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OKTATÁS–NEVELÉS  ÉRETTSÉGI VÁLTOZÁSOK

ÚJ KÖZNEVELÉS | 77. ÉVFOLYAM / 8. SZÁM 

A közismereti érettségi vizsgatárgyak 2024. május–júniusi 
vizsgaidőszaktól érvényes vizsgakövetelményei 
2024-től kezdődően a felmenő rendszerben tanulók számára új, változó vizsgakövetelmé-
nyek lépnek érvénybe. Érettségi változások című rovatunkban tantárgyanként kerülnek 
terítékre a kötelező vizsgatárgyak bizonyos változási szisztémái, elsőként a történelmet 
véve górcső alá.
Szöveg: Karkó Ádám

Érettségi változások: TÖRTÉNELEM

A 2020-ban megújított Nemzeti alaptanterv és Keret-
tantervek bevezetésének következő lépése volt, hogy 
elkészültek a hozzájuk illeszkedő részletes érettségi 
vizsgakövetelmények. A követelmények alapján először 
a 2023/2024-es tanévben, a május–júniusi érettségik 
alkalmával adnak számot tudásukról a vizsgázók.

A megújuló érettségi vizsgakövetelmények – álta-
lánosan interpretálva az összes érettségire kivetít-
ve – korszerű értékelési módszereket határoznak meg, 
melyekkel az eddiginél szélesebb teret adnak a diákok 
önálló problémamegoldásának és kreativitásának. 
Ezt egyébként az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
közleményében kibővítette még azzal is, hogy például 
a kreativitás kibontakozásának érdekében a tanulók 
minden természettudományos vizsgatárgyból – bioló-
gia, kémia, fizika, földrajz – választhatnak projektfel-
adatot is. Továbbra is megmaradt az érettségi vizsga 
kétszintű rendszere, melyben a kötelező vizsgatárgyak 
sem változtak meg, így a történelem is a kötelező érett-
ségi vizsgák szerdai napjára esik majd, ahogyan azt már 
megszokhattuk.

A kétszintű érettségi vizsgakövetelményeiben szem-
betűnő, hogy alapvetően elhatárolják a középszinten és 
az emelt szinten elvárható, számonkérhető többlet-is-
meretanyagot.

Párhuzamok és különbségek a régi és az új 
vizsgakövetelményekben

A 2017-től érvényes vizsgakövetelmények részletes 
leírásában a kompetenciákon érthettük eddig az Is-
meretszerzés, források használatát, a Kommunikáció, 
a szaknyelv alkalmazását, Tájékozódás térben és időben 
és az Eseményeket alakító tényezők feltárása, kritikai 
és problémaközpontú gondolkodást. A 2024-től érvény-
be lépő érettségi vizsgakövetelmény pedig módosított 
a definíciókon: 

	Ismeretszerzés és forráshasználat, amelyben 
valóban elkülönült a középszint és az emelt szint 
közötti „szintkülönbség”, szem előtt tartva, hogy 
a forráskritika alapvetően meghatározó, nem-
csak az érettségi vizsgán, hanem egy életszerű 
körülmény közepette is, így a forráshaszná-
latra nagyobb elvárást fektettek középszinten, 
mint korábban. A tanult ismeretek felidézé-
sénél a megújuló vizsgakövetelmény behozta 
az interdiszciplinaritást, azaz az új emelt szintű 
történelem érettségi vizsgaleírásában a kö-
vetkezőt olvashatjuk: (A tanuló) „Képes tanult 
ismereteket felidézni, azonosítani irodalmi szö-
veg segítségével. Jelmagyarázatot tud készíteni 
térképhez.”

 A szaktárgyi kommunikációban alapjában véve 
változás nem történt, továbbra is fontos, hogy 
a tanuló tudja, illetve jól tudja használni a szak-
szókincset az érettségi vizsgán. 

 A térben és időben történő tájékozódásban való 
jártasság megszerzésében sokkal inkább konk-
retizálták az elvárható kompetenciát, semmint 
bővítették volna a középszinten elvárható vizs-
gakövetelményt.

 Viszont – és talán ez a legszembetűnőbb –, 
az Eseményeket alakító tényezők feltárása, kri-
tikai és problémaközpontú gondolkodás helyett 
a Történelmi gondolkodás vált a kompetencia 
meghatározásává, amelyben ugyancsak konk-
retizálták a tanulók kompetenciának legfon-
tosabb fejlesztési paramétereit, bár a korábbi 
vizsgakövetelmények valamelyest szélesebb 
spektrumban várták el az eseményeket feldolgo-
zó gondolkodást, a kritikus szemléletmódot, míg 
az újszerű vizsgakövetelmény inkább az általá-
nos meghatározásokra tette főként a hangsúlyt.
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A Témakörökben is történek módosítások. Az eddig 
használatos megnevezéseket itt is módosították. Az ed-
dig használatos témakörök meghatározásai a követke-
zők voltak: 

	� Az ókor és kultúrája; 
	� A középkor; 
	� A középkori magyar állam megteremtése és virágko-

ra;
	� Szellemi, társadalmi és politikai változások a kora 

újkorban (1492–1789); 
	� Magyarország a kora újkorban (1490–1790); 
	� A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperia-

lizmus kora (1789–1914); 
	� A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyaror-

szágon (1790–1914); 
	� A világháborúk kora (1914–1945); 
	� Magyarország a világháborúk korában (1914–1945); 
	� A jelenkor (1945-től napjainkig); 
	� Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig; Tár-

sadalmi, állampolgári, pénzügyi és munkavállalói 
ismeretek. 

