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Bevezetés  

I. A vizsga szabályozási környezete – a jogi 

dokumentumok változása, az írásbeli feladatlapok 

szakmai jellemzői 

Az általános, illetve a részletes vizsgakövetelményben sem közép-, sem 

emelt szinten nem történt lényeges változás a vizsgált időszakban, aho-

gyan a vizsgaleírásokban sem.  

Megvizsgáltuk, hogyan aknázták ki a feladatlapok a vizsgaleírásban 

biztosított mozgásteret. Az írásbeli feladatlapok instrukciójában kisebb, az 

értelmezést könnyítő változások voltak közép- és emelt szinten egyaránt, 

illetve egyes szavak, kifejezések egyértelműbbé váltak. Közülük az a leg-

feltűnőbb, hogy a szövegalkotási feladat elvárt terjedelme 2012-ben kö-

zépszinten a vizsgázóknak szóló instrukciókban oldalszámról szószámra 

változott (a korábbi 3–8 oldal terjedelem helyett/mellett a fogalmazás 

500–1500 szó hosszúságú legyen). A változással világosabbá vált a meg-

oldás elvárt, illetve elfogadható terjedelme, amely így már nem függ 

a vizsgázó kézírásmódjától, egységesebb, továbbá közelebb áll a rendsze-

res számítógép-felhasználók írásgyakorlatához, illetve idegen nyelvből is 

ilyen jellegű az elvárás.  

A feladatlapok szakmai tartalmát tekintve középszinten a szöveg-

értés a kétszintű érettségi előkészítése, majd bevezetése időszakában 

a vizsgatárgy legnagyobb újdonságának számított. A vizsgaleírás a hosz-

szabb kifejtést igénylő kérdéstípust is a lehetséges feladatok közé sorolja. 

Az évek során azonban egyre inkább domináltak a teszt jellegű vagy 

a néhány szavas, mondatos, tömör kifejtést igénylő feladatok. Egyfelől ez 

inkább biztosítja a standardizálhatóságot, másfelől a szövegalkotási fela-

datban még így is jócskán mérhetőek a vonatkozó kompetenciák. 
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Emelt szinten a nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor bázisszövege 

2009-ben, 2011-ben és 2012-ben egy irodalomról szóló esszé, 2010-ben 

pedig egy, a tananyagnak szinte mindenütt részét képező lírai alkotás 

volt. A tendencia tehát az elméleti és a bázisszöveg tartalmi, logikai meg-

értését vizsgáló feladatok felé fordul, nem elfeledkezve a – szöveghez köt-

hető – műveltségi és grammatikai kérdésekről. A feladatsor 40 pontjából 

40%-nyi a nyelvi kérdésekhez tartozik, melyek közül a vizsgált időszakban 

dominánssá vált a vizsgakövetelmény néhány nyelvi témaköre, így a sti-

lisztika, a retorika és a nyelvi szintek (a költői kép, a metonímia, a meta-

fora, az alakzatok, a megszólítás, a retorikai kérdés; a tagmondatok közti 

logikai-grammatikai viszony, a szószerkezet, szófaj, toldalékok stb.). 

Az írásbeli feladatlap összeállításának szakmai koncepciója közép-

szinten – miután a vizsgaleírás sem módosult – nem változott. Ugyan-

akkor a szövegértési feladatlapban megfigyelhető az a törekvés, hogy 

a bázisszöveg témájában, tartalmában kapcsolódjék a vizsgatárgyhoz. 

A korábbi évek tematikai változataihoz képest (a turisztikai szövegtől 

a nyelvészetin át) a vizsgált időszakban az irodalmi téma kizárólagossága 

jellemző (lásd Melléklet 1. táblázat), amiben szerepe lehetett a tanárok és 

a szélesebb közvélekedés olykor a sajtóban is erős hangjának. A vizsga 

e feladatára választott szöveg kritériumai egyfajta hallgatólagos szakértői 

tudásnak minősülnek, melyek alapján a választási szempontok a követ-

kezők:  

– az ellenőrizhető, hiteles forrás (a szöveg forrását minden esetben 

közli a feladatlap); 

– a tartalmi és nyelvi minőség;  

– az olvasásra motiváló jelleg; 

– a kérdezhetőség és a nehézség (például a szakszavak aránya, az 

előzetes tudás igénye). 

 

Az érvelési feladatok kiválasztásában erőteljesebb különbségek ta-

pasztalhatóak (lásd Melléklet 2. táblázat). A 2009-es feladat szövege valós 

(egyébként irodalommal, olvasással összefüggő) problémára utal, ahol 
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a vizsgázónak érvelnie, állást foglalnia kellett. Az ’irodalomcsinálás’, köze-

lebbről a regényírás mikéntjéről szóló 2010-es szöveg kevésbé ad alkal-

mat az érvelésre: valójában pusztán alátámasztani, vitatkozni vele nem, 

vagy csak szélesebb irodalmi olvasottsággal lehetett. Az érvelés helyét itt 

egyértelműen átvehette a tanult művek csoportosítása, azok adott szem-

pontú felidézése, újraértelmezése, az ellentmondásos értékek taglalása. 

Feltehető, hogy személyes vélemény, saját reflektálás, iskolán, irodalmi 

tananyagon kívüli ismeret számadására kevéssé kerülhetett sor. 

A műelemző feladatok között a vizsgált időszak első három évében 

egy-egy 20. század eleji novellát kellett értelmezni, adott szempont alap-

ján. Az egyik szerzőt, Lázár Ervint, jól ismerik a vizsgázók, de nem e mű-

fajban, Gelléri Andor Endre jószerivel ismeretlen szerző az érettségizők 

körében; míg Móricz Zsigmond nyilvánvalóan ismert, ám novellája, jó 

eséllyel, új szövegként hatott. Mindhárom elemzendő alkotás megfelel 

a vizsgaleírásban foglaltaknak, szervesen illeszkedik a kétszintű érettségi 

alapkoncepciójához: kompetencia mérésére nem ismert tananyag, hanem 

olyan mű elemzése alkalmas, amely ugyan új, de amihez hasonló műfajú, 

korú, szerkezetű, problémájú alkotás előkerült a tanulmányi évek során. 

A 2012-ben szereplő Arany-ballada (lásd Melléklet 3. táblázat) sok helyütt 

tananyagban szereplő mű, ám aki korábban nem tanulta, szinte megold-

hatatlan feladat elé került: a mű ahhoz nehéz (nyelvében is, történetében 

is), hogy vizsgahelyzetben, egyedül, szűk időkorlátok közt – a segítő kér-

dések ellenére – megbirkózzon vele a nem professzionális olvasó. 

A vizsgált években előforduló összehasonlító elemzések mindegyike 

jó választásnak tűnik, ha nem is tűnnek egyforma nehézségűnek (lásd 

Melléklet 4. táblázat). Ahol széppróza a műelemzés tárgya, ott lírai alkotás 

az összehasonlításé és viszont. Ez a vizsgaleírás szerint nem előírás, de 

így valódibb a diákok választása. Ha tendencia, üdvözlendő! 

Emelt szinten a műelemzést tekintve a vizsgált években itt is 

a 2010-es tér el a többitől, a másik három, ismeretlennek tételezett szö-

veggel szemben (lásd Melléklet 5. táblázat). József Attila Holt vidék című 

verse feltétlenül ismerős kellett, hogy legyen a tananyagból. A mű-
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elemzéshez minden évben irányító szempontok, kérdések járulnak (csa-

kúgy, mint középszinten), ugyanakkor a vizsgaleírás tágabb teret – „[…] 

egy adott mű vagy irodalmi, kulturális, esztétikai, bölcseleti, etikai kérdés 

értelmezése, értékelése adott terjedelemben […]” – biztosít, ám ezekből 

minden elemzett vizsgaidőszak az adott mű értelmezését választotta. 

A terjedelem az üresen hagyott sorok, illetve a vizsgázó arra szánt idejé-

nek függvénye.  

Érdemes megemlíteni, hogy az a feladat, ahol egy jelenségre kell 

reflektálni, minden évben az irodalomhoz kapcsolódott, noha a vizsga-

leírás tágabb teret engedne, illetve a feladatlap készítői elvetve az érve-

lést, láthatóan a reflektálást helyezték középpontba. 

A vizsgált négy évben a javítási-értékelési útmutató ún. állandó 

elemei középszinten nem változtak (lényegében emelt szinten sem) azóta, 

hogy a szövegalkotási feladat pontszámai (3x20) tartományokba ren-

deződtek, átláthatókká váltak. 2009-re kialakultak és megmaradtak a ja-

vítási-értékelési útmutató állandó elemei (pl. válaszmodellek közlése, 

a szövegalkotás értékelési szempontjainak táblázatos, áttekinthető formá-

ja). A változó, az adott feladathoz igazodó válaszelemek hasonló rendben 

jelennek meg évről évre. A szövegértési feladatsorhoz készült útmutató 

pontosan jelzi, mely feladatokban fogadható el más, mint az ott közölt. 

Az útmutató grafikailag is segíti a javítók munkáját. 

Nem titkolt cél, hogy a tanárok minél szélesebb körben efféle javí-

táshoz-értékeléshez, azaz a közölt értékelési kritériumok alkalmazásához 

szoktassák minél fiatalabban tanítványaikat. A helyesírási hibapontok 

számításában a központozásról szóló rész apró módosítással próbálja még 

inkább egységesíteni a javítók munkáját. 

A nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor értékelésének alapját képező 

útmutató egyértelműségre törekszik. Mivel itt a javító tanárok együtt dol-

goznak, és a javításvezetők fölkészítésen is részt vesznek, egyszerűbben 

válhat egységessé a javítás, az értékelési tevékenység.  
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A vizsgált években úgy tűnik, a középszint írásbeli feladatai a tan-

anyag, a megtanult elemek felé mozdultak el a képességek és készségek 

mérése felől. Még egy apróság, ami attitűdöt jelezhet: a tesztek válasz-

helyein feltűntek, illetve újra előbukkantak a pontozott (……) részek 

a természetesnek ható vonallal (_____) szemben. Az írógépet idéző meg-

oldás idegenül hat a számítógépes szerkesztésre alapozó táblázatok és 

egyéb grafikus megoldások világában. 
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II. A magyar nyelv és irodalom középszintű érettségi  

II.1. A létszámadatok alapmegoszlásai 

Mivel a magyar nyelv és irodalom érettségi minden középfokú oktatást 

befejezni kívánó számára kötelező tárgy, a létszám változása pusztán de-

mográfiai kérdés (lásd 1. táblázat). A nem közoktatásban vizsgázók szá-

ma elenyészően csekély, bár minden évben akad. Az emelt szintű vizsga, 

mivel viszonylag kevés a jelentkező, nem befolyásoló tényezője a közép-

szintű vizsgázók létszámeloszlásának. Néhány megállapítás a vizsgázók 

összetételéről:  

– a nők a 4 évet tekintve 53–55%-ban vannak jelen; 

– a gimnáziumból érkezők 53–54%-ban; 

– a nappali képzési formában tanulók 83–86%-ban; 

– a rendes vizsgafajtát tevők 94–95%-ban. 

