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Az 1970-es években kezdődő, s később hazánkban is egyre nagyobb 
figyelemnek örvendő, a német mint idegen nyelv tanítását érintő 
szemléletváltás sikerességével és eredményeivel számos munka 
foglalkozik (Einhorn, 2015). A kommunikatív módszertan lényege az 
idegen nyelvek tanulóközpontú elsajátítása szituációkba ágyazott 
gyakorlatokon keresztül. Mint arra Erdei (2002:48) is rávilágít, a módszer 
„sajátossága az, hogy messzemenően prioritást biztosít a szemantikának 
a grammatikával, a tartalomnak a nyelvi formával szemben”. 
Természetesen a kommunikatív nyelvoktatásban is szükségeltetnek 
nyelvtani ismeretek, ám folyamatba ágyazottságuk igen specifikus. 

Magyarországon a 2005. évi érettségi vizsgareform, az idegen nyelvi 
feladatlapok felépítése számos, a kommunikatív nyelvoktatást előnyben 
részesítő nyelvtanárt tradicionálisabb szemléletre kényszerített (Einhorn, 
2015:84), ugyanis a 2005 óta érvényben lévő kétszintű idegen nyelvi 
érettségi tartalmazza a négy alapvető készségterület mérése mellett a 
nyelvhelyességi vizsgarész-összetevőt is. A kommunikatív készségek 
produktív alkalmazásához szükség van nemcsak egyes témakörök 
szókincsének ismeretére, hanem a nyelvi struktúrák releváns 
felhasználására is. 

A nyelvtani szerkezetekkel vívott szélmalomharcban sokszor nem a 
diákok kerülnek ki győztesként, ez pedig további következményekkel, így 
például a nyelvekkel kapcsolatos attitűdjeik negatív irányú 
megváltozásával járhat. Hipotézisem szerint főként olyan nyelvi 
szerkezetek megoldása jelent a tanulók számára problémát, melyek a 
magyar és a német nyelv genealógiai és szerkezeti különbségeiből, a két 
nyelv tipológiai elkülönültségéből adódik. E problémakör felderítéséhez a 
két nyelv kontrasztív összehasonlítása alapján egy a nyelvhelyességet 
vizsgáló mérősort állítottam össze, amelyet 56 tizenkettedik osztályos 
tanuló töltött ki. 

Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa ennek a kutatásnak az első 
eredményeit, és kitekintésként arra tesz kísérletet, hogy a jelenségek 
mögött húzódó kérdésekre is választ találjon. 

 
  

                                                           
1 „Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-19-2-SZTE-119 kódszámú Új 
Nemzeti Kiválóság Programjának szakmai támogatásával készült.” 
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A középszintű német nyelvi érettségi  
 
A középszintű élő idegen nyelvi érettségi vizsga célja a 100/1997. (VI.13.) 
kormányrendelet értelmében (továbbiakban Rendelet) felmérni a vizsgázó 
kommunikatív nyelvtudásának szintjét, vagyis meggyőződni arról, képes-e 
a tanuló egy adott kommunikációs helyzet céljainak megfelelően 
cselekedni. A vizsga a négy fő készséget, illetve a nyelvhelyességet méri. 
A kétszintű vizsgarendszerben a középszinten érettségi vizsgát tevő 
diákoknak a Közös Európai Referenciakeret (továbbiakban KER) B1 
szintjéhez, az emelt szintű érettségi vizsgát író tanulóknak a B2 szinthez 
tartozó feladatokat kell megoldaniuk. 

Jelen tanulmány – figyelembe véve az alább nevezett okokat – a 
középszintű érettségi nyelvhelyességi feladatsorainak vizsgálatát tűzi ki 
célul:  

1. Azok a tanulók is, akik az általános iskolából kikerülve az új oktatási 
intézményben második idegen nyelvet tanulnak, tanulmányaik 
végén elérhetik azt a nyelvi szintet, amely a KER B1 szintű 
besorolásába tartozik. 

2. A német nyelvtani szerkezetek hosszú idők óta örökzöld témaként 
szolgálnak a kutatóknak (Funk & Koenig, 1991). Számos tanuló úgy 
vélekedik, hogy a sikeres kommunikációs folyamathoz 
elengedhetetlen bizonyos nyelvtani szerkezetek és szabályok alapos 
ismerete, ám a német nyelv formális tulajdonságainak, a nyelvi 
szerkezetek különböző funkcióinak köszönhetően ezek elsajátítása 
és tanítása a legtöbb diákot és pedagógust hatalmas kihívás elé 
állítja (Funk & Koenig, 1991:10). 