Az újabb meghatározások – amelyek tulajdonképpen 
segítenek a témákat összefoglalni – ekképp jelentek 
meg: 

	� Az ókor; 
	� A középkor; 
	� A kora újkor; 
	� Az újkor; 
	� A világháborúk kora; 
	� A hidegháború kora; 
	� A jelenkor. 

A világháborúk témakörei a korábbi vizsgakövetel-
ményekben külön voltak választva az egyetemes és 
a magyarországi történelemre, míg az új vizsgakövetel-
mény szerint ez egy témakör, e helyett – és ez érvénye-
sen igazzá vált több eddig létező nagyobb témakörre –, 
létrejött egy egységes, kollektív gyűjtőtematika, amely 
az eligazodást segíti elő.

Ugyanakkor nagyon jelentős változásnak mondható, 
hogy az eddig érvényben lévő ismereti követelmény-
rendszerben teret kaptak a Társadalmi, állampolgári, 
pénzügyi és munkavállalói ismeretek, ám a 2024-től ér-
vényes érettségi vizsgán már nem lesz számonkérhető 
az eddig külön tematikai egységként létező releváns 
témakör. Tantárgyspecifikusan ugyan megmaradtak 
a téma bizonyos elemei, betagodózva több kisebb téma 
alá – társadalmi viszonyok az újkorban vagy a XX. szá-
zadban), ám a mai körülmények konkrét jelenségeiről 
nem esik szó. A cigányság helyzete viszont továbbra is 
meghatározó témakörként épült be a vizsgakövetelmé-
nyekbe.

Nánay Mihály, a Történelemoktatók Egyesületének 
elnöke korábban azt nyilatkozta lapunknak, hogy „Kö-
zépszinten a kerettantervi lexika a vonatkoztatási alap, 
így a lexikálisan számon kérhető tartalom csökkent, 
ugyanakkor a vizsga leírásában nem találunk jelentős 
változásokat. Hasonlóan a korábbiakhoz, 12 tesztfel-
adat és 4 esszéfeladat lesz. Az érettségi eddig is minden 
részletében kompetenciaalapú volt, és a továbbiakban 
is az marad, azaz forrásokat, képeket, adatsorokat, áb-

rákat kell elemezni, azt gondolom tehát, hogy a továb-
biakban is tökéletesen meg fog felelni az elvárásoknak. 
Emelt szinten az érettségi követelmények megjelöltek 
ún. többletlexikákat.” (https://folyoiratok.oh.gov.hu/
uj-kozneveles/tortenelem-a-realis-pozitiv-nemzeti-
osszkep-a-fontos)

Általános szabályok és a feladatlapok 
tartalmi jellemzői

A vizsgakövetelményeknél olvasható általános szabá-
lyok alapján meghatározták, hogy az írásbeli vizsgán 
a vizsgázónak egy központi feladatsort kell megolda-
nia, ahol a vizsgázó tetszés szerint használhatja fel 
az idejét. A vizsga során pedig használhatja az állami 
tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által 
kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó 
középiskolai történelmi atlaszt. Emelt szinten ez csak 
az esszéfeladatokra érvényes. Fontos, hogy a vizsgázó 
gondoskodik a történelmi atlaszról, a vizsgaszerve-
zők csak a szóbeli vizsgán gondoskodnak a történelmi 
atlasz meglétéről. 

A vizsgafeladatlapok tartalmi arányai a következőkép-
pen oszlanak meg középszinten, illetve emelt szinten 
egyaránt: 

	� Politika-, esemény-, állam, jog- és intézménytörténet 
(35–45%); 
	� Társadalom-, életmód-, mentalitás- és művelődés-

történet (17–23%); 
	� Gazdaság-, technikatörténet és a környezeti kultúra 

története (17–23%); 
	� Eszme- és vallástörténet (17–23%).

A történelem vizsgakövetelmények változtatásai 
részben strukturálják át a számonkérések lehetőségét, 
amelyben összességében az általános történelmi tudat 
behatóbb átvizsgálását segíti elő a 2020-as Nemzeti 
alaptanterv és Kerettantervre épülő 2023/2024-ben 
érvénybe lépő érettségi vizsgakövetelmény.

Részletek:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/
kozismereti_vizsgatargyak_2024tol

Részletes érettségi vizsgakövetelmények 
a 2012-es Nat alapján:
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/
kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/
tortenelem_vk.pdf

Részletes érettségi vizsgakövetelmények 
a 2020-as Nat alapján:
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/
kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2024/
tortenelem_2024_e.pdf
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