 

1. táblázat: A középszinten vizsgázók alapadatai, 2009–2012 (%) 

Megnevezés/év 2009 2010 2011 2012 

Összlétszám (fő) 91 755  89 069  88 190  85 168  

Férfi 45,0 45,5 46,0 46,3 

Nő 55,0 54,5 54,0 53,7 

Gimnázium 54,0 53,2 53,7 54,2 

Szakközépiskola 46,0 46,8 46,3 45,8 

Felnőttoktatás esti, levelező 13,1 9,8 10,3 10,4 

Felnőttoktatás nappali 2,5 2,3 2,5 2,5 

Nappali 83,4 86,8 85,7 85,8 

Nincs tanulói jogviszony 1,0 1,1 1,5 1,3 

Előrehozott 3,2 3,7 4,0 4,1 

Rendes 95,6 94,9 94,0 94,1 

Egyéb 1,2 1,4 2,0 1,8 
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II.2. Az összesített vizsgaeredmények 

A magyar nyelv és irodalom középszintű érettségi eredményeit először 

a négy év összesített adatai mentén vizsgáljuk abból a szempontból, lát-

hatóak-e statisztikai módszerekkel is igazolható különbségek a vizsgázók 

egyes csoportjai között. Mindenképpen megjegyzendő, hogy a magyar 

nyelv és irodalom vizsgatárgy éves eredményei egymáshoz képest kis-

mértékű eltérést mutatnak, vagyis a feladatlapok nehézsége összességé-

ben szinte ugyanaz évről évre. Ez megnyugtathat tanárt, diákot egyaránt. 

 

A munkarend szerint is igazolható eltérések látszanak az eredmé-

nyekben, ez egyedül a tanulói jogviszonnyal nem rendelkezők és az es-

ti/levelező képzésben részt vevő felnőtt vizsgázók írásbeli eredményei 

között nem mutatható ki. A nappali felnőttoktatásban résztvevők mutatják 

a legalacsonyabb összesített százalékos átlagot (42,7%), őket követik az 

esti/levelező felnőtt vizsgázók (47,7%), majd a tanulói jogviszonyon kívül 

érettségizők (49,4%), s végül a nappali képzésben résztvevők (60,1%).  

Helyesírási hibapontok tekintetében viszont a nappali és a tanulói 

jogviszony nélküli vizsgázók mutatják együtt a legjobb eredményt (47%); 

tőlük jóval lemaradva következnek az esti/levelező felnőttek (64%), majd 

a nappali képzésben résztvevők (68%). 

A képzési program szerinti különbségek (lásd 2. táblázat) nyilván-

valóan az eltérő tanulási-tanítási elvárásokból fakadnak. A szakközépisko-

lát választó diákokat feltehetően inkább érdeklik a szakmai tárgyak, ezek 

elvonhatják a figyelmet, az időt, a motivációt a közismereti tárgyaktól, s 

bár a magyar nyelv és irodalom mindenütt kötelező, de csak elvétve kap-

csolódik a választott szakmához. A képzés típusa szerinti eredménykü-

lönbség a helyesírási hibapontokban is nagyjából ugyanakkora marad. 

 



11 

2. táblázat: Összesített eredmények képzési program szerint, 2009–2012 

Megnevezés Gimnázium Szakközépiskola Eltérés 

Osztályzat (1–5) átlaga 3,9 3,2 0,7 

Átlag (%-ban) 64,9 50,5 14,5 

Összpontszám (150-ből) 97,8 76,2 21,6 

Írásbeli átlaga (%-ban) 62,0 47,0 15,0 

Szóbeli átlaga (%-ban) 71,0 58,1 12,9 

Helyesírás (0–15 pont levonás 100-

ból) %-ban 

42,7 57,3 14,6 

 

Mint szinte minden vizsgatárgy esetén, magyar nyelv és irodalomból is 

radikálisan más képet fest az írásbeli és a szóbeli eredmények ábrája (lásd 

1. ábra), így a teljes vizsgára vonatkozó eredmények (lásd 2. ábra) a két 

összetevőt illetően becsapósak. Míg a központi írásbelit igen kevesen old-

ják meg 90%-nál jobban, a szóbelire a vizsgázók közel harmada kap 90 

és 100% közötti értékelést (lásd 1. ábra). 
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1. ábra: Az írásbeli és szóbeli eredmények megoszlása 
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2. ábra: A középszintű vizsga összesített eredményei, 2009–2012 (%)  

 

Amint a 2. ábrán látszik, a normál eloszlást néhány helyen feltűnő kiugrás 

szakítja meg. E pontok ott találhatók, ahol a százalékos értékek az egytől 

ötig terjedő osztályzatskála-határra érnek, jóllehet az érettségi vizsgán 

a hagyományos jegynek már nincsen meghatározó jelentősége. Az, hogy 

a kiugrások a jegyhatárokon történnek, azt jelzi: a vizsgáztatók a lehető-

ség szerinti jobb jegyet adják, így nem meglepő az évenkénti bontás ál-

landósága. 

Az iskolák, a tanárok számára az érettségi presztízskérdés. Külső ér-

tékelésnél – a felvételik aránya mellett – az érettségi eredménye (is) be-

folyásolja egy intézmény hírnevét. A jó hírű iskolába pedig jobb tanulók 

jelentkeznek, így könnyebb elérni a valóban jobb eredményt.  

II.3. Az írásbeli vizsga teljesítményei  

A szövegalkotás három elkülönített értékelési kritériumából a tartalom 

mindkét iskolatípusban kevesebb pontot kap – bár nem jelentékeny mér-

tékben –, mint a másik két értékelendő szempont, azaz a szöveg meg-

szerkesztettsége és nyelvi minősége, melyek szinte teljesen azonos 

eredményt mutatnak. Az adatok egyik magyarázata lehet, hogy a javító 

tanárok mind gimnáziumban, mind szakközépiskolában megmaradtak 

a régi, bevált tartalom és nyelv/helyesírás, kétosztatú osztályzás-
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nál/pontozásnál, noha gondosan összeállított, a lehetőségekhez képest 

objektív értékelési kritériumok segítik munkájukat. A 3. táblázatban jól 

látható, hogy merőben különböző szempontokról van szó, mégis az adatok 

alapján az adott pontok figyelmet érdemlően közel állnak egymáshoz. An-

nak dacára, hogy a 3-szor 20 pont árnyalt, aránylag tárgyilagos, a me-

zőnyt széthúzó értékelést tenne lehetővé, nem zárható ki, hogy a javítók 

az 1 és 5 közötti, rutinból adott osztályzatokat fordítják át 60 pontra, és 

osztják szét háromfelé. 

 

3. táblázat: Az írásbeli részpontszámok átlaga képzési programonként, 2009–2012 (%)  

Megnevezés Gimnázium Szakközépiskola Eltérés 

Szövegértés 68,3 57,6 10,7 

Szövegalkotás/nyelvi minőség 69,6 56 13,6 

Szövegalkotás/szerkezet 69,9 55,2 14,7 

Szövegalkotás/tartalom 66,5 52,4 14,1 

 

Az írásbeli vizsga részei között két olyan található, amely a részletes javí-

tási-értékelési útmutató egységes alkalmazásával valóban standardizált 

módon értékelendő: a szövegértés és a helyesírás. A gimnazisták és 

a szakközépiskolások érdekes módon e kettőben igen eltérő módon külön-

böznek eredményeikben. Míg a szövegértési feladatsor értékelésében itt 

a legkisebb a különbség (10,7%), addig a helyesírási hibákért levonható 

pontok százalékban mért különbsége a legmagasabb: 14,6% (lásd 3. táb-

lázat). Miután a szövegértés az érettségi, s általában a közoktatás egyik 

kiemelt területe – hiszen e nélkül semmilyen más tantárgyban, tudomány-

ágban nem lehet boldogulni –, a két intézménytípus közötti, e területen 

tapasztalható, legkevésbé jelentős különbség örvendetesnek tekinthető. 

Hogy a különbség a helyesírási hibákért levonható pontokban a leg-

nagyobb, az egyfelől talán magyarázható a kisebb olvasottsággal, a gyak-

ran alacsonyabb óraszámmal, a gyengébb általános iskolai teljesítménnyel 

(ahol a helyesírási készségnek ki kell alakulnia). Másrészt azzal, hogy 

a segédeszköz, a szótár használata némi rutint kíván, továbbá azt is felté-
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telezi, hogy a vizsgázó tudatában van helyesírási hiányosságainak, vala-

mint reflektivitásra, önreflexióra vizsgahelyzetben is képes.  

II.4. A szóbeli vizsgarész 

A szóbeli felelet megformálása magasabb pontjain érhető talán tetten leg-

inkább a szóbelinek az írásbelit kiegyenlítő-kiigazító funkciója. Az írás-

belinek, mely középszinten a nyelvi, irodalmi tudásanyag alkalmazását 

kéri számon, ezáltal nagyban a vizsgázóra bízva, milyen tudáselemeket 

használ föl a szövegalkotásban, minden részeredménye alacsonyabb, mint 

a szóbeli megformálásé. A tartalmi pontszám százalékos átlaga ugyan va-

lamivel alacsonyabb, de így is az írásbeli részpontszámok közül a legma-

gasabb felé tart (lásd 3. és 4. táblázat): gimnazistáknál ez a szövegalko-

tás nyelvi és szerkezeti alkotóeleme (69,6 és 69,9%), szakközép-

iskolásoknál a szövegértés (57,6%). Noha nehezen elképzelhető, hogy 

a konkrét, tételes irodalmi és nyelvi feladatok megoldása kisebb akadályt 

jelent átlagosan, mint a szövegértési kulcskompetenciára, az önálló, de 

segítő kezet nyújtó szövegalkotásra alapozó írásbeli. 

 

4 táblázat: A szóbeli teljesítmények átlaga képzési programonként, 2009–2012 (%) 

Megnevezés Gimnázium Szakközépiskola Eltérés 

Megformálás 72,6 59,2 13,4 

Tartalom 69,6 57,6 12,0 

 

II.5. Az eredmények időbeli változása 

Korábban (lásd 2. ábra) az évenkénti összesített eredményekben nem lát-

tunk lényeges eltéréseket. Az egyébként meglehetősen egyenletes elosz-

lásban hirtelen változás két helyen, 40%-nál, még inkább pedig 70%-nál 

jelenik meg. Nehéz nem arra gondolni, hogy oka van: a 40 pont (azaz 

40%, hisz az írásbeli összesen 100 pont adható) 26%-ot ér a 150 pontos 

(100 írásbeli + 50 szóbeli) összteljesítményt tekintve. Ha ehhez hozzáve-

szünk egy hibátlan (50 pontos) szóbelit, épp 60%-ot kapunk, azaz a ha-

gyományos jó (4) osztályzat alsó határát. Ugyanez történik a feltűnőbben 
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kiugró 70 pontos írásbeli esetén is: a 70 pont mellett egy 50 pontos szó-

beli 120 pontot, azaz 80%-ot jelent: az 5-ös alsó határát (lásd 3. ábra). 

Vagyis a jobban teljesítők még jobb teljesítése szinte kínálja magát az 

írásbeli pontozással. Hogy ez így van, a szóbeli értékelés évenkénti képe 

megerősíti (lásd 4. ábra). 

 

 

3. ábra: Az írásbeli teljesítmények eloszlása, 2009–2012 (%) 

 

 

4. ábra: A szóbeli teljesítmények eloszlása, 2009–2012 (%) 

Az írásbeli eredmények kialakításakor a gimnáziumi tanárok általában elő-

relátóbbnak tűnnek szakközépiskolában tanító kollégáiknál: az összesített 
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teljesítményre jobban ügyelnek már az írásbelik értékelésekor. A legfeltű-

nőbb különbség a maximális teljesítmény elérésében látszik: bár a szak-

középiskolások teljesítményében is feltűnő a 100%-ot elérők aránya, 

a gimnazistáknál még komolyabb erőt képvisel a maximális teljesítmény, 

noha az írásbeli vizsgán ezt gyakorlatilag senki sem mutatta. 

