440037   
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10. 5-ös sz. Általános Iskola 
Str. Wolfenbuttel Nr. 6 

Szatmárnémeti Satu Mare 440058   

11. Elemi Iskola 
Str. Scînteii Nr. 122 

Sárköz Livada 447180   

12. Általános Iskola 
Str. Eliberării Nr. 76 

Halmi Halmeu 447145   

13. Általános Iskola 
Porumbeşti Nr. 47 

Kökényesd Porumbeşti 447152   

14. Általános Iskola 
Str. Mihăieni Nr. 128 

Ákos Acâş 447005   

15. Elemi Iskola Bogdánd Bogdand 447060   
16. Általános Iskola 

Hodod Nr. 199. 
Hadad Hodod 447155   

17. Általános Iskola Turterebes Turulung 447335   
18. Általános Iskola Szamosdara Dorolţ 447130   
19. Általános Iskola Apa Apa 447015   
20. 3-as sz. Általános Iskola Tur Tur 445202   
21. Általános Iskola Érszakácsi Săcăşeni 447275   

 Szilágy megye    0260  
1. 1-es sz. Általános Iskola Szilágysomlyó Şimleul Silvaniei 455300   
 Szeben megye    0269  

1. 10-es sz. Általános Iskola Medgyes Mediaş    
2. Általános Iskola Szeben Sibiu    
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Résztvevő iskolák jegyzéke az általános iskolában és a líceumban 
 
Szórvány 
Arad megye  

1. Csíky Gergely Szakközépiskola 
Brassó megye  

2. Brassó – Áprily Lajos Líceum 
3. Brassó – 15-ös sz. Általános Iskola 
4. Brassó – Remus Raduleti Szakkollégium 

 Fehér megye  
5. Gyulafehérvár – „Vasile Goldis” Általános Iskola 
6. Nagyenyed – Bethlen Gábor Kollégium 

Máramaros megye  
7. Máramarossziget – Leöwey Klára Líceum 
8. Nagybánya – Németh László Elméleti Líceum 

Szeben megye  
9. Medgyes – Báthory István Általános Iskola 
10. Nagyszeben – O. Goga Nemzeti Kollégium  

Temes megye  
11. Ótelek – Általános Iskola 
12. Temesvár – Általános Iskola 
13. Zsombolya – Általános Iskola 
 

Átmeneti régió 
Bihar megye  

1. Élesd- Általános Iskola 
2. Érkeserű – Általános Iskola 
3. Érsemlyén – Kazinczy Ferenc Általános Iskola 
4. Nagyvárad – Alexandru Roman Általános Iskola 
5. Székelyhíd – Petőfi Sándor Elméleti Líceum 

Kolozs megye  
6. Kolozsvár – Báthory István Elméleti Líceum 
7. Kolozsvár – Brassai Sámuel Elméleti Líceum 
8. Kolozsvár – O. Ghibu Elméleti Líceum 

Szatmár megye  
9. Börvely – Általános iskola 
10. Nagykároly – 3-as számú Általános Iskola 
11. Szamosdara – Általános Iskola 

Szilágy megye 
12. Kárásztelek – Általános Iskola 
13. Szilágyballa – Gimnázium 
14. Szilágycseh – Ady–Sincai Líceum 
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15. Szilágynagyfalu – Általános Iskola 
16. Szilágypanit – Általános Iskola 
17. Szilágysomlyó – Ioan Ossian Líceum 
18. Zilah – Gheorghe Sincai Pedagógiai Líceum 
19. Zilah – S. Barnutiu Általános Iskola 
20. Zilah – V. Goldis Általános Iskola 

 
Tömb 
Hargita megye 

1. Agyagfalva – Berzenczei Általános Iskola 
2. Csíkmadaras – Kiss Ferenc Általános Iskola 
3. Csíkszereda – Petőfi Sándor Általános Iskola 
4. Csíkszereda – Venczel József  Szakközépiskola 
5. Gyergyószentmiklós – Salamon Ernő Elméleti Líceum 
6. Maroshévíz – Kemény János Líceum 
7. Székelyudvarhely – Benedek Elek Tanítóképző 
8. Szentegyháza – Tamási Áron Általános Iskola 

Kovászna megye 
9. Bardóc – Benő József Általános Iskola 
10. Csernáton – Végh Antal Általános Iskola 
11. Nagyajta – Kriza János Általános Iskola 
12. Sepsiszentgyörgy – Mikes Kelemen Líceum 
13. Sepsiszentgyörgy – Székely Mikó Kollégium 