 
A nyelvhelyességi feladatsor a Rendelet szerint a következő nyelvi 

kompetenciát várja el a középszinten érettségiző diákoktól:  
„A kommunikatív készségek alkalmazásához a nyelvhasználónak 
rendelkeznie kell megfelelő mennyiségű szókinccsel, és ismernie kell 
a nyelv struktúráját is. Ezért a nyelvtani és lexikai kompetenciát 
mindkét szinten külön vizsgarész keretében is mérik.” 

 
Az idézett szöveg ugyan a kommunikatív grammatikai ismeretek 

fontosságát hangsúlyozza, ám ha alaposan megvizsgáljuk az érettségi 
feladatsorok nyelvhelyességre vonatkozó itemeit, láthatjuk: a 
„rendszergrammatikai anyagkezelés” (Erdei, 2002:50) sokszor 
felülkerekedik a kommunikatív nyelvtani ismereteken.  
 
A 2017-es érettségi vizsgareform következményei 
 
Az élő idegen nyelvi érettségit érintő közelmúltbeli változások kiterjednek 
a nyelvhelyességi feladatsor egyes elemeire és követelményeire is. A 
következőkben a 2017-től hatályban lévő, ám a korábbi gyakorlattól 
eltérő, nyelvhelyességi feladatokat érintő változásokat foglalom össze. A 
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teljesség kedvéért azonban meg kell jegyezni, hogy az itt megadottakon 
kívül az íráskészséget mérő részekben is történtek a nyelvhelyességre 
vonatkozó változtatások (vö. Német nyelvi segédlet az érettségi vizsga 
részletes követelményeiről szóló 40/2002. [V.24.] OM rendelet D) 1. 
pontja), amelyek azonban az adott kutatás szempontjából nem 
relevánsak, ezért jelen tanulmány nem tér ki ezek részletezésére. A 
nyelvhelyességi feladatok összeállításának koncepciója a következőképpen 
módosult:  

− A legfontosabb szakmai szempontú változás a KER-ben 
megfogalmazott nyelvi szintekhez kapcsolódik: a 2017. év májusi 
vizsgaidőszakától kikerültek az érettségi feladatsorokból az A2-es 
alapszintre vonatkozó gyakorlatok.  

− Bővültek a nyelvhelyesség típusfeladatai. Míg a 2016-os érettségi 
vizsgaidőszakig három feladattípus volt irányadó, addig a 2017. évi 
májusi vizsgáktól kezdődően az eddigi hármon túl két új 
feladattípussal találkozhatnak a diákok (dőlten szedve).  

a) feleletválasztáson alapuló szövegkiegészítés;  
b) szövegkiegészítés önállóan vagy egy adott szókészlet 

elemeivel; 
c) szövegkiegészítés szóképzés útján. 
d) szövegkiegészítés adott szintagmákkal, szövegkohéziós 

elemek figyelembe vételével 
e) irányított szövegtranszformáció. 

 
Mint látjuk, a 2017-es, élő idegen nyelveket érintő érettségi 

vizsgareform számtalan újítást eredményezett. Érdemes most azonban 
arra is figyelmet fordítani, befolyásolták-e a módosítások a tanulói 
eredményeket. A következő rész sorra veszi és összehasonlítja a 2017-es 
reformot megelőző és azt követő három év érettségi eredményeinek az 
Oktatási Hivatal (továbbiakban OH) honlapján közzétett adatait.  

Az OH minden érettségi vizsgaidőszak után feldolgozza, majd 
böngészhető és szűrhető formában közzéteszi az adott ciklus érettségi 
eredményeit a https://www.ketszintu.hu/publicstat.php oldalon. A 
következőkben a 2014. május – 2019. május közötti tavaszi időszakok 
eredményeit tekintjük át, figyelembe véve a reformmal bekövetkező 
nagymértékű változásokat. A táblázat csupán az írásbeli feladatlapokon 
található feladatok eredményeit tartalmazza, a szóbeli kommunikáció 
vizsgaeredményeitől eltekint: részint azért, mert a szóbeli vizsgarész a 
kommunikatív készségek mérésére helyezi a hangsúlyt, részint amiatt, 
mert az említett vizsgarész értékelése a szubjektivitásnak is teret enged.  
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1. sz. táblázat. Tavaszi német nyelvi érettségi eredmények országos átlaga a 
nappali tagozatos tanulók (gimnázium, szakgimnázium és szakközépiskola) 

körében 2014–2019 között 
 Érettségiző 

diákok 
száma 

Olvasott 
szöveg 
értése 

Nyelv-
helyesség 

Hallott 
szöveg 
értése 

Íráskészség 

2019. 
május 

n= 12663 fő 
22,73/ 33 p. 