 

5. táblázat: A gimnazisták és szakközépiskolások átlagos teljesítményei, 2009–2012 (%) 

Év 2009  2010  2011  2012  2009  2010  2011  2012  

Programtípus Gimnázium Szakközépiskola 

Összesen 66,4 64,1 65,7 63,4 53,1 48,9 51,2 48,6 

Szövegértés 73,0 66,1 73,3 60,5 63,0 54,6 63,1 49,4 

Szövegalkotás/tartalom 69,6 64,4 64,5 67,4 57,7 49 50,1 52,7 

Szövegalkotás/szerkezet 71,1 69,1 69,0 70,4 58,3 53,2 54,0 55,2 

Szövegalkotás/nyelvi 

minőség 

69,9 69,3 69,0 70,3 58,0 54,7 55,1 56,3 

Helyesírás (0–15 pont 

levonás 100-ból) %-ban 

44,1 43,6 42,5 40,3 58,2 57,8 57,8 55,2 

 

A szövegértési feladatok eredményességében látszik a legnagyobb különb-

ség az egyes évek között. Ez azonban a végső elszámolásnál, azaz az ösz-

szesített eredményen alig tükröződik, erről még később lesz szó. 

Mind a négy évben 10, illetve 11 feladat járult az értendő szöveg-

hez. Ennek nincs nagy jelentősége, hisz az egyes feladatok merőben kü-

lönböznek például abban, mennyi időt kell a megoldásra fordítani: 

mennyit kell visszakeresgélni a szövegben (ezért is van jelentősége an-

nak, hogy egy oldalpárra férjen rá a szöveg); van feladat, amihez az 

egész szöveget át kell tekinteni, van, hogy egy feladat alatt több kisebb 

húzódik meg, azaz a feladatok száma önmagában nem mérvadó. (Olyan 

kimutatás pedig nagymintán nincsen, ami az egyes feladatokra, feladattí-

pusokra vonatkozna – ha lenne, sokféle következtetésre lehetne belő-

le jutni.)  
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Hogy mennyire összetett egy-egy szövegértési feladatsor, álljon itt 

az előforduló típusok közül néhány.  

 

Feladattípus-példák a középszintű szövegértés feladatsorban 

 

Mondatnál kisebb nyelvi egységek, szavak szintjén:  

Információkeresés, Információkeresés speciális szempont szerint (pl. 

grammatikai, stilisztikai), Információ azonosítása és logikai rendbe 

állítása, Tények felismerése és azonosítása, Tények, adatok keresé-

se, Tények szerepe álláspont kialakításában, Fogalom-felismerés és 

azonosítás, Kifejezés értelmezése saját szavakkal, Kontextuális je-

lentés megfogalmazása, Idegen szavak magyar megfelelője, Idegen 

szavak szövegbeli jelentése, Szinonimák keresése, Szavak stílusér-

téke. 

A mondatok szintjén:  

Állítások megfogalmazása saját szavakkal, Érvek megfogalmazása 

a szöveg alapján, Mondatjelentés megfogalmazása saját szavakkal. 

Mondatnál nagyobb szövegegységeken:  

Álláspontkövetés, Érvek megfogalmazása állítások alátámasztása-

ként, Gondolati műveletek, szerkesztési elv felismerése, Tételek, ál-

lítások indoklásának, alátámasztásának keresése, Állítások jelentés-

tartalmának, szándékának azonosítása, Bekezdések lényegének 

azonosítása és összegzése 

Szövegszinten:  

Rejtett információ keresése, Álláspontkövetés, Főbb állításokhoz fű-

zött saját álláspont kifejtése, Szövegbeli információk és a szövegben 

nem szereplő állítások egybevetése, A szerző és az írás tárgyának, 

témájának viszonya, a viszony felismerése, Az ismeretterjesztő esz-

szé jellemzői, Összegzés, Vizuális információk és a szöveg kapcsola-

ta, Vázlatkészítés a fő téma alapján. 
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A 2009-es feladatsor bázisszövege (Mikszáth Kálmán Jókai Mórról) 

az egyetlen régi (1906) szöveg, ám a kiválasztott részlet a feladatok men-

tén jól érthető volt mindenki számára, hiszen az eredményekben itt a leg-

kisebb az eltérés a kétféle iskolatípusból vizsgázók közt. 2010-ben Janus 

Pannoniusról szóló publicisztika képezte a feladatok alapját. Volt közöttük 

olyan, amely képeket tartalmazott: nem illusztrációként, hanem a kérdé-

sek kifejezetten a kép és a szöveg összekapcsolásának képességét mér-

ték. A vizuális jártasság feltérképezése nagyon is fontosnak tűnik, hisz 

a fiatalok ma képekkel vannak körülvéve, a mozgó- és állóképek egyaránt 

a hétköznapi információszerzés szerves részei. Ugyanakkor tény, hogy ez 

a feladatsor gyengébb eredményt hozott, mint az ezt megelőző és követő 

évben. A 2011-es szövegértési feladatsor Nemes Nagy Ágnes egy fiktív 

párbeszédéből indul ki. A megszokott feladattípusok egy egyszerűbb szö-

veghez kapcsolódva jó eredményt hoztak. 

Az elemzendő négy vizsgaidőszak legproblémásabb szövegértési fe-

ladatsora a 2012-es, a Lukácsy Sándor-szöveggel kapcsolatos. A feladatok 

közt nem egy olyan akadt, amely komoly aggodalomra adott okot a javí-

tás során. Két feladat és egy mérési-értékelési kérdés került fókuszba. Bár 

kismintán végzett itemszintű kutatást lehet csak bemutatni, tanulságai 

nagymintára is érvényesek1. Ez a feladatsor sokkal gyengébb teljesít-

ményt hozott mind a két képzési típusból vizsgázók esetében. S bár az 

összteljesítmény is ebben az évben a legalacsonyabb, de nem annyival, 

mint a szövegértési feladatsor, miközben a szövegalkotási feladatok nem 

tűnnek egyszerűbbnek, könnyebbnek az előző éveknél. Sőt: a Camus-

idézetről gondolkodás vagy a Tetemre hívás értelmezése, a Karinthy-

karcolatok kétféle elbeszélésmódjának fölfedezése inkább a nehezebb té-

mák közül valók. Az eredmények azonban azt mutatják, a javító tanárok 

talán kiigazították a szövegértési feladatban elvesztett pontoknak legalább 

                                    

1 Klein Balázs: Pontosítás a 2012-es magyar irodalom érettségi feladatsorához, 

http://www.ofi.hu/tudastar/upsz-2013-1-2.). 

http://www.ofi.hu/tudastar/upsz-2013-1-2/
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egy részét. Fölveti ez a vélt megoldás azt a kérdést, általában mennyire 

szabálykövetőek a tanárok a javítás során. 

A tapasztalat a kétszintű érettségi – s így a szövegértési feladatsor – 

létezése óta az, hogy a szövegértési feladatok, illetve a javítási útmutató 

elemei közt mindig akad, melyet egyes tanárok kétségbe vonnak. Az érté-

kelő tanárok általában akkor fordulnak írásban az Oktatási Hivatalhoz, ha 

bizonytalanok egy-egy vizsgázói válasz értékelésében, vagy vitathatónak 

találják a javítási-értékelési útmutatóban adott választ, válaszokat, illetve 

pontszámot. Előfordulhat az is, – mint az OH-nak küldött levelekből olykor 

kiderül –, hogy maguk az értékelők sem jól értik a szöveget, pontatlanul 

olvassák a kérdést; vagy eleve a feladatsor ellen vannak hangolva. Ezek 

közé tartozik a 2009-es (és a vizsgálaton kívül eső 2008-as). Az egyik 

esetben a szövegértési feladatban szereplő személy, a másikban a szöveg 

megjelenési helye adhatott okot kritikai észrevételre. 

A tanárok védik diákjaikat és magukat a hivatal vélt packázásaitól. 

Ez derék. De egyfelől ezzel relativizálják azt is, amit nem kellene; a ma-

guk igazát és tanári tévedhetetlenségét minden fölé emelik. Esetenként 

nem mindig értik jól a javítási-értékelési útmutatót sem. Megjegyezzük, 

az Oktatási Hivatal minden észrevételre írásban válaszol, azaz közvetíti 

a kérdezőnek a tételkészítő bizottság álláspontját.  

A szövegalkotás eredményeit nehezebb értékelni, mert a választásra 

felkínált, három, markánsan különböző műfajról a jelen elemzés alapjául 

szolgáló adatbázisból nem megállapítható, az egyes években melyik 

feladattípust hányan választották. Kisebb létszámú mintán azonban az 

derült ki, hogy a választás az évek során nagy vonalakban ugyanolyan, és 

a választás az eredményt nem befolyásolja. (A három komponens – 

tartalom, szerkezet, nyelvi minőség – értékelési gyakorlatáról korábban 

már volt szó.)  

A helyesírás fontossága soha nem képezte vita tárgyát, az azonban 

továbbra is kérdés: vajon csak a magyar nyelv és irodalom érettségin 

van-e helye? Kérdés az is, mely hibákat milyen szigorúan kell értékelni. 
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Felvetődik, miért nem létezik olyan helyesírási szótár, ami egy érettségiző 

– és például nem egy kiadói szerkesztő – számára készült. Az adatok azt 

mutatják, hogy a helyesírási büntető pontok a vizsgált négy évben egyen-

letesen csökkennek. Nem zárható teljességgel ki, hogy javul a vizsgázók 

írása és szótárhasználata. De az sem elképzelhetetlen, hogy lazul a taná-

rok fegyelme ebben is: az ellenőrzés ritka, az érettségi elnöki jogkörök 

csökkentettek.  

A vizsgált négy év teljesítményei közti különbségeket statisztikai 

módszerekkel is vizsgáltuk. Szignifikáns eltérést tapasztaltunk a közép-

szintű magyar nyelv és irodalom érettségi összesített, illetve írásbeli 

eredményeiben évenkénti bontásban. A szóbeliket tekintve összetettebb 

a kép: a 2009. és 2011. év eredménye nem mutat különbséget, továbbá 

a 2009-es és 2012-es között is kisebb eltérés látszik, vagyis csak a 2010-

es teljesítmények térnek el szignifikánsan. A helyesírási hibapontokat te-

kintve 2009 (50,2%) és 2010 (50,6%) egy csoportot alkot, a másik két év 

(2012: 47,1%, 2011: 49,5%) ettől és egymástól szignifikánsan eltér. 

A szövegalkotás tartalmi és szerkezeti-felépítési eredménye szintén éven-

kénti szignifikáns eltérést mutat; a nyelvi minőség nem.  
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III. Az emelt szintű magyar nyelv és irodalom vizsga 

III.1. A vizsgázók alapadatai 

A létszámváltozás egyrészt függvénye az összes vizsgázónak, másrészt 

a 2012-es erőteljesebb emelkedés a felsőoktatás megváltozott köve-

telményrendszerével függ össze (lásd 6. táblázat). A több emelt szintű 

vizsga elvárásának ismeretében tulajdonképpen kicsinek mondható a nö-

vekedés: a konkurens, kötelezően érettségi (bölcsész) tárgyak, például 

történelem, idegen nyelv mellett. Elgondolkodtató, hogy a magyar miért 

vonz annyival kevesebb jelentkezőt, mint a történelem.  