Maros megye  
14. Backamadaras – Általános Iskola 
15. Erdőszentgyörgy – Szakközépiskola 
16. Kakasd – Általános Iskola 
17. Marosvásárhely – Bolyai Farkas Elméleti Líceum 
18. Marosvásárhely – Református Kollégium 
19. Mezőcsávás – Általános Iskola 
20. Nyárádszereda – Deák Farkas Általános Iskola 
21. Nyárádszereda – Elméleti Líceum  
22. Nyárádszereda – Szakközépiskola 
23. Radnót – Általános Iskola 
24. Szászrégen – Al. Ceuseanu Gimnázium 
25. Szászrégen – Elméleti Líceum 
26. Vámosgálfalva – Fogarasi Sámuel Általános Iskola 
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A javítócsoport tagjai 
 
A Sapientia EMTE Műszaki és Humántudományok Kar Marosvásárhely, Pedagógia szak, 
II. évfolyam:  

Balla Helga 
Balla Zsófia 
Bartus Ágnes Rozália  
Bodó Séra Magda 
Csáki Csilla  
Fogarasi Izabella 
Fülöp Timea  
György Kinga Mária  
Lázár Annamária 
Lokodi Réka  
Lukács Katalin  
Magos Ildikó  
Mátéfi Kinga  
Orbán Szidónia  
Pap Sarolta  
Szabó Klára Réka  
Szász Edina  
Tankó- Molnár Ibolya  
Tar Andrea  
Zilahi Margit 
Vass Szende 
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Második szakasz 
Körlevél  

Kedves Kolléga! 
 

Az 1994-1995-ös, illetve 1995-1996-os tanévben bonyolítottuk le az általános isko-
lákban és líceumokban azt az országos hatókörű iskolai eredménymérést, amellyel a ma-
gyar tagozaton tanuló diákjaink helyesírásának és írásbeli kifejezőképességének a színvona-
lát mértük. 

Az eredményadatok feldolgozása és kiértékelése olyan objektív mutatókat állapított 
meg, amelyek tükrözik a magyar diákság anyanyelvi tudásszintjét. 

Az idei tanévben (2005-2006) megismételtük az országos hatókörű felmérést, hogy 
az eltelt időszak változásainak hatását vizsgálni tudjuk. Szeretnénk újra átfogó képet nyerni 
diákjaink anyanyelvi írásbeli kifejezőképességének színvonaláról. 

A mérés első szakasza az első félévben bontakozott ki az elemi, az általános iskola 
és a líceum záró évfolyamain. A második szakaszt most indítjuk az általános iskolák VIII. 
osztályaiban.  

Kérésünk az, hogy a magyartanárok kapcsolódjanak be a felmérésbe, hiszen közre-
működésük elengedhetetlenül szükséges a sikeres lebonyolításhoz! 

A vizsgálat célja: 
– felméri a fogalmazás képességének színvonalát a magyar anyanyelvű diákság körében; 
– megkísérel összefüggéseket megállapítani a tantervi célkitűzések, a tanítás körülmé-

nyei és a fogalmazások jellegzetességei között; 
– vizsgálja a tizenévesek kommunikációs szokásait, hiszen a változások nemcsak a tan-

terveket érintették, hanem a tanulók környezetének kapcsolatteremtési szokásait is. 
A mérés menete a következő: 

– Az iskolák kisorsolása az országos jegyzékből ugyanazon szempontok szerint történik, 
mint az előző szakaszban (régiók, megyék, település szerinti eloszlás).Figyelembe vet-
tük azt is, hogy olyan iskolák kerüljenek a mintába, amelyek nem szerepeltek az első 
szakaszban. 

– A fogalmazási feladatokat a második lap tartalmazza. 
– A mérést a kisorsolt iskolákban a megjelölt évfolyam minden tanulójával elvégeztetjük 

a következő módon: 
a) Mivel több típusú fogalmazást kérünk, a tanulók minden feladatlapra 

családnevük kezdőbetűjét és személynevüket írják fel. (Ez megkönnyíti 
feldolgozáskor a dolgozatok azonosítását , lehetővé teszi, hogy az értékelésben 
érvényesítsük a nemek szerinti megoszlás szempontját.) 

b) A felmérésben résztvevő minden tanulóval a következő fogalmazási feladatokat 
íratjuk meg: 

c) első órán: a kért adatokra a válasz (az első lapon szerepeljen) ; elbeszélés. 
d) második órán: párbeszéd, beszámoló. 
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– A fogalmazási lapokat javítatlanul küldjék el; a javítást egyetemistákból álló csoport 
fogja elvégezni a megszerkesztett javítókulcsok alapján. 

