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OKTATÁS–NEVELÉS  ÉRETTSÉGI VÁLTOZÁSOK

ÚJ KÖZNEVELÉS | 77. ÉVFOLYAM / 9–10. 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. Aktuális lapszámunkban 
a matematika tantárgyat vizsgáltuk meg.
Szöveg: Karkó Ádám

Érettségi változások: MATEMATIKA

2020-ban a Nemzeti alaptanterv és Kerettantervek 
bevezetését követően elkészültek a hozzájuk illeszkedő 
részletes érettségi vizsgakövetelmények. A követel-
mények alapján először a 2023/2024-es tanévben, 
a május-júniusi érettségik alkalmával adnak számot 
tudásukról a vizsgázók.

A megújuló érettségi vizsgakövetelmények – általáno-
san interpretálva, az összes érettségire kivetítve – kor-
szerű értékelési módszereket határoznak meg, melyek-
kel az eddiginél szélesebb teret adnak a diákok önálló 
problémamegoldásának és kreativitásának. Továbbra 
is megmaradt az érettségi vizsga kétszintű rendszere, 
melyben a kötelező vizsgatárgyak sem változtak meg, 
így a matematika is a kötelező érettségi vizsgák keddi 
napjára esik majd, ahogyan azt már megszokhattuk.

A régi és az új vizsgakövetelmények 
analógiái
Az érettségi követelményeit két szinten határozzák 
meg: középszinten a mai társadalomban tájékozódni 
és alkotni tudó ember matematikai ismereteit kell 
megkövetelni, ami elsősorban a matematikai fogalmak, 
tételek gyakorlati helyzetekben való ismeretét és alkal-
mazását jelenti; az emelt szint pedig tartalmazza a kö-
zépszint követelményeit is, de az azonos módon meg-
fogalmazott követelmények körében az emelt szinten 
nehezebb, több ötletet igénylő feladatok szerepelnek. 
Ezen túlmenően az emelt szint követelményei között 
speciális anyagrészek is találhatók, mivel emelt szinten 
elsősorban a felsőoktatásban matematikát használó, 
illetve tanuló hallgatók felkészítése történik.

A 2017-től érvényes vizsgakövetelmények részletes 
leírásában a kompetenciákon érthettük eddig a

	� Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombi-
natorika, gráfok
	� Számelmélet, algebra
	� Függvények, az analízis elemei
	� Geometria, koordinátageometria, trigonometria
	� Valószínűségszámítás, statisztika

kompetenciaterületeit. A 2024-től érvénybe lépő érett-
ségi vizsgakövetelmény a felsorolt definíciókon nem 
változtatott.

Önmagában a témakörök megnevezései sem változtak. 
A matematika tantárgy tematikus felosztása az új, 
2020-as érettségi vizsgakövetelmények változásai 
alapján a következőképp épül fel:

	� Halmazok (= A [tanuló] „Tudja alkalmazni a logikai 
szita elvét két-három halmaz esetében” részhalmaz 
emelt szintről középszintre került át.)
	� Matematikai logika (= A „Tudja megfogalmazni 

egy állítás megfordítását” középszintű követelmé-
nyét kivették, valamint a „Használja és alkalmazza 
feladatokban helyesen a szükséges, az elégséges, 
és a szükséges és elégséges feltétel fogalmát” eddig 
középszintű követelményt emelt szintre emelték.)
	� Kombinatorika
	� Gráfok (= Az „Ismerje az n pontú teljes gráf éleinek 

a számát” és a „Bizonyítsa, hogy bármely (legalább 
kétpontú) egyszerű gráfban létezik két azonos 
fokszámú pont” témákkal bővültek az emelt szintű 
követelmények.)
	� Alapműveletek
	� A természetes számok halmaza, számelméleti isme-

retek
	� Racionális és irracionális számok
	� Valós számok
	� Hatvány, gyök, logaritmus
	� Betűkifejezések
	� Arányosság
	� Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek, 

egyenlőtlenség-rendszerek (= A „Tudjon értelmezési 
tartomány, illetve értékkészlet-vizsgálattal, vala-
mint szorzattá alakítással megoldható összetett 
feladatokat megoldani” emelt szintre került, szintén 
a „Tudjon egyszerű másodfokú egyenletrendsze-
reket megoldani”. A „Tudjon | ax + b | = cx + d típusú 
egyenleteket megoldani” eltűnt a teljes követelmény-
rendszerből.
	� Középértékek, egyenlőtlenségek (= csak emelt szintű 

témakör) 
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	� A függvény (= Az „Ismerje az inverzfüggvény fogal-
mának szemléletes értelmezését (pl. az exponen-
ciális és a logaritmusfüggvény vagy a geometriai 
transzformációk esetében)” kikerült a középszintű 
követelmények közül.)
	� Egyváltozós valós függvények (= Néhány eddig 

középszinten alkalmazott függvény csak az emelt 
szintű vizsga letételéhez szükséges.)
	� Sorozatok (= A „Tudjon gyűjtőjáradékot és 