69% 
9,49/ 18 p.  

53% 
19,20/ 33 p. 

58% 
18,78/ 33p. 

57% 

2018. 
május 

n= 13838 fő 
21,5/ 33 p. 

65% 
8,32/ 18 p. 

46% 
17,22/ 33 p. 

52% 
18,52/ 33 p. 

56% 

2017. 
május 

n= 13390 fő 23/ 33 p. 
70% 

9,35/ 18 p. 
52% 

18,73/ 33 p. 
57% 

18/ 33 p. 
54% 

2016. 
május 

n= 15018 fő 21,2/ 33 p. 
64% 

8,9/ 18 p. 
49% 

21,6/ 33 p. 
65% 

18,9/ 33 p. 
57% 

2015. 
május n= 15959 fő 

19,8/ 33 p. 
60% 

9,8/ 18 p. 
54% 

16/ 33 p. 
48% 

19,2/ 33 p. 
58% 

2014. 
május 

n= 17045 fő 
18,55/ 33 p. 

56% 
9,27/ 18 p. 

51% 
19/ 33 p. 

57% 
18,3/ 33 p. 

55% 

 
A globalizációval együtt jár az angol nyelv dominanciája, s ez 

egyértelműen hozzájárul a német nyelv népszerűségének visszaeső 
tendenciájához (l. érettségiző diákok száma). Habár ez elsőre nem tűnik a 
német nyelvi érettségi nyelvhelyességi feladatait befolyásoló tényezőnek, 
mindenképpen érdemes szem előtt tartani az alábbiakat: a német mint 
idegen nyelv egyre több oktatási intézményben már csak második idegen 
nyelvként jelenik meg, hiszen kisiskolás kortól kezdve szülői intencióra a 
kisdiák az angol nyelvvel ismerkedik elsőként (Öveges & Csizér, 2018). 
Mint ismeretes, az angol és a német nyelv felépítése, szintaktikai 
szerkezetei igen különböznek egymástól, s míg az angolt első idegen 
nyelvként tanulók a bonyolultabb nyelvi szabályszerűségekkel 
nyelvtanulási szakaszuk közepén kezdenek el foglalkozni, addig a 
némettel foglalkozóknak már az első órákon kihívást jelentenek a 
mondatszerkezeti és morfológiai szabályok. Így tehát az angol javára 
billen a mérleg, ez pedig hozzájárul a német nyelvi eredmények kevésbé 
színvonalas voltához. 

Minden élő nyelvi írásbeli érettségi feladatsorban 33 pont szerezhető, ez 
alól a nyelvhelyességi gyakorlatok képeznek kivételt, melyben a 2017. évi 
reformtól kezdődően a 20-25 itemet tartalmazó feladatok összesen 18 
pontot érnek. A táblázatban feltüntetett százalékos megoszlások 
egyértelműsítik és alátámasztják a tanulmány elején megfogalmazott 
hipotézist, miszerint a legtöbb nehézséget a nyelvhelyességi feladatok 
okozzák a német nyelven érettségiző tanulók számára (kb. 51%-os 
átlageredmény). Jelentős különbség nem mutatható ki a 2017-es 
vizsgareform előtti, illetve utáni évek eredményei kapcsán, az azonban 
látszik, hogy – bár a követelményrendszer jó néhány új nyelvtani elemmel 
bővült – a feladatsorok nehézségi foka nem változott. Ez abból adódhat, 
hogy az egyes vizsgaidőszakok feladataiban legfeljebb egy-egy új 
nyelvtani elem jelenik meg, mely a korábbi egyensúlyt nem borítja fel. 
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Nyelvhelyességi feladatok kvalitatív vizsgálata 
 
A következő részben azt vizsgáljuk, melyek azok a nyelvtani szerkezetek, 
amelyek a legtöbb német nyelvből érettségiző diák számára nehézséget 
okoznak. Ehhez a kontrasztív nyelvészet módszereit és a Szegedi 
Tudományegyetem Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája  
tizenkettedik osztályos, német mint idegen nyelvet tanuló diákjai által 
kitöltött mérőlapok eredményeit használom. 