Az adatok feldolgozását számítógéppel végezzük el, és az eredményeket közöljük a 
felmérésben résztvevő iskolákkal és magyartanárokkal. 

Bármilyen jellegű visszajelzés – észrevétel, javaslat, megjegyzés, tanács a munkán-
kat segíti. 
 
Beküldési határidő: 2006. április 15. 
 
A megíratott dolgozatokat a következő címre kérjük postázni:  
Pletl Rita, 540074 Tg. Mures, str. Vulcan nr. 5. 
 
Marosvásárhely, 2006. február 23. 

Közreműködését köszönve: 
Pletl Rita 
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Kérdőívek  
 
VIII. osztály 
A diákoktól kért adatok: 

1. Név (családnevednek kezdőbetűjét és személynevedet) írd le! 
2. Megye, helység neve 
3. Az iskola neve 
4. Osztály 

Kiegészítő adatok: 
5. Szüleid foglalkozása (apa, anya)? 
6. Milyen nyelven beszélsz? 

a) a családban, b) baráti körben, c) rokonaiddal, szomszédokkal 
7. Hány könyvet olvasol egy évben? 

a) magyarul: ...., b) románul: ....., c) más nyelven:  
       éspedig: ................................. 

8. Honnan szerzitek be a továbbtanulással (iskolaválasztással, ösztöndíj lehetősé-
gekkel) kapcsolatos legjobb információkat? Hát a szórakozással, sporttal kapcsola-
tosakat? Többet is bekarikázhatsz! 

Továbbtanulás: 
a) tanáraidtól, osztályfőnöködtől, 

igazgatótól 
b) más iskolából 
c) az egyháztól 
d) rokonságtól 
e) barátoktól 
f) a sajtóból 
g) tájékoztató füzetből 
h) internetről 

Szórakozás, sport: 
a) tanáraidtól, osztályfőnöködtől, 

igazgatótól 
b) más iskolából 
c) az egyháztól 
d) rokonságtól 
e) barátoktól 
f) a sajtóból 
g) tájékoztató füzetből 
h) internetről 

9. Kinek a véleménye irányadó továbbtanulásod kérdésében? 
10. Írd le azt is, hogy végül ki dönt! 
11. Van-e a család tulajdonában: a) TV, b) számítógép, c) autó?  
       Ha van, karikázd be! 
12. Melyik TV-műsort nézed szívesen, melyik csatornán? 
13. Van-e vezetékes telefon a családban?a) igen, b) nem 

Van-e mobiltelefonod? a) van,  b) nincs, 
Kinek van még a családban?    a) apa, b) anya, c) testvér, d) nagyszülők 

14. Naponta hányszor telefonálsz mobiltelefonon? ...... 
Kivel beszélsz a legtöbbször? a) szülők, b) testvér, c) barátok, d) más: .....  
Naponta hány SMS-t küldesz? ..... Kinek? a) szülők, b) testvér, c) barátok 
Naponta hányszor csengetsz meg valakit? ........ 
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Javítási útmutató 
 
PÁRBESZÉD 
 

A társalgási stílus jellegzetes műfaja. A feladat megadott kommunikációs helyzetre 
épülő dialógus megszerkesztése volt. Nyelvhasználatában a beszélt köznyelvi formákhoz 
kellett igazodnia. 

Analitikus szempontok: 
1. Tartalom: (3 p) 
– tartalmi elemek: a kirándulás ténye, a körülmények közlése, a beleegyezés kérése, 

érvek felsorakoztatása; (2,50 p) 
– a kérés megfogalmazása, köszönetnyilvánítás. (0,50 p) 
2. Szerkezet: (2 p) 
– hármas tagolás megvalósulása (kapcsolatteremtés, téma kifejtése, a kapcsolat 

megszakítása); (1,50 p) 
– a tartalmi elemek megfelelő sorrendben való elrendezése. (0,50 p) 
3. Stílus: (2 p) 
– megfelelő hangvétel megválasztása; a köszönés, megszólítás, búcsúzás megfelel a 

gyermek-szülő kapcsolatnak; (1,50 p) 
– a hangvétel egységes marad a párbeszéd egészében. (0,50 p) 
 
ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ 
 

A feladat személyes élmény elbeszélése volt. Az elbeszélt történetben azt vizsgáljuk, 
hogy közvetíti-e a tanuló érzelmi – akarati életének azt az emlékezetes pillanatát, amelyről 
írni akart. 