törlesztőrészletet számolni”, illetve a „Tudjon 
megtakarítási, befektetési és hitelfelvételi lehető-
ségekkel és azok kockázati tényezőivel kapcsolatos 
feladatokat megoldani” középszintű követelmények-
ké váltak.)
	� Az egyváltozós valós függvények analízisének ele-

mei
	� Elemi geometria
	� Geometriai transzformációk
	� Síkbeli és térbeli alakzatok
	� Vektorok síkban és térben
	� Trigonometria
	� Koordinátageometria
	� Kerület, terület
	� Felszín, térfogat
	� Leíró statisztika (= Néhány, eddig középszintű köve-

telmény emelt szintre került át.)
	� A valószínűségszámítás elemei (= A fo ga lom meg ha-

tá ro zá sok, illetve a binomiális eloszlás csak emelt 
szinten követelmények.)

Előző lapszámunkban Csapodi Csabával, az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Természettudomá-
nyi Karának adjunktusával készítettünk interjút 
a Nemzeti alaptanterv matematikára vonatkozó 
legfontosabb változtatásairól. A szakember elmondta 
(https://bit.ly/3Dr5k6f), hogy „az érettségi vizsga 
követelményeinek követnie kell a tantervi változásokat 
is, de külön kell választani a közép- és emelt szintű kö-
vetelményeket. Ami kimaradt a középszintű érettségi 
vizsga követelményeiből, az általában átkerült az emelt 
szintű követelmények közé. Illetve, ami középszinten 
új anyagként jelent meg a tantervben, az az érettségi 
vizsgán is megjelenik követelményként: tételek bizo-
nyítása, exponenciális folyamatok vizsgálata, pénzügyi 
ismeretek, statisztikai elemzések.”

Általános szabályok 
A vizsgázóknak az írásbeli vizsga során egy közpon-
ti feladatsort kell megoldaniuk, amelyre összesen 
180 perc áll rendelkezésre (45+135), mely időt szabadon 
használhatja fel a feladatlap megoldása során. Vizs-
gázóként engedélyezett a segédeszközök, azaz a függ-
vénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is), szöveges 
adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas 
zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő, melyekről 
a vizsgázó gondoskodik. Ezeket az eszközöket a vizsgá-
zók a vizsga során egymás között nem cserélhetik. Ez 
az elméleti és központi feladatmegoldási konstrukció 
az új érettségi vizsgakövetelményekben sem változott.

Érdemes azonban közép- és emelt szinten is odafigyel-
ni a tartalmi arányokra, amelyek a következőképpen 
alakulnak a feladatlap feladatainak elosztásában:

Középszint
Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok 20%
Számelmélet, algebra 25%
Függvények, az analízis elemei 15%
Geometria, koordinátageometria, trigonometria 25%
Valószínűség-számítás, statisztika 15%

Emelt szint
Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok 20%
Számelmélet, algebra 25%
Függvények, az analízis elemei 20%
Geometria, koordinátageometria, trigonometria 20%
Valószínűség-számítás, statisztika 15%

Emelt szinten kötelező szóbeli vizsgát tenniük 
az emelt szintű érettségi vizsgát választó vizsgázók-
nak. Az emelt szintű szóbeli vizsga központi tételsor 
alapján zajlik. A szóbeli vizsgára legalább húsz tételt 
kell készíteni. A tételsort úgy kell összeállítani, hogy 
tematikailag fedje le a követelményrendszert. Vizsgá-
zónként szükséges segédeszköz a tételsorban szereplő 
feladatokhoz kapcsolódó összefüggéseket tartalmazó 
képlettár, melyet a vizsgaszervező intézmény biztosít, 
továbbá szöveges adatok tárolására és megjelenítésére 
nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmé-
rő, melyekről a vizsgázó gondoskodik. Az egyes tételek 
egy-egy témából kerülnek ki.

A vizsgázónak a tétel címében megjelölt témát logi-
kusan, arányosan felépített, szabad előadásban kell 
kifejtenie. Fontos, hogy a felelet tartalmazza a kötelező 
szegmenseket:

	� egy, a témához tartozó, a vizsgázó választása szerinti 
definíció pontos kimondása; 
	� egy, a témához tartozó, a vizsgázó választása szerinti 

tétel pontos kimondása és bizonyítása; 
	� a kitűzött feladat megoldása
	� a téma matematikán belüli vagy azon kívüli alkalma-

zása, illetve matematikatörténeti vonatkozása (több 
ismertetése vagy egy részletesebb bemutatása).

A szóbeli vizsgán elérhető pontszám 35.

A matematika vizsgakövetelmények változtatásai 
részben strukturálják át a számonkérések lehetőségét, 
amelyben összességében az általános matematikai tu-
dás elsajátítását segíti elő a 2020-as Nemzeti alaptan-
terv 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/matemati-
ka_vk.pdf 
Részletes érettségi vizsgakövetelmények a 2020-as Nat alapján:
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/
kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2024/
matematika_2024_e.pdf