 
2.1 A mérőlapok és eredményei 

 
Az érettségi feladatokból összeállított, három részből álló mérőlapot 56 
adatközlő töltötte ki, melyre – mint az érettségi vizsgák nyelvhelyességi 
feladatsorainál – összesen 30 percük volt. A mérőlap a 2018. májusi és 
októberi vizsgaidőszak feladatsoraiból tartalmazott itemeket. 
Az így összeállított mérősor a legkülönfélébb nyelvtani jelenségeket 
tartalmazta. A feladatok kiválasztásánál a kontrasztív nyelvészet 
megfigyelései és eredményei voltak irányadók, így tehát olyan nyelvi 
szerkezetek jelentek meg a mérőlapon, amelyek az alkalmazott 
kontrasztív grammatika eredményei alapján nehézséget okozhattak a 
magyar anyanyelvű tanulóknak.  
 

2. sz. táblázat. A mérőlapon szereplő feladatok jellemzői 
Feladat sorszáma, 

címe Témakör Feladattípus Szövegfajta 

1. Wo blitzt es am 
häufigsten? 

Környezetünk 
behelyettesítés 
adott szókészlet 

elemeivel 

online hír 
www.new4kids.de 

2. Mission Mars 
Tudomány és 

technika 

szövegkiegészítés 
megadott igék 

ragozott 
alakjaival 

újsághír 
Kleines Volk 

6/2013 

3. Ausbildung als 
Krankenpfleger 

A munka világa 

szintagmák, 
tagmondatok 

behelyettesítése 
szövegkohéziós 

elemek 
figyelembe 
vételével 

online hír 
www.abi.de 

 
A 2018. októberi vizsgasor első feladatában a tanulók egy időjárásról 

szóló szöveget (Wo blitzt es am häufigsten?) egészítettek ki egy adott 
szókészlet elemeivel: különböző eseteket vonzó elöljárószókkal. A két 
nyelv tipológiai sajátosságából fakadóan a magyar nyelvre morfológiailag 
a szintetikus, a németre az analitikus építkezés jellemző (vö. Forgács, 
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2007:73), s mivel a németben a tér- és időbeli, az ok-okozati 
összefüggéseket elöljárószókkal fejezzük ki, az agglutináló magyar nyelvet 
anyanyelvként beszélőknél ez hibaforrásként jelenhet meg. Ezzel 
összefüggésben megemlítendők még a prepozíciók ragozási esetével és a 
főnevek nemének kérdésével, illetve ezek egyidejű egyeztetésével 
kapcsolatos kihívások is. A feladatban felhasznált szöveg hétköznapi 
tematikájú, ezért viszonylag nagyszámú, gyakrabban használt állandósult 
nyelvi szerkezetet is tartalmaz. A szövegben akad egy-egy olyan ige is, 
melynek kötelező vonzatának ismerete nélkül nehezen pótolható a 
hiányzó kifejezés. 

A Mission Mars címet viselő szöveg a 2018. májusi feladatsor második 
részeként az igeidők szituációtól függő használatát kívánja meg a 
diákoktól. E nyitott feladattípus nyelvi szerkezetei azért jelenthetnek 
nehézségi faktort, mert a magyar nyelv nem ismeri a gyenge és erős ige 
közti különbségtételt. A két nyelv igeidőrendszerének összetettsége sem 
egyezik meg. A szóképzés útján történő szövegtranszformáció komoly 
problémákat okoz a diákoknak (Forgács, 2007:127): a feladattípus 
nemcsak a három igeidő (jelen-múlt-jövő) közötti választás elé állítja 
őket, hanem a múlt idő három típusa, a Präteritum, a Perfekt és a 
Plusquamperfekt alakok közötti különbségtételt is méri a feladat. E feladat 
összetettségét emellett mi sem bizonyítja jobban, minthogy az igetípusok 
számos fajtája – mint pl. gyenge és erős igék, modális segédigék, elváló- 
és nem elváló igekötős igék, tőhangváltós igék – igeidő szerint 
transzformálandó. Hipotézisem szerint az ehhez az összetevőhöz 
kapcsolódó itemek megoldottsága bizonyul a leggyengébbnek. 