A vizsgált években a férfi-nő arány szinte változatlan: a nők az ösz-

szes jelentkező 83–86%-a. A gimnáziumba járók 90%-ban vesznek részt 

a vizsgán, ez kissé csökken az évek során, de a változás nem számottevő. 

A nappali képzés 80%-ot szakít, enyhe csökkenést mutatva. Az előreho-

zott vizsgák száma – enyhe növekedést mutatva is – 3% alatt maradt, de 

miután e vizsgatípus már megtiltatott, nem is igen érdemes vele foglal-

kozni. A rendes vizsga 80%-ról 70%-ra csökkent, az egyéb tehát ennyivel 

nőtt. 

 

6. táblázat: Az emelt szinten érettségizők létszáma, 2009–2012  

Év A vizsgázók száma 

2009 1 409 

2010 1 120 

2011 1 277 

2012 1 531 
 

III.2. A vizsga összesített eredményei 

Nem meglepő módon a női vizsgázók szignifikánsan jobban teljesítenek, 

írásban és szóban egyaránt. Az egyetlen összetevő, ahol nem mutatható 

ki különbség a teljesítmény között, a nyelvi-irodalmi műveltségi feladat-
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sor. Szintén nem meglepő, hogy a munkarend is mérhető különbséget 

hoz: a nappali képzés után a vizsgázók eredménye jobb, mint a felnőtt-

oktatásból érkező vagy tanulói jogviszonyon kívüli fiataloké (lásd 7. táblá-

zat). 

 

7. táblázat: Az összesített érettségi eredmények a munkarend típusa szerint, 

2009–2012 (%) 

A munkarend típusa Létszám Elért eredmény (%) 

Felnőttoktatás esti/levelező 12 40,0 

Nincs tanulói jogviszonya 688 49,4 

Felnőttoktatás nappali 26 51,5 

Nappali 4473 61,4 

 

A kétféle programtípusból vizsgázók teljesítményét szignifikáns különbség 

jellemzi minden vizsgarészt és összetevőt tekintve (lásd 8. táblázat), ki-

véve az írásképért levonható hibapontokat, melyek nagysága lényegében 

egyforma, 5–6%.  

 

8. táblázat: Az összesített érettségi eredmények programtípus szerint, 2009–2012 (%) 

Megnevezés Gimnázium Szakközépiskola 

Átlagos osztályzat (1–5) 4,4 3,7 

Átlag (%) 63,5 50,5 

Összpontszám (150-ből) 95,8 76,2 

Írásbeli átlag (%)a 59,3 47,2 

Szóbeli átlag (%) 72,6 56,4 

Helyesírás (0–15 pont levonás) %-ban 29,4 40,2 

 

Érdekes, de nem szokatlan, hogy a szóbeli vizsgateljesítmények érté-

kelése más különbséget mutat, mint az írásbeliké. Ez utóbbiban a szak-

középiskolások átlagban 12%-kal teljesítenek gyengébben, mint gim-

nazista társaik, míg a szóbelin ez már 16% (lásd 8. táblázat). Ha 

a helyesírásért levont pontokat nem tekintjük, a különbség még feltűnőbb. 

Többféle magyarázat is elképzelhető. Egyrészt elképzelhető, hogy a szó-
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beli kommunikáció a szakközépiskolásoknál a közismereti tárgyakra fordí-

tott alacsonyabb presztízs miatt kevésbé fejlesztődik. Nyilván számít, 

hogy az általános iskolában jobban teljesítők inkább gimnáziumba men-

nek; a középiskolai felvételin is van szóbeli ott, ahol egyáltalán van felvé-

teli, vagyis a magasabb elvárásokat támasztó középfokú intézményekben. 

Másrészt – a vizsgáztató ugyan nem, de – a vizsgázó az írásbeli eredmé-

nyeinek tudatában megy a szóbelire, és sokan gyakorlatilag fel is adják, 

mire odakerülnek, ha elmennek egyáltalán. Harmadrészt lehetne azt gon-

dolni, hogy gimnáziumban az emelt szintre készülés, illetve felkészítés 

nagyobb szerepet kap, mint a szakközépiskolában, de ez nem magyarázza 

a szóbeli és írásbeli eredmények közti különbséget. A jelenség annál is 

érdekesebb, mivel a szóbelire előre kijelölt tételek vannak (csak a hozzá 

kapcsolódó feladat ismeretlen), így elvileg sokkal inkább lehet rá készülni, 

mint a magyar és világirodalom hatalmas anyagát felölelő, a műelemzés 

és esszéírás kevésbé behatárolt területeire. 

A helyesírási levonásokban is szembetűnő a gimnazisták előnye 

a szakközépiskolásokkal szemben: valamivel kevesebb (kb. 10%), mint az 

írásbeli egyéb eredményeinél megfigyelhető különbség. Talán ez a leg-

figyelmeztetőbb jel a szakközépiskolából emelt szintre jelentkezők szá-

mára, hisz a helyesírási szótár használatával erősen csökkenthető lenne 

ez a kimutatott százalékos arány. Ha tudják, mikor és mit keressenek – ez 

persze a gimnazistákra is áll: a 30%-os levonás kb. 5 pontot jelent, az 

pedig sok apró – vagy néhány súlyos, akár durva – hibából adódik össze. 

III.3. Az írásbeli eredmények  

Négy merőben eltérő – ezt az eredmények is jól mutatják –, azaz külön-

böző kompetenciákat feltételező feladatot kell az emelt szintű magyar 

írásbelin megoldani. A nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsoré a leggyen-

gébb teljesítmény (lásd 9. táblázat), nem meglepő módon. E feladatsor 

(mint elnevezése is mutatja) nem sok kapaszkodót ad ahhoz, mire szá-

mítson a vizsgázó. Bár vannak visszatérő, megtanulható elemei (például 

verstan, mondatelemzés), a műveltséganyag terjedelme, a fogalmak és 
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művek, szerzők sora a követelményrendszerben kockázatossá tehetik az 

egyenletesen jó eredményt. Óhatatlanul felvetődik: a 40–50%-os telje-

sítmény lehet az egyik oka annak, hogy oly kevesen választják, merik vá-

lasztani a magyart emelt szinten, hiszen az idegen nyelv vagy a törté-

nelem jóval több, pontosabb, megfoghatóbb fogódzót kínál a felké-

szüléshez. (Életszerű és gyakorlati magyarázat is van: a korábbi év-

tizedekhez képest jelentősen csökkent a magyar nyelv és irodalom felső-

oktatási szak keresettsége.) Ugyanakkor vitathatatlan, hogy ez a magyar 

nyelv és irodalom emelt szintű érettségi legobjektívebben mérhető része, 

különösen azokban a feladatsorokban, ahol nem kívánalom a mini esszék 

írása, csupán a válaszadás a pontosan megfogalmazott kérdésekre. 

 

9. táblázat: Az összesített írásbeli részpontszámok programtípus szerint, 2009–2012 (%) 

Megnevezés Gimnázium Szakközépiskola 

Nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor 53,6 42,2 

Egy mű értelmezése 68,0 56,7 

Reflektálás/érvelő szöveg 71,0 60,2 

Gyakorlati szövegalkotás 73,9 67,8 

 

A műelemző feladat hasonlít leginkább a hagyományos dolgozatra, a régi 

típusú érettségire-felvételire. Bár a kétszintű érettségi bevezetése óta 

évek teltek el, hatása, visszahatása még nem elegendő, amint azt a kö-

zépszintű szövegalkotás háromféle pontszámának vizsgálatánál is láttuk 

korábban. A feltételezések szerint többnyire ismeretlen mű (a vizsgált 

négy évben három esetben lírai mű és csak egyszer, gyakran tanított 

vers) rövid elemzése irányított kérdés, feladat mentén az eredmények 

szerint sikeresebb lehetne a műveltségi tesztnél. Egyben a kompetencia 

alapú érettségi fontosabb eleméről van szó: az irodalom tanulásának nem 

lehet markánsabb célja, mint egy ismeretlen szöveggel találkozva a kifej-

lesztett, tanult készségeket, képességeket és tárgyi tudást egy adott fela-

datban kijelölt célra alkalmazni.  
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A tesztnél sokkal, a műelemzésnél valamivel jobb eredményt hoz 

a reflektáló/érvelő szöveg mindkét képzési típus tanulói számára. A fela-

datok – bár lazán – kötődnek az irodalomhoz, ugyanakkor (egy kivétellel) 

valóban korjelenségeket helyeznek középpontba, ami alkalmasint köze-

lebb áll a diákokhoz, mint a műelemzésre kijelölt szöveg. Az értékeléskor 

a rutin kevésbé vezetheti a javító tanárokat; nem lévén kanonizált válasz 

– és a javítási-értékelési útmutató sem elvárt, hanem lehetséges válasz-

elemeket közöl – az érdekes, egyéni válasz nagyobb megértésre számít-

hat, „rosszat” írni pedig szinte nem is lehet. Mivel a pontszám itt nem 

tagozódik (mint középszinten tartalmi-szerkezeti-nyelvi) összetevőkre, az 

összbenyomás gyakran lehet jobb, mint ha analitikus részpontszámokból 

állna össze. 

A gyakorlati feladat eredményei közül ki kell emelni, hogy a szak-

középiskolások több mint 7%-kal jobban teljesítenek, mint a reflek-

tálásban (lásd 9. táblázat). Arra lehet gyanakodni, hogy a szakközépiskola 

komolyabban veszi a magyar tantárgynak azt a vonatkozását, amely 

a diáknak az élet különféle eseményeiben fölmerülő szóbeli vagy írásbeli 

kommunikációját segíti elő. Ha így van, ez fölveti annak a kérdését, miért 

az emelt szinten kap helyet egy olyan feladat, mely egy vitathatatlanul 

fontos, az életre nevelés elengedhetetlen részét képező kulcskompetenciát 

mér. Középszinten sokkal inkább magyarázható lenne jelenléte, mint 

emelten, ahová elméletileg azok jelentkeznek (ha jelentkeznek), akiknek 

a továbbtanuláshoz van szükségük a magyarra. Vagyis, egyfelől tovább-

tanulnak, azaz továbbra is szövegek, könyvek, problémák fölött fognak 

még éveket tölteni, másfelől olyanok, akik a magyar nyelv és irodalom 

tantárgyban sikeresek voltak, ők pedig feltehetően kevésbé szorulnak ar-

ra, hogy mindennapi szövegekben tegyék próbára magukat. Jó lenne tud-

ni persze, hogy a javító tanárok mennyire veszik komolyan a feladatot: 

nem zárható ki, hogy sokkal könnyebben adnak magas pontot itt, mint 

a szakmájukhoz hagyományosan közelálló, magas presztízsű elvárásokkal 

bíró műelemzés esetén. 
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Az eredmények azt is mutatják, hogy a magyar nyelv és irodalom 

írásbeli érettségi különböző képességeket, kompetenciákat mér. Az egy-

mástól nagymértékben eltérő összetevők mindkét iskolatípusba járók 

számára meglehetően különböző eredményeket hoznak. Amennyiben a cél 

a szövegértés és szövegalkotás különböző területeinek mérése, ez a fela-

datlap megfelelő erre. Amennyiben ez a cél inkább a tömegeket érintő kö-

zépszintre kitűzött, úgy el lehet gondolkodni a két szint meglévő – 

működő, ésszerűen felépített – feladattípusainak átrendezésén.  