Analitikus szempontok: 
1. Tartalom: (3 p) 
– tartalmi megfelelés: (1,50 p) 

o a tanuló valóban a kiválasztott témáról írt; 
o az elbeszélt események valóban az általános címet példázzák; 
o érzékelhető-e a fogalmazásból, hogy a leírt események a szövegalkotó számára való-

ban élményszerűek voltak; tudja-e érzékeltetni a konfliktusos helyzet feszültségét. 
– az elbeszélés minősége: (1,50 p) 

o a szereplők jellemzése; saját lelkiállapotának jellemzése; 
o a cselekmény kibontása és az érzelmek kifejezése milyen mértékben sikerült; illetve 

az események kibontása megfelelően halad-e a tetőpont, majd a megoldás irányába. 
2. Szerkezet: (2 p) 
– az elbeszélő szerkezet jegyei megtalálhatóak-e (bevezetés, tárgyalás, befejezés; drámai 

tetőpont, fókusz) (1 p) 
o a szöveg kidolgozottsága: koherenciája és kohéziója szempontjából; (0,25 p) 

– az elbeszélés részei mennyire vannak kimunkálva; a kiválasztott részek relevánsak-e az 
elbeszélés adott pontján; (0,25 p) 

– világosan érzékelhető-e az események sorrendje; (0,25 p) 
– jelölte-e a hirtelen váltásokat (pl. időbeli ugrás, leíró és elbeszélő részek közötti váltás) 

(0,25 p) 
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3. Stílus: (2 p) 
– a témához és műfajhoz illő hangvétel megválasztás; (0,50 p) 
– stílustartás követelményének betartása (0,50 p) 

o a társalgási stílus jellemzői a párbeszédes részekben, az elbeszélés gördülékenysége 
(szókincs, mondatszerkesztés, szövegtípusok) (0,50 p) 

o milyen mértékben képes igazodni a normatív nyelvhasználathoz; (0,25 p) 
o az elbeszélő és leíró részek, a párbeszédes és monologikus szövegtípusok célszerű és 

változatos használata. (0,25 p) 
 
ELBESZÉLÉS 

 
A feladat személyes élmény elbeszélése volt. Az elbeszélt történetben azt vizsgáljuk, 

hogy közvetíti-e a tanuló érzelmi – akarati életének azt az emlékezetes pillanatát, amelyről 
írni akart, illetve azt is figyeljük, hogy milyen mértékben tudja alkalmazni a művészi kifeje-
zésmód eszközeit. 

Analitikus szempontok: 
1. Tartalom 
– tartalmi megfelelés: 

o a tanuló valóban a kiválasztott témáról írt; 
o az elbeszélt események valóban az általános címet példázzák; 
o érzékelhető-e a fogalmazásból, hogy a leírt események a szövegalkotó számára való-

ban élményszerűek voltak. 
– az elbeszélés minősége: 

o a szereplők jellemzése; 
o a cselekmény kibontása és az érzelmek kifejezése milyen mértékben sikerült. 

2. Szerkezet: 
– az elbeszélő szerkezet jegyei megtalálhatóak-e (bevezetés, tárgyalás, befejezés; drámai 

tetőpont, fókusz) 
o a szöveg kidolgozottsága: koherenciája és kohéziója szempontjából; 

– az elbeszélés részei mennyire vannak kimunkálva; a kiválasztott részek relevánsak-e az 
elbeszélés adott pontján; 

– világosan érzékelhető-e az események sorrendje; 
– jelölte-e a hirtelen váltásokat (pl. időbeli ugrás, leíró és elbeszélő részek közötti váltás) 
3. Stílus: 
– a témához és műfajhoz illő hangvétel megválasztás; 
– stílustartás követelményének betartása 
– a stílus választékossága (szókincs, mondatszerkesztés, szövegtípusok) 

o milyen mértékben képes alkalmazni a művészi kifejezés eszközeit; 
o az elbeszélő és leíró részek, a párbeszédes és monologikus szövegtípusok célszerű és 

változatos használata.  
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Kisorsolt iskolák jegyzéke 
 