Az utolsó, a munka világával kapcsolatos hír (Ausbildung als 
Krankenpfleger) a tanulók komplexebb nyelvi ismereteit vizsgálta, 
melynek során a diákoknak szövegkohéziós elemek figyelembe vételével 
kellett adott szintagmákkal kiegészíteniük egy autentikus szöveget. A 
szintaktikai szinten mért tudás alá- és mellérendelő mondatok típusainak 
és szórendjének, zu + Infinitiv-szerkezeteknek, a hasonlítás 
kifejezéseinek ismeretét és szituációreleváns használatát várja el a 
tanulóktól. A fő- és mellékmondati, az egyenes és fordított szórend 
kötőszótól függő használata jelentheti ebben az esetben a megakadást. 

A mérőlapként szolgáló nyelvhelyesség vizsgarész-összetevő 
feladattípusainak összefoglalóját a 2. ábra szemlélteti. Az összeállított 
mérőlap szövegeinek hossza és itemeinek száma megfelel a 2017-ben 
megfogalmazott érettségi reform szabályainak. 

Az 56 végzős diák által kitöltött feladatsor eredményei jelentős 
különbséget mutatnak a tekintetben, hogy a) hányadik nyelvként tanulja 
az adott tanuló a német nyelvet, b) kíván-e az adott diák (középszintű (k) 
vagy emelt szintű (e)) érettségi vizsgát tenni német nyelvből. Azok, akik 
célzottan készülnek a német nyelvi közép- vagy emelt szintű érettségi 
vizsgára, valamint azok, akik a német nyelvet első idegen nyelvként 
tanulják, jelentősen jobb eredményt értek el nem érettségiző és a 
németet második idegen nyelvként tanuló társaiknál. Mint azonban a 3. 
táblázat adataiból kitűnik, a megoldottság százalékos eredményei nem 
térnek el a korábbi évek országos átlageredményeitől. 
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3. sz. táblázat. A tanulók statisztikai adatai és a feladatok megoldottságának 

aránya 

 
A tanulók számára a legnehezebbnek a Wo blitzt es am häufigsten? c. 

szöveghez kapcsolódó itemek bizonyultak. A három ún. 
Wechselpräposition-t (auf, pro, vor), egy tárgyesetet vonzó elöljárószót 
(für) és négy részes esettel álló prepozíciót (aus, bei, seit, von) tartalmazó 
feladat megoldottsági aránya 47,5%, mely láthatóan alulmarad a további 
két összetevőhöz képest. Jól látható az is, mely viszonyszavak morfológiai 
és szemantikai szabályai járulnak hozzá bizonyos 
megakadásjelenségekhez, s melyek azok, melyek nem jelentettek 
problémát a tanulóknak. Míg a vor Wechselpräposition azért 
jelentkezhetett a leggyakoribb problémaként, mert a warnen ’óv’ ige 
valenciájaként nem volt ismeretes a kitöltőknek, addig a bei részes esettel 
álló elöljárót követő főnév (Gewittern) alakján nem tűnt 
beazonosíthatónak a részes esetű többes számú főnév -n-je. A két 
leginkább jól megadott itemhez tartozó prepozíciók (pro, seit) állandósult 
kapcsolatok alapszavaként gyakran előfordulnak, ez hozzásegítette a 
diákokat az itemek sikeres megoldásához. 
 

4. sz. táblázat. A mérőlap feladatainak megoldottsági aránya és itemei  
nehézségi fok szerint (1 – legnehezebb) 

 
Előzetes hipotézisem, miszerint a Mission Marshoz köthető itemek 

megoldottsági aránya bizonyul a leggyengébbnek, nem nyert bizonyságot, 
ám ez a feladatrész sem szolgál kecsegtető eredményekkel. Nagy 
frekvenciájú igék múlt idejű (Perfekt) alakjai jelentették a legnagyobb 

Nemek 
nő 28 fő 48% 

férfi 28 fő 44,7% 

Érettségizik-e? 
igen (k/e) 10 fő (2 fő e) 59% 

nem 46 fő 46,3% 

Hányadik 
idegen nyelv? 

1. nyelv 10 fő 57% 

2. nyelv 
43 fő (+ 3 fő 3. 

nyelv) 
46,3% 

Feladat Megoldottság Itemek nehézségi fok szerint 

1. Wo blitzt es am 
häufigsten? 

47,5% 
1 vor, 2 bei, 3 für, 4 auf, 5 von, 
6 seit, 7 pro 

2. Mission Mars 50% 

1 gesessen, 2 beworben, 3 will, 
4 nimmt, 5 zurückkehren, 6 
lassen, 7 zugesehen, 8 können/ 
könnten 

3. Ausbildung als 
Krankenpfleger 49% 

1 und; 2 …, die; 3 wie; 4 …, 
was; 5 …, dass 
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kihívást. Nem magának a múlt idő jelenségének felismerése volt kérdéses, 
hanem az erős igék helyes Perfekt-formáinak képzése – ezt a tézist 
bizonyítják a különböző hibás alakok, mint *gesetzen, *gesitzt, *sätzen, 
*bewerbte, *gebewerben és *begewerben. Az is jól látszik, hogy az 
általános, rendhagyó ragozási séma felülírja az erős igék ragozási 
módozatát, vagy keveredik azzal (tőhangváltós és módbeli segédigék): 
wollte, nimmen, *woll, wolltet, *nihmst. Visszatérő hibaként jelent meg az 
alany-állítmány egyeztetésének problémája. 