Ha tesztre – a vizsga mérési funkcióinak megbízhatósága érdekében 

– is szükség van, úgy nyilvánvalóan csak az emelt szinten, de egy behatá-

roltabb ismeretanyag inkább vonzaná az érdeklődő, tanuló-készülő diá-

kokat, mint most, a kockázatosnak ítélt nyelvi-irodalmi műveltségi 

feladatsor esetében. Ugyancsak meggondolandó a nyelvi feladatok helyze-

te. Azok, akik maguk választják ezt a vizsgaszintet magyarból, a tárgy 

iránt elkötelezettebbek, nyilván jobbak is. A 40–50%-os eredmény ezt 

nem igazolja vissza. 

Egy lehetséges felfogás a magyar nyelv és irodalom emelt szintjére 

jelentkezők (azaz az ez irányban továbbtanulók) számának növelésére az 

írásbeli vizsga-feladatsor tartalmi módosítása. A teszt véleményünk sze-

rint határolt, meghatározott tényanyaggal, ismeretekkel és/vagy szakszö-

veg, esszé, tanulmány szövegértési feladatsorával valósulhat meg. 

(Bázisszöveghez minta például a 2011-es teszt lehet. Ennek 1. és 11. fe-

ladata a szöveg alapos értését kívánja.) A jelenlegi részletes vizsga-

követelmény fogalmaihoz hasonló taxonomikus felsorolást lehetne 

összeállítani az ismeretanyagról. Egy műelemző, reflektáló vagy érvelő 

esszé lehetne a második összetevő, legalább olyan árnyalt értékelési út-

mutatóval, mint ami most a középszintű írásbelikhez jár. 

A műelemzés ezen a szinten alapkészséget mér, ha leendő böl-

csészre, pedagógusra, pszichológusra gondolunk. A jelenlegi pontszámban 

ez nem tükröződik. Ahogyan az sem – szemben a középszintű szöveg-

alkotási feladat értékelésével –, hogy egy írásmű nem egyetlen kritérium 

alapján értékelődik. Így a (szépirodalmi) szövegértés és a szövegalkotás 
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egymástól elkülöníthető képessége egybemosódik, az értékelés az egyet-

len adható pontszámmal árnyalatlan. 

A reflektálás feladat a kétszintű érettségi egyik nagy eredménye. 

Mindkét szinten helye van (bár középszinten erről nem lehet tudni, lásd 

ott). E feladattípussal mérhető nemcsak a szövegalkotási képesség, ha-

nem a világismeret, az iskolában és azon kívül tanultak nyelvi és fogalmi 

összerendezésének és újraformálásának alapkompetenciája. 

A gyakorlati írásbeliség feladat a tantárgy újféle vonatkozásának 

(a szövegértés mint hétköznapi szöveg, a szövegalkotás mint mindennapi, 

a tájékozódáshoz és boldoguláshoz elengedhetetlen tevékenység) meg-

mutatására igen hasznos és alkalmas. Erre azonban inkább van szükség 

a döntő többség által letett, tehát nem választás alapján történő, közép-

szintű vizsga esetén. Az emelt szinten vizsgázók jó eredménye mutathat-

ja, hogy aki műveltebb, olvasottabb, az könnyebben boldogul a min-

dennapok szövegeivel is. Ha ez igaz, úgy még inkább a középszinten 

a helye: az alapműveltség, olvasottság lehet feltétele a hétköznapi életben 

való boldogulásnak. Ha a tanárok ezt elhiszik az érettséginek, úgy az ha-

tékonyabban visszahathatna a tanításra, és kevesebben vesznének talán 

el a mindenkit körülvevő hétköznapi szövegek világában, illetve tudnának 

arra adekvátan reagálni. 

 

III.4. A szóbeli vizsga 

A szóbeli vizsga eredményeit programtípus szerint vizsgálva a következő 

megállapítások tehetőek: a gimnazisták szóbelije az írásbelijüknél több 

százalékot ér; megközelítően annyit, mint az írásbeli legjobban sikerült 

összetevője. A szakközépiskolába járók is jobban teljesítenek szóban, mint 

írásban, de a különbség kisebb: az ő szóbeli eredményük csak a második 

legsikeresebb írásbeli összetevő, az elemzés eredményével van egy szin-

ten. A tartalom mindkét esetben szinte pontosan ugyanannyival, 5%-kal 

ér kevesebbet, mit az előadásmód (lásd 10. táblázat). A vizsgáztatók ezek 

szerint elégedettebbek a felelet módjával, mint tartalmával.  
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10. táblázat: Az összesített szóbeli eredmények programtípus szerint, 2009–2012 (%) 

Megnevezés Gimnázium Szakközépiskola 

Előadásmód2 75,1 59,5 

Tartalom 70,5 54,5 

 

A szóbeli felelet tartalmi minőségét illetően felmerülhetnek kétségek, ha 

a vizsgázó is, vizsgáztató is komolyan veszi a feladatát: a vizsgaleírás sze-

rint még az 50%-os felelet is önállóságot, saját véleményt feltételez a té-

ma ismerete mellett, ahogyan azt a vizsgaleírás 19–10 pont közötti 

teljesítménytartományának leírása mutatja:  

Teljesítménytartomány: 19–10 pont 

A tétel kifejtése lényegében önálló, a főbb megállapítások lényegében 

helytállóak. A tétel kifejtése rendszerezésre törekvő, de néhány tartalmi 

elem bizonytalan, esetleg hiányos. A felelet kifejezi a felelő témával kap-

csolatos véleményét. Előfordulhat némi felületesség, túlzott általánosítás, 

irreleváns narráció.  

Forrás: Magyar nyelv és irodalom  a vizsga leírása3.  

 

Említésre érdemes, hogy a szóbeli vizsgarészre ugyan jól lehet készülni, 

de a feladat, amit meg kell oldani, ismeretlen, és miként a műelemzés 

esetén, itt is a korábbi években elsajátított kompetenciákat kell új hely-

zetben alkalmazni. (Amennyiben a szóbelizető tanárok valóban ezt várják 

el, és nem betanult feleletet.)  

Miközben 100%-os írásbeli teljesítményt nyújtó vizsgázót nem talál-

ni, a szóbelin kiugróan sokan nyújtanak maximális teljesítményt (lásd 5. 

és 6. ábra). (A sok 0%-os teljesítmény rejtély: lehetne arra gondolni, 

                                    

2
 Az előadásmód követelményei a vizsgaleírásban: világos, tagolt szöveg- és mondat-

szerkesztés; lényegkiemelés; logikus érvelés; megfelelő szóhasználat; érthető előadás-

mód.  

3 http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2012/ 

magyar_nyelv_es_irodalom_vl.pdf 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2012/%20magyar_nyelv_es_irodalom_vl.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2012/%20magyar_nyelv_es_irodalom_vl.pdf
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hogy az írásbeli gyenge eredményével szembesülve nem jelennek meg 

a vizsgán, de ebben az esetben – mivel a magyar nyelv és irodalom köte-

lező vizsgatárgy minden érettségiző számára – nem jutnak érettségi bizo-

nyítványhoz. Hogy a 0%-os teljesítmény zömében a nappali képzésen, 

normál vizsgán kívül születne, az valószínűtlen.) 

 

 

5. ábra: Az emelt szintű írásbeli eredmények, 2009–2012 (%) 

 

 

6. ábra: Az emelt szintű szóbeli eredmények, 2009–2012 (%) 
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III. 5. Az eredmények időbeli változása 

A vizsgált négy év összesített emelt szintű vizsgáinak eredményeit a 

7. ábra szemlélteti. A teljesítmények eloszlását ezúttal a vizsgaösszetevők 

és a programtípus mentén vizsgájuk (lásd 11. táblázat). 

 

7. ábra: Az emelt szintű összesített vizsgaeredmények, 2009–2012 (%) 

 

11. táblázat: Az emelt szintű teljesítmények összetevők és programtípus szerint, 

2009–2012 (%) 

Év 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Programtípus Gimnázium Szakközépiskola 

Összesített eredmény 62,8 63,7 64,1 63,7 50,4 46,7 51,7 51,9 

Írásbeli 57,0 58,8 60,4 61,1 46,3 43,1 48,9 49,7 

Szóbeli 75,2 74,5 71,8 69,1 60,1 53,5 56,9 55,4 

Nyelvi-irodalmi műveltségi 

feladatsor 
50,5 53,0 51,1 59,4 40,7 36,8 40,1 47,8 

Egy mű értelmezése 67,8 67,0 68,3 68,6 58,3 54,0 55,1 58,3 

Reflektálás/érvelő szöveg 72,4 72,0 75,7 65,1 65,0 57,2 65,7 55,0 

Gyakorlatias szövegalkotás 68,0 75,4 79,0 74,6 60,3 68,8 73,7 68,3 

Helyesírás levonás 31,6 32,4 27,5 26,2 50,5 45,9 33,8 34,2 
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Vessünk alaposabb pillantást a táblázat mutatta eredményekre: vastaggal 

a kiugróan jó, kurzívval a kiugróan gyenge eredmények láthatóak. A nyel-

vi-irodalmi műveltségi feladatsorok közül a 2012-eset sikerült a legered-

ményesebben megoldani (bázisszöveg: Németh G. Béla: Szerkesztői 

utószó a Hét évszázad magyar költői című antológiához), e feladatsor lát-

szólag a korábbiakra hajaz: egy szöveg a kiindulás, amely köré, mentén 

születtek a kérdések. A 2009-es egyetlen szerző, Arany János ismeretére 

fektet nagy hangsúlyt (ez a leggyengébb átlagú); a 2010-es egy Babits-

versre alapoz (az utolsó feladat szinte egy mini verselemzés és a legtöbb 

pontot éri, a szakközépiskolásoknak ez gyengébben sikerült, mint az elő-

ző, míg a gimnazistáknak jobban); a 2011-es feladatsor hasonlít leginkább 

a legmagasabb pontot érő 2012-esre, de miután eggyel több a feladat, 

feltehetően időhiány okozta a gyengébb teljesítményt. 

A műértelmezés feladat meglehetősen homogén eredményt mutat, 

igazán kicsik az eltérések. Érdekes, hogy a feltehetően sok helyütt tanított 

Holt vidék (2010-ben) nem hoz több pontot, mint a minden bizonnyal is-

meretlen művek: Heltai-novella (2012-ben), Tóth Árpád egy szöveg-

gyűjteményben sosem szereplő verse (2009-ben) vagy a nem egyszerű 

Kosztolányi-paródia (2011-ben). A szakközépiskolai tanulók épp a József 

Attila-verssel szereztek jó néhánnyal kevesebb százalékot. (A gimna-

zistáknál is ez az eredmény, de az eltérés 1% alatt marad.)  

A reflektálás, érvelés esetén a 2012-es tűnik ki gyenge eredmé-

nyével. Minden bizonnyal váratlanul hatott a természettudomány vagy 

a természettudós kérdése. Szemben a korábbi évekkel, a bázisszöveg 

semmiféle fogódzót nem adott, pusztán a saját műveltségből lehetett ki-

indulni. Adott szépirodalmi alkotásokkal inkább van jóban a vizsgázó: 

a 2011-es, a Nagy Könyvvel foglalkozó bázisszöveg eredményesebb íráso-

kat szült (valamivel többet érőt, mint az olvasóval foglalkozó). 