Arad megye 

12-es sz. Általános Iskola Arad 
13-as sz. Általános Iskola Arad 
Általános Iskola Majlát 
Általános Iskola Zerind 

Brassó megye 
8-as sz. Általános Iskola Brassó 
3-as sz. Általános Iskola Zernyest 
Általános Iskola Kőhalom 
Általános Iskola Homoród 
Általános Iskola Alsórákos 

Fehér megye 
Általános Iskola Szent Miklós 
Általános Iskola Székelykocsárd 
Általános Iskola Magyarbece 

Hargita megye 
Márton Áron Általános Iskola Szentdomokos 
Általános Iskola Boldogfalva 
Általános Iskola Szentmárton 
Általános Iskola Bágy 
Általános Iskola Nagyajta 
4-es sz. Általános Iskola Parajd 
Ady Endre Általános Iskola Csíkszereda 
Majláth G. Károly Általános Iskola Gyergyóalfalu 
Túróczi Mózes Általános Iskola Székelyudvarhely 

Hunyad megye 
6-os sz. Általános Iskola Hunyad 
6-os sz. Általános Iskola Petrila 

Kolozs megye 
5-ös sz. Általános Iskola Kolozsvár 
Általános Iskola Magyarfenes 
Általános Iskola Magyarlóna 
Általános Iskola Viişoara 

Kovászna megye 
Bartalis János Általános Iskola Bibarcfalva 
Általános Iskola Kisbacon 
Bodor Péter Általános Iskola Csernáton 
Kun Kocsárd Általános Iskola Uzsdula 
3-es sz. Általános Iskola Kovászna 
1-es sz. Általános Iskola Bikszád 



       178

1-es sz. Általános Iskola Kézdivásárhely 
Váradi József Általános Iskola Sepsiszentgyörgy 

Maros megye 
Általános Iskola Ernye 
Általános Iskola Nagysármás 
Általános Iskola Bonyha 
Általános Iskola Csíkfalva 
Általános Iskola Kibéd 
Orbán Balázs Gimnázium Székelykeresztúr 
Általános Iskola Nyárádtő 

Szatmár megye 
Általános Iskola Gencs 
Általános Iskola Mezőfény 
12-es sz. Általános Iskola Szatmárnémeti 
16-es sz. Általános Iskola Szatmárnémeti 
Általános Iskola Tasnád 
Általános Iskola Mikola 

Szilágy megye 
Általános Iskola Szilágysomlyó 
Általános Iskola Nagyfalu 
Mihai Eminescu Általános Iskola Zilah 

Temes megye 
26-os sz. Általános Iskola Temesvár 
5-ös. Általános Iskola Lugos 

 
A mérésben résztvevő iskolák jegyzéke 
 
Arad megye 

12-es sz. Általános Iskola Arad 
Bihar megye 

Arany János Általános Iskola Szalonta 
Brassó megye 

8-as sz. Általános Iskola Brassó 
Hargita megye 

Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszereda 
Fülöp Áron Általános Iskola Felsőboldogfalva 

Hunyad megye 
6-os sz. Általános Iskola Vajdahunyad 

Kolozs megye 
Általános Iskola Aranyosegerbegy 

Kovászna megye 
Bartalis Ferenc Általános Iskola Bibarcfalva  
Bod Péter Általános Iskola Csernáton 
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Maros megye 
Iskolaközpont Nagysármás 
Általános Iskola Ernye 

Szatmár megye 
Általános Iskola Tasnád 

Szilágy megye 
Általános Iskola Magyargoroszló 
Általános Iskola Szilágyzorvány 

Temes megye  
Bartók Béla Elméleti Líceum Temesvár  

 
A javítócsoport tagjai 
 
A Sapientia EMTE Műszaki és Humántudományok Kar Marosvásárhely, Pedagógia szak, 
II. évfolyam:  

Balla Helga 
Balla Zsófia 
Bartus Ágnes Rozália  
Bodó Séra Magda 
Csáki Csilla  
Fogarasi Izabella 
Fülöp Timea  
György Kinga Mária  
Lázár Annamária 
Lokodi Réka  
Lukács Katalin  
Magos Ildikó  
Mátéfi Kinga  
Orbán Szidónia  
Pap Sarolta  
Szabó Klára Réka  
Szász Edina  
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Vass Szende 