A harmadik szöveghez tartozó eredmények százalékos arányai is 
gyengébb eredményeket mutatnak az országos átlagnál. Érdekes 
megfigyelni, hogy az egyenes szórenddel álló und kötőszóval bevezetett 
tagmondat megfelelő helyre való beillesztésével akadtak a legnagyobb 
gondok. A háttérben álló lehetséges okok listázása nem könnyű feladat, 
de valószínűsíthetőleg az első tagmondat Präteritum-alakja és a 
behelyettesítendő tagmondat jelenidejűsége járult hozzá a rossz 
megoldásokhoz. Ugyanígy kis arányban rendezték a tanulók helyesen az 
alanyesetű névelővel bevezetett vonatkozói mellékmondatot. 
 
Összegzés 
 
Jelen tanulmánynak az újragondolás jegyében kettős célja volt. Egyrészt a 
kontrasztív nyelvészet segítségével azonosítani azokat a nyelvi 
szerkezeteket, amelyek használata – a német és a magyar nyelv 
genealógiai és tipológiai különbözőségéből fakadóan – hibafaktort 
jelentenek, s ezáltal kihívás elé állítják az érettségiző diákokat; másrészt 
megvizsgálni azt, hogy a 2017-es érettségi reformmal bekövetkező, s az 
élő idegen nyelvet nagymértékben érintő változások milyen 
feladattípusokban és nyelvi szerkezetekben mutatkoznak meg. 

Abból indultunk ki, hogy a kétszintű érettségi vizsga középszintű 
nyelvhelyességet mérő vizsgarész-összetevőjének országos átlaga 
alulmarad a négy alapkészség eredményeihez képest. Az összehasonlító 
nyelvészeti vizsgálat eredményeit figyelembe véve három feladat 
nyelvtani szerkezetei szolgáltatták a kvalitatív mérés alapját, melyben 56 
tizenkettedik osztályos tanuló vett részt. Az eredmények bebizonyították 
azokat a feltevéseket, amelyeket a dolgozat elején megfogalmaztunk: 

− A magyartól eltérő nyelvi jelenségek azonosítása és helyes 
használata nehézséget jelent a tanulók nagy részének. 

− A kvalitatív mérési eredmények nem mutatnak jelentős átlagbeli 
eltérést az országos eredményekhez képest. 

− Leginkább az elöljárószavakkal kapcsolatos nyelvi szerkezetek 
azonosítása és használata bizonyul kihívást jelentő faktornak, ám a 
– főleg múlt idejű – igék ragozási és képzési módjaiban is 
megfigyelhetők a nyelvi bizonytalanság jelei. 

 
A tanítási-tanulási folyamat során minden változó tényező figyelembe 

vétele szükséges. Így nemcsak arra kell ügyelnünk, melyek azok a 
módosítások, amelyek egyes vizsgarendszerek felépítésére vonatkoznak, s 
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nemcsak azt, melyek azok a jelenségek, amelyek a nyelvtanulási 
nehézségek kiváltó okai, hanem azt is, milyen csoporttal dolgozunk. A 
további kutatási folyamatokban szem előtt kell tartanunk az oktatási 
rendszerünkben tanuló generációk szocializációs folyamatát és az 
(audio)vizuális kultúra egyre feltörekvő helyzetét annak érdekében, hogy 
a tanulók számára érthetőbbé, s ezáltal könnyebben elsajátíthatóvá 
váljanak bizonyos nyelvtani szerkezetek. Olyan világos és megjegyezhető 
módszertani lehetőségeket kell tehát keresnünk, melyek hídként 
funkcionálhatnak a szemantikai-kommunikatív és a nyelvtani ismeretek 
között, s egyúttal magabiztos nyelvtani mozgásteret biztosítanak 
tanulóink számára (Brinitzer & Damm, 1999:4).  
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