A gyakorlati írásbeliség nagy szórást mutat: a leggyengébb 2009-es, 

ami a plázázásról szól. Ez az indoktrináltnak látszó feladat (el kell ítélni 

a plázázást, bár a javítási-értékelési útmutató ezt nem támasztja alá!) 

több problémát mutat: egyfelől a vizsgázók nem mindegyikének lehet er-
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ről saját tapasztalata, megfelelő tudása. Másrészről nagyon szigorúak 

a formai, műfaji követelmények. A vizsgakövetelmények közt ugyan sze-

repel a glossza, de rövid idő alatt, vizsgahelyzetben, nem egyszerű 

a megalkotás (gondoljunk az Élet és Irodalom évekig folyó glosszaverse-

nyére, ahol a profiknak is nehezen ment; az élő glosszaverseny pedig 

a többségen kifogott). A 2011-es Év Diákja feladat talán életszerűségével 

járt nagy sikerrel; s bár a feladat kitűzte a válasz stílusát és műfaját („hi-

vatalos ajánló szöveg”), ez jóval megközelíthetőbb és tanulhatóbb a glosz-

szánál. 
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IV. Közös és eltérő jellemzők közép- és emelt szinten 

A két vizsgaszint grafikonjai összevetésekor föltűnik, hogy az írásbeli és 

a szóbeli részek íve nagyon különbözik: mindkét írásbeli – bár más ívvel 

és eloszlással – egy haranggörbére emlékeztet, míg a szóbelik íve mere-

deken fölfelé tart. Vagyis a szóbeli megmérettetések – függetlenül attól, 

hogy ismerős vagy ismeretlen közegben/bizottság előtt történnek a vizs-

gák –, nagyobb eséllyel kecsegtetnek jó eredménnyel, mint az írásbelik. 

Túl azon a vulgárpszichológiai megállapításon, hogy egy emberrel 

könnyebb kontaktust teremteni, mint egy üres papírlappal, érdekes jelen-

ség ez. Az érettségi írásbeli feladatsorai a szövegalkotásban mindkét szin-

ten nagyobb teret adnak az önállóságnak. A középszintű szövegértés 

a mindennapi élethez vagy az iskolai boldoguláshoz szükséges kompe-

tenciát mér. A szóbeli felelet általában tananyagot kér, középszinten 

(feltehetően) csak ritkán meglepően új feladattal. Hozzá kell tennünk, 

hogy emelt szinten azonban elvárás az ismeretek adott, ismeretlen 

szempontú rendezése.  

A szóbeli vizsgateljesítmény értékelésének továbbfejlesztéséhez 

megfontolható lenne, hogy egy részletes pontozási útmutató hatékonyab-

ban segítené elő a szóbeli vizsgateljesítmény kritériumorientált értékelé-

sét. A jelenlegi szempontok megtartásával, a tartalmi minőségért kapható 

maximális 25 pont például felosztható lehetne így: 

– nyelvi, irodalmi, kulturális tájékozottság: 0–7 pont; 

– tárgyi tudás:0–6 pont; 

– gondolatgazdagság: 0–7 pont; 

– rendszerezés: 0–5 pont. 

Elképzelhető egy árnyaltabb felosztás is, például: 

– a tétel kívánta tények, fogalmak ismerete; 

– a feladat hozzáigazítása a tételhez; 

– a tanult ismeretek és önálló gondolatok összerendezése; 

– a feladat pontos követése; 
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– kapcsolódás az esetleges bázisszöveghez; 

– tématartás; 

– időbeosztás; 

– szövegközpontúság 

– stb. 

 

A szóbeli teljesítmény értékelésekor az is nehézséget jelent, hogy a nyelvi 

és irodalmi feleletet egyetlen pontszámmal kell minősíteni, noha a közok-

tatás egésze – kevés kivételtől eltekintve – külön értékeli a nyelvi és iro-

dalmi teljesítményt. Külön tétel is tartozik hozzájuk. A nyelvi és az 

irodalmi teljesítményt külön értékelő felfogás szerint logikusan önálló 

pontszámmal rendelkezne a nyelvi, illetve az irodalmi tétel kifejtésében 

nyújtott teljesítmény.  

 

Az érettségizők átlaga a fentiek szerint eredményesebb egy meg-

tanult, betanult feladat megoldásában, mint a maga eszére, ítéletére, ol-

vasására hagyatkozásában, pedig nyilvánvalóan az „érett” élethez ez 

utóbbira inkább lesz szüksége. 



35 

V. Összefüggések az eredményekben 

V.1. Korrelációk a magyar nyelv és irodalom vizsgatárgyon belül 

A középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi pontot (százalékot) érő 

elemeinek egymáshoz való kapcsolatát a Melléklet 6. táblázata mutatja. 

Pirossal jelöltük azokat a metszéspontokat, ahol a korreláció gyengébb. 

Ilyen az írásképért levonható hibapont: ez az egyébként kis százalék 

(150 pontból maximum 3) semmilyen kapcsolatot nem mutat sem az 

érettségi egészével, sem az írásbelivel, ahol értékelésére sor kerül. Talán 

becsatornázható lehetne a helyesírási, illetve a szerkesztésre adható pon-

tokba: ez a tanárok munkáját is egyszerűsítené. Bár az adatok szerint 

a helyesírás és az íráskép külön mozog, az egyre digitalizáltabb világban 

talán még sincsenek oly távol egymástól: a kéz- és a helyesírás a gépfüg-

getlen létezés egy-egy aspektusát mutatják. 

Szintén gyenge kapcsolat mutatkozik a szövegértési feladatsor és 

minden más összetevő között. Ez fontos és megnyugtató hír: e vizsga-

rész-összetevő tehát valóban mást mér, mint a többi, ezért igen nagy 

szükség van rá. Az írásbeli, illetve az egész vizsga eredményére természe-

tesen nagy hatással van, hiszen a 150 pontból 40-et lehet vele szerezni. 

Ugyanakkor megfigyelhető, hogy a szövegértési feladatsor eredménye 

a szövegalkotás három összetevőjével szorosabb, de még mindig szinte 

egyformán gyenge korrelációt mutat. Ez megerősíti ez azt a korábbi felte-

vést, hogy a javító tanárok nem érzik, hogy a szövegalkotási feladatra ad-

ható háromszor 20 pont különböző képességet mér. 

A szövegalkotási pontszám két eleme, a nyelvi minőségre és a szer-

kezetre/felépítésre adott pontszám együttmozgása – melyről már volt szó 

– a korrelációkban is tetten érhető. Az, hogy a nyelvi minőség a helyes-

írással nem mutat kapcsolatot, de a szerkezettel és a tartalommal igen, az 

újfent a komponensek értésének problémáját mutatja. 

A helyesírás képessége is mintha külön életet élne: sem a szövegér-

tés eredményével, sem a szövegalkotás nyelvi minőségével nem mutat 
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szoros kapcsolatot. Lehet persze azt mondani, hogy a helyesírás egy egé-

szen különálló képesség, mely külön elbírálást érdemel (az eredmények 

ezt mutatják), de mindenesetre sajátságos, hogy sem az írással, sem az 

olvasással-szövegértéssel nem mutat kapcsolatot, noha ezeken kívül ér-

telmezhetetlen. 

Az írásbeli és szóbeli megnyilvánulások nyilvánvalóan a vizsgázók 

különböző képességeit, tudáselemeit mérik. Jól látszik ez azon, hogy 

a vizsga két része egyben is, összetevőikben is aránylag laza kapcsolatot 

mutat. Így a vizsga végeredményét együttesen alakítják, de nem abban 

a mértékben, ahogyan részt vesznek: kétharmad – egyharmad arányban. 

Az írásbeli vizsga 0,9-es, a szóbeli 0,8-es korrelációt mutat a teljes vizsga 

százalékos eredményével. Megerősíti ez a korábban tapasztaltakat: a sa-

ját iskolában, a megszokott környezetben, ismert vizsgáztatóval folyó kö-

zépszintű vizsga a vizsgaleírás előírta aránynál nagyobb mértékben ala-

kítja a végeredményt, mint a központi, standard emelt szintű vizsga. 

V.2. Korreláció más vizsgatárgyakkal 

Azt várnánk, hogy a magyar nyelv és irodalom érettségi, mint az anya-

nyelvi, a kommunikációs és a szövegértési kulcskompetenciák letétemé-

nyese, szoros összefüggésben áll legalább az idegen nyelvi, illetve a törté-

nelemvizsga eredményeivel. Nem ezt látjuk. A középszintű írásbeli össze-

sített eredményei a –1-től +1-ig terjedő korrelációskálán szinte minden 

esetben 0,3 és 0,5 közti értékeket mutatnak, amelyek nem túl erős, in-

kább gyenge összefüggésekre utalnak. Meglepő módon 0,3-nál mini-

málisan kisebb értéket csak az emelt szintű német (0,28) és az emelt 

szintű angol (0,29) hallott szöveg értése feladatnál találunk. Nehéz másra 

gondolni, mint arra, hogy az olvasott és a hallott szöveg értése merőben 

más terület: az idegen nyelvű szöveg auditív percepciója más képességet 

kíván, nagyobb gyakorlottság, alkalmasint olyan feltételek (hanghordozó, 

számítógép) és támogató környezet kell hozzá, ami sokak számára nem 

adott. 
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Ha nem az érettségi egészét nézzük, hanem részeit, az alábbi össze-

függésekkel találkozunk. A szakközépiskolások helyesírási hibapontjai az 

emelt szintű írásbeli fizikavizsgán szereplő esszé kifejtésének módjával 

ugyanolyan gyengén korrelálnak (0,2), mint annak tartalmával. Az emelt 

szintű matematika kifejtős kérdésével még gyengébb kapcsolatot látunk; 

de még az emelt szintű történelemvizsgán írt szöveges feladat is nagyon 

lazán (0,21) kötődik a magyar nyelv és irodalom érettségin mért he-

lyesírási hibaponthoz, a nyelvhelyesség meg még kevésbé (0,18). Ugyan-

akkor az emelt szintű biológiavizsga szóbeli eredményeivel valamivel 

erősebb a kapcsolat (0,39 és 0,37). A középszintű vizsgákon sem látunk 

szorosabb kapcsolatot (lásd 12. táblázat). 

 

12. táblázat: Példák a humán tárgyak és a helyesírás korrelációjára 

a szakközépiskolások körében, 2009–2012: 

Megnevezés Korrelációs együttható  

Középszintű angol: olvasott szöveg értése 0,229 

Középszintű angol: íráskészség 0,298 

Középszintű német: íráskészség 0,323 

Középszintű történelem: szöveges feladat 0,194 

Középszintű történelem: nyelvhelyesség 0,155 

 

Az idegen nyelvi eredményhez e szerint szorosabban kapcsolódik a ma-

gyar helyesírás pontossága, mint egy történelmi esszé nyelvhelyessége. 

Mit várhatunk akkor a természettudományos vizsgatárgyaktól? Szinte 

ugyanezt tapasztaljuk. A középszintű fizika gyenge korrelációt mutat, 

a biológia pedig szinte semmit (0,097). 

A helyesírási hibapontok tehát a magyar nyelv és irodalom vizs-

gában ugyan jelentékeny szerepet játszanak, de ennek látható hatása 

nincs más eredményekre. Noha a helyesírás nem tantárgyspecifikus. Vagy 

túl szigorú a magyar nyelv és irodalom vizsga gyakorlata e tekintetben – 

bár a helyesírási szótár használata ennek akár ellent is mond –, vagy 

a többi vizsgatárgynál is meg lehetne húzni minimum elvárhatóságot 



38 

a helyesírásban. A jelen állapot mintha pusztán a magyar nyelv és iroda-

lom vizsga elvárásának tekintené a helyesírást. 

Egyes tárgyak eredményeit a szövegértéssel egybevetve a szakkö-

zépiskolások esetében valamivel erősebb korrelációk jelentkeznek, mint 

amiket a helyesírásnál láttunk, ám szoros kapcsolatokról nem beszélhe-

tünk (lásd 13. táblázat). Érdekes, hogy még a történelem esszé nyelv-

helyességi részeredménye is csak gyenge kapcsolatot (0,385) mutat 

a magyar szövegalkotás nyelvi megformálás részeredményével. 

A korrelációs értékek a helyesírást tekintve a gimnazistáknál vala-

mivel magasabbak, de még mindig meglehetősen gyenge kapcsolatot mu-

tatnak (lásd 14. táblázat). Érdekes, hogy mind a két vizsgázócsoport 

esetében (szakközépiskolások és gimnazisták) a középszintű német írás-

beli íráskészség feladata mutatja a legszorosabb kapcsolatot. 

 

13. táblázat: Példák a szövegértési eredmény és egyéb vizsgatárgyak eredményének 

korrelációjára a szakközépiskolások körében, 2009–2012 

Megnevezés Korrelációs együttható 

Emelt szintű matematika: kifejtős kérdés 0,246 

Emelt szintű fizika. az esszé kifejtési módja 0,266 

Emelt szintű biológia: szóbeli/előadás 0,295 

Emelt szintű fizika: az esszé tartalma 0,313 

Középszintű történelem: nyelvhelyesség 0,336 

Középszintű német: íráskészség 0,393 

Emelt szintű történelem: szöveges feladat 0,408 

Középszintű angol: íráskészség 0,452 

Középszintű angol: olvasott szöveg értése 0,463 

Középszintű történelem: szöveges feladat 0,466 
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14. táblázat: Példák a helyesírási hibapontok és egyéb vizsgatárgyak eredményének 

korrelációjára a gimnazisták körében, 2009–2012 

Megnevezés Korrelációs 

együttható 

Emelt szintű fizika: az esszé tartalma 0,161 

Emelt szintű fizika: az esszé kifejtési módja 0,164 

Emelt szintű történelem: szöveges feladat 0,178 

Emelt szintű emelt matematika: kifejtős kérdés 0,222 

Középszintű történelem: nyelvhelyesség 0,265 

Középszintű angol: olvasott szöveg értése 0,331 

Emelt szintű biológia: szóbeli/előadás 0,335 

Középszintű történelem: szöveges feladat 0,348 

Középszintű angol: íráskészség 0,404 

Középszintű német: íráskészség 0,485 

 

A középszintű magyar szövegalkotási részének szerkezet/felépítés össze-

tevőjéről azt gondolhatnánk, hogy összefügg azokkal a vizsgarészekkel, 

melyek szintén esszét kérnek. De az összes vizsgázót tekintve 0,5-nél 

erősebb kapcsolatot csak az emelt szintű biológia szóbeli (!), a közép-

szintű angol vizsga íráskészség része és a középszintű történelem szöve-

ges feladata mutat. Az emelt szintű informatikavizsgán külön értékelt 

kommunikatív készség és szakmai kifejezőkészség korrelációja 0,2 alatt 

marad. 

A gimnazisták körében a szövegértési eredményt tekintve erősnek 

mondható, 0,5-nél magasabb korrelációs együtthatót a középszintű angol, 

német, illetve történelem egyes összetevői között látunk (lásd 15. táblá-

zat).  
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15. táblázat: Példák a szövegértési eredmény és egyéb vizsgatárgyak eredményének 

korrelációjára a gimnazisták körében, 2009–2012 

Megnevezés Korrelációs együttható  

Emelt szintű fizika: az esszé tartalma 0,235 

Emelt szintű fizika: az esszé kifejtés módja 0,247 

Emelt szintű matematika: kifejtős kérdés 0,222 

Emelt szintű biológia: szóbeli vizsga 0,340 

Emelt szintű történelem: szöveges feladat 0,403 

Középszintű angol: olvasott szöveg értése 0,582 

Középszintű angol: íráskészség 0,584 

Középszintű német: íráskészség 0,594 

Középszintű történelem: szöveges feladat 0,596 

Középszintű történelem: nyelvhelyesség 0,443 

 

Vagyis a különböző tárgyak eredményei széttartanak, jelen adatok szerint 

az egyik tárgyból elért eredmény nem jósol egy másik eredményéről. Ez 

egyfelől természetes és örvendetes: különböző képességeket és tudást 

mérnek, más-más attitűd tartozik a különböző tantárgyakhoz és feladata-

ikhoz. Másfelől viszont a magyar nyelv és irodalom érettségi olyan kulcs-

kompetenciákat kér és mér, melyek minden tantárgynál elenged-

hetetlenek. Ilyen a szövegértés és ilyen a szövegalkotás nyelvi és szerke-

zeti-felépítési része. Ennek ellenére azt olvassuk a korrelációs adatokból, 

hogy igen gyenge ez a hatás. Ennek magyarázata lehet a vizsgázók tan-

tárgyra orientált gondolkozásában éppúgy, mint a tanárokéban, akik vél-

hetően a diákokhoz hasonló módon pusztán szakmai kérdésekre 

koncentrálnak, és az érettségiben rejlő lehetőséggel nem élnek eléggé: 

nem választják szét például a fizika vagy történelem esszé tartalmát és 

megformálását, nyelvhelyességét. Nincs ezen mit csodálkozni: láttuk, 

hogy a magyartanárok sem élnek azzal, hogy a nyelvi minőséget és szer-

kezetet markánsan különbözőnek tekintsék.  
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Melléklet 

1. táblázat: A szövegértési feladatsor bázisszövegei, 2009–2012 

Év Feladat 

2009 Részlet Mikszáth Kálmán Jókai Mór élete és kora című művéből. EPILOG 

2010 Szenzációs irodalmi felfedezés. Előkerült a Janus Pannonius-életmű hiányzó 

darabja. Szentmártoni Szabó Géza az ELTE BTK régi magyar irodalmi tan-

székének oktatója. […] Kutatómunkája során a véletlenek is segítették, így 

jutott a páratlan irodalmi felfedezéshez: megtalálta a reneszánsz költőóriás 

egy eddig csak felerészben ismert alkotásának teljes, hibátlan szövegét. Sza-

bó Gézával az egyetemen beszélgettünk. 

2011 Nemes Nagy Ágnes: Párbeszéd a mai versről 

2012 Nemzeti olvasókönyv. Közreadja Lukácsy Sándor. Elöljáróban 

 

2. táblázat: A középszintű vizsga érvelés feladatai, 2009–2012) 

Év Feladat 

2009 Az alábbi interjúrészletben Spiró György, kortárs író az irodalomolvasás és az 

írás mai helyzetéről fejti ki véleményét. 

„A nyelvvel kapcsolatban különben az jut eszembe, hogy a magyar irodalom 

veszélyben van, mert rohamosan csökken az olvasók száma a fiatal generáci-

ókban. Régóta tanítok egyetemen, ott is látom. A baj az, hogy az általános 

iskolában nem szerettetik meg az olvasást a gyerekekkel. Meggondolandó, 

nem kéne-e átírni egy csomó régi nagy magyar művet, például Jókai regé-

nyeit, hogy lehessen őket élvezni. A szavak felét a mai gyerekek nem értik.” 

Forrás: Heti Válasz, 6. évfolyam 24. szám, 2006. 06. 15. 

Érveljen a Spiró György által felvetett problémák mellett és/vagy ellen! Hi-

vatkozzon olvasmányélményeire, olvasói tapasztalataira is! 

2010 – Az író nem csak saját családjának életét éli, nem csak egyetlen otthonba 

bejáratos. Én azt hiszem, regényhőseid jellemére, sorsára is visszahat az 

otthon, amelyben élnek, pontosabban – amit teremtesz köréjük. 

– A hőshöz olyannyira hozzátartozik az otthona, hogy én hozzá sem tudok 

kezdeni a regényíráshoz, amíg nem ismerem. Többnyire mérnöki pontos-

sággal alaprajzot készítek, amelybe berajzolom az ajtókat, a bútorokat is. 

Mire írni kezdek, már pontosan tudom, ki milyen tárgyi és szellemi környe-

zetben él. 
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Év Feladat 

[…] Otthon. In: Ne félj! Beszélgetések Szabó Magdával. 

Mi a jelentősége a térnek, a tárgyi környezetnek a műalkotásokban és a hét-

köznapi életben? Jellemző-e környezete egy valódi, illetve kitalált személyre; 

jellemezhető-e egy valódi, illetve kitalált alak a környezetével? Érvelő fogal-

mazását irodalmi példákra alapozza! 

2011 Az emberi magatartásformák, az emberi természet bemutatása az irodalmi 

művek állandó tárgya. Az alábbi Szophoklész-idézetet is figyelembe véve, 

fejtse ki véleményét az emberi természet sokszínűségéről! Érvelő esszéjében 

három, különböző kultúrtörténeti korszakban megjelenített, tanulmányai so-

rán megismert irodalmi alak magatartásformájára hivatkozzon! 

„Sok van, mi csodálatos, / De az embernél nincs semmi csodálatosabb, / 

Ő az, ki a szürke / Tengeren átkel, / A téli viharban / Örvénylő habokon […] / 

Lakhatatlan szirteken / Tűző nap forró sugarát s a fagyot / Kikerülni ügyes, 

mindenben ügyes, / Ha akármi jön, ám a haláltól / Nem tud menekülni, / De 

gyógyírt a nehéz nyavalyákra kigondol. / Ha tud valamit valaki, / Mesteri böl-

cset, újszerűt, / Van, ki a 

jóra, van, ki gonoszra tör vele.” 

Forrás: Szophoklész: Antigoné. Trencsényi-Waldapfel Imre fordítása. In: Gö-

rög drámák. Európa Könyvkiadó,2004. 53–54. 

2012 […] elegem van azokból az emberekből, akik meghalnak egy eszméért. Én 

nem hiszek a hősiességben, mert tudom, hogy az könnyű dolog, és rájöttem, 

hogy gyilkos. Forrás: Albert Camus: A pestis. Bp., Magvető, 1962. 188. 

Albert Camus regényének hőse állást foglal a heroikus életfelfogással, maga-

tartással szemben. Fejtse ki egyetértő és / vagy vitázó véleményét erről az 

álláspontról! Érvelésében mutasson be három olyan irodalmi alakot, akinek 

a magatartásával alá tudja támasztani megállapításait! 

 

3. táblázat: A középszintű vizsga műelemző feladatai, 2009–2012 

Év Feladat 

2009 Mutassa be, miként alakul át a következő novellában a kocsma játéktérré! 

Hogyan válik „felnőtt mesévé” a novella? Lázár Ervin: CSAPDA 

2010 Gelléri Andor Endre (1906–1945) alábbi novellájának főszereplője egy egy-

szerű asszony. Hogyan, milyen nézőpontokból mutatja be az elbeszélő a fő-

szereplőt? Hogyan változik az asszony elbeszélői és olvasói megítélése 

a novella folyamán? Gelléri Andor Endre: Pármai likőr 
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Év Feladat 

2011 Értelmezze Móricz Zsigmond alábbi novelláját! Értelmező elemzésében térjen 

ki arra, milyen művészi eljárások, nyelvi-stilisztikai megoldások jelzik, hogy 

az elbeszélő érzelmileg azonosul főhősével! Móricz Zsigmond: A világ végén 

már szép és jó 

2012 Értelmezze Arany János balladáját! Vizsgálja meg a szerkezet és az elő-

adásmód sajátosságait! Értékelje a bűn és büntetés, bűnhődés motívumát! 

Arany János: Tetemre hívás 

 

4. táblázat: A középszintű vizsga összehasonlító elemzés feladatai, 2009–2012 

Év Feladat 

2009 Petőfi Sándor és Vörösmarty Mihály költeménye egyaránt a bordal műfaji ha-

gyományához kapcsolódik. A közös eredet ellenére mégis jellegzetes különb-

ségek mutatkoznak közöttük. Hasonlítsa össze a két szöveg stílusát, 

hangnemét és a versekben megjelenő beszédhelyzetet! 

Vörösmarty Mihály: Keserű pohár, Petőfi Sándor: Ivás közben 

2010 Milyen nyelvi megoldások segítségével idézi meg Karinthy paródiája Koszto-

lányi versét, illetve annak beszédmódját? Milyen stiláris, szerkezeti és tema-

tikai jellegzetességek szolgálják a komikus hatás érvényesülését? 

Kosztolányi Dezső: /A kis mécs/ Karinthy Frigyes: /A kis edény/ 

2011 Az álom motívumának középpontba állításával hasonlítsa össze Csokonai Vi-

téz Mihály és Petőfi Sándor alábbi költeményét! Elemzésében térjen ki az 

álom-toposz megjelenítésének képi-stilisztikai megoldásaira is! 

Csokonai Vitéz Mihály: Az álom leírása, Petőfi Sándor: Az álom... 

2012 Hasonlítsa össze Karinthy Frigyes Tanár úr kérem című kötetének két karco-

latát! Elemezze az elbeszélői nézőpontból fakadó azonosságokat és különbsé-

geket; mutassa be a tanárnak és az osztálytársaknak a címszereplőkhöz való 

viszonyát! 

Karinthy Frigyes: A jó tanuló felel, Karinthy Frigyes: A rossz tanuló felel 
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5. táblázat: Az emelt szint írásbeli feladatai, 2009–2012 

Év 

(1) Nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor 

(2) Egy mű értelmezése 

(3) Reflektálás (4) Gyakorlati írásbeliség 

2009 (1) Babits Mihály: Arany mint arisztokrata (Részlet) 

(2) Tóth Árpád költeménye egy természeti kép megjelenítésére és értelmezésé-

re épül. Milyen stilisztikai és retorikai megoldásokkal érzékelteti a vers a ter-

mészetélmény során átélt pillanat rendkívüli voltát? 

Tóth Árpád: Erdő 

(3) Olvassa el figyelmesen az alábbi idézetet! Reflektáljon a fölvetett gondolat-

ra! Az olvasás lehetséges motivációja alapján mutassa be napjaink jellegzetes 

olvasóit! 

Mindig írókról és könyvekről beszélünk. Beszéljünk most egyszer az olvasókról. 

Az olvasókról, akikben élménnyé lesz az írás, amelyet elolvastak – ha egész lélekkel 

olvasták el. Ezek a „jó olvasók”, mint ahogy van „jó bíró” – hogy a legközismertebb 

fogalmat említsük. A „jó olvasó” átengedi magát teljes mértékben az olvasás gyönyö-

rűségének. Fenntartás nélkül engedi lelke 

mélyére hatolni az író szavait és visszhangzik azokra, mint a hárfa húrja. 

(Balogh József: Habent sua fata2… Beszéljünk egyszer az olvasóról is. Literatura, 1932. 780.o.) 

(4) Egy sajtóközlemény szerint a városban élő magyar fiatalok közül több százez-

ren töltenek el – évszaktól függetlenül – félnapokat a plázákban (bevásárlóköz-

pontokban). 

Írjon kb. egy oldal terjedelmű glosszát a szabadidő eltöltésének erről a lehető-

ségéről, módjáról! Írásában vegye figyelembe a nyomtatott publicisztikai mű-

faj tartalmi és formai követelményeit! Adjon címet is a glosszának!  

2010 (1) Babits Mihály: Mint különös hírmondó… 

(2) Mutassa be a táj megjelenítésének poétikai és szemléletbeli sajátosságait! 

Értelmezésében térjen ki a cím és a szöveg, valamint a szöveg és a verszárlat 

viszonyára. 

József Attila: Holt vidék 
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Év 

(1) Nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor 

(2) Egy mű értelmezése 

(3) Reflektálás (4) Gyakorlati írásbeliség 

(3) A kommunizmusban esett kómába, a demokráciában ébredt egy most 65 éves 

lengyel mozdonyvezető. A férfit 19 évvel ezelőtt érte baleset, és bár az orvosok csak 

két-három évet adtak neki, felépült. Amíg kómában volt, mind a négy gyermeke meg-

házasodott, és tizenegy unokája született. Egy lengyel lapnak adott interjújában mégis 

a kommunizmus bukását nevezte a legnagyobb meglepetésnek. A lengyel férfi el-

mondta, hogy amikor kómába esett, alig lehetett valamit kapni a boltokban, a húst 

pedig jegyre adták, ezért időbe fog telni, amíg megszokja a változásokat. 

(Forrás: Index 2007. június 2.) 

Irodalmi és filmalkotások egyaránt gyakran alkalmazzák alapötletként a hős 

egyik korból, világból a másikba való átléptetését. Irodalmi példákra hivat-

kozva fejtse ki, hogy miért hatásos különböző korszakok, világok szembesítése 

egymással! 

(4) Lakókörnyezetében (vagy az iskolája városában) be akarják zárni a régóta 

működő mozit. A tulajdonos azt nyilatkozta, hogy a mozit kávézóvá alakítja. 

Írjon felszólalást egy olyan találkozóra, amelyre a tulajdonos meghívja a mo-

zit, illetve a jövendő kávézót pártoló közönséget! Fejtse ki a hallgatóságnak 

a mozit vagy a kávézót támogató álláspontját!  

2011 (1) Szegedy-Maszák Mihály: Előszó – A magyar irodalom történetei 

(részletek) 

(2) Mutassa be Karinthy Frigyes költeményét a Kosztolányi-költészet paró-

diájaként, a paródia műfaji sajátosságainak figyelembevételével! 

Karinthy Frigyes: Így írtok ti (részlet) Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyer-

mek panaszai (részlet) 

(3) A Magyar Televízió egy 2005-ös irodalmi show-műsorában ismertette, me-

lyik tizenkét regény kapta a legtöbb szavazatot A Nagy Könyv TOP 100-as listájá-

ról. 

Az olvasói-nézői választásokból összeálló 12 kedvenc mű (a szerzők szerinti ábé-

cérendben): 
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Év 

(1) Nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor 

(2) Egy mű értelmezése 

(3) Reflektálás (4) Gyakorlati írásbeliség 

Mihail Bulgakov: A Mester és Margarita 

Fekete István: Tüskevár 

G. García Márquez: Száz év magány 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

Jókai Mór: Az arany ember 

A. A. Milne: Micimackó 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

George Orwell: 1984 

J. K. Rowling: Harry Potter és a bölcsek köve 

Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg 

Szabó Magda: Abigél 

J. R. R. Tolkien: A Gyűrűk Ura 

Ön szerint mit mér egy ilyen lista? Tükrözi, tükrözheti-e a magyar lakosság 

tényleges olvasói érdeklődését? Fejtse ki véleményét! 

(4) Részlet egy gimnázium házirendjéből: 

„Tartósan kiemelkedő tanulmányi és közösségi teljesítményt nyújtó tanuló elismerése 

céljából az alábbi kitüntetés adható a tantestület döntése alapján: 

Az Év Diákja-díj – több éves kimagasló tanulmányi és közösségi munkáért és példa-

mutató emberi magatartásért (kaphatja: évente 1 végzős tanuló). 

A díjra az iskola bármely diákja tehet javaslatot. A díjra javasolt nevét – részletes in-

doklással – március 31-ig kell benyújtani az iskola igazgatójának.” 

Írjon 10–12 mondat terjedelmű hivatalos ajánló szöveget az igazgatónak, 

amelyben egy olyan diákot javasol kitüntetésre, aki ön szerint arra érdemes! 

Az ajánlásban ne szerepeltessen valós személy- és intézményneveket!  
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Év 

(1) Nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor 

(2) Egy mű értelmezése 

(3) Reflektálás (4) Gyakorlati írásbeliség 

2012 (1) Németh G. Béla: Szerkesztői utószó a Hét évszázad 

magyar költői című antológiához 

(2) Olvassa el figyelmesen Heltai Jenő alábbi novelláját! 

Értelmezésében mutassa be, milyen megoldások biztosít-

ják a tragikum és a komikum együttes érvényesülését az 

alkotásban! (A feladat elvégzéséhez az alkotónak és életművé-

nek ismerete nem szükséges.) Heltai Jenő: Nagyapó 

(3) „Ha összehasonlítjuk, hogy milyen sok történelmi regény és 

dráma foglalkozik királyokkal és királynőkkel, hadvezérekkel és 

kalandorokkal, és viszonylag kevés foglalkozik nagy természettu-

dósokkal, nem lehet nem észrevenni, hogy e téren még milyen 

sok kiaknázatlan lehetőség vár az írókra.” Forrás: Rényi Alfréd: A kultúra 

egységéről, matematikus szemmel. Ponticulus Hungaricus. I. évfolyam, 1. szám, 1997. december 

Két-három irodalmi alkotás szereplőinek vagy tematikájának bemutatásával 

fejtse ki, miként jelenik meg az irodalomban egy-egy tudós alakja vagy vala-

mely tudományos, természettudományos problémakör! 

(4) Nyelvet öltünk! – a Petőfi Irodalmi Múzeum mozgó kiállítása 

Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulójára 

A Nyelvet öltünk! játékos címet viselő kiállításunk Kazinczyék nyelvteremtő, nyelvújí-

tó generációjának törekvéseit ismétli meg olyan módon, hogy a magyar nyelvközösség 

aktuális nyelvhasználatára és magára a nyelvre kívánja ráirányítani a figyelmet könnyen 

befogadható formában. […] A kiállítás elsősorban a fiatalokat szólítja meg, a beszélő-

ket, az ő nyelvükön beszél – megpróbálja rádöbbenteni a látogatót saját beszélt és írott 

nyelvének, egyéni nyelvhasználatának sajátosságaira… 

Forrás: Petőfi Irodalmi Múzeum honlapja 
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Év 

(1) Nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor 

(2) Egy mű értelmezése 

(3) Reflektálás (4) Gyakorlati írásbeliség 

A múzeum bejáratánál Kazinczy Ferenc papírfigurája fogadja a látogatókat. 

Alkosson 10–12 mondatos üdvözlő beszédet Kazinczy nevében, amellyel a lá-

togatók figyelmébe ajánlja a kiállítást! Fogalmazásmódja legyen igényes, de 

nyelvhasználatában ne kövesse Kazinczy korát! 
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6. táblázat: Korrelációs értékek a tantárgyi összetevők között 
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A magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy elemzése az Oktatási Hi-

vatal érettségi dokumentációjára épül. A vizsgált időszakokból a 

hivatkozott, idézett írásbeli feladatlapok, javítási-értékelési útmu-

tatók elemzéséhez a 

http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok 

felületen nyilvánosan elérhető anyagokat használtuk.  

A statisztikai alapadatok forrását a 

https://www.ketszintu.hu/publicstat.php 

linken található érettségi adatbázisok ide vonatkozó részei, vala-

mint az Oktatási Hivatal által rendelkezésünkre bocsátott kutatói 

adatbázis képezte. 



 

 


