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1. A vizsgák tartalmi elemzése 

A vizsgált időszakban sem a közép-, sem az emelt szintű földrajz vizsga-

követelményben nem történt változás. Az MTA Földrajzi Névbizottsága ja-

vaslatára az érettségi követelmény mellékletét képező földrajzi név-

anyagban (A vizsgakövetelményekhez kapcsolódó topográfiai fogalmak) 

történt kisebb formai, helyesírási módosítás 2011-ben, ami az idegen ne-

vek átírásában bekövetkezett nyelvtani-nevezéktani változások átveze-

tését jelentette. 

Elöljáróban érdemes kiemelnünk, mintegy vezetői összegzésként, 

hogy mind közép-, mind emelt szinten a vizsgált négy év feladatsorai al-

kalmasak voltak a vizsgázói tudás mérésére. Megállapítható ugyanakkor, 

hogy az ismeret és az alkalmazási képesség, illetve a topográfiai tudás 

vizsgálata szempontjából jelentős eltérés van a természet- és a társa-

dalom-földrajzi tartalmak mérésének belső arányai között. Ezek bár némi-

leg kiegészítik egymást, összességében a feladatsorokat az ismeretmérés 

felől az alkalmazás képességének vizsgálata felé tolják el. Ez pedig eltér 

a vizsgaleírásban javasoltaktól. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy az al-

kalmazási képességek vizsgálata éppen az emelt szint esetében elvá-

randó, hiszen már a magasabb szintű földrajzi tudás meglétére utal. 

Ugyanakkor éppen ezért fontos lenne olyan feladattípusok nagyobb mér-

tékű szerepeltetése, mint például a problémamegoldó feladatok, a rövi-

debb esszé jellegű, véleményalkotást elváró kérdések, az összefüggések 

elemzése.  

1.1. Az írásbeli feladatlapok szakmai jellemzői középszinten  

A középszintű írásbeli feladatsor két részből áll: az I. topográfiai isme-

reteket és készségeket mér, időtartama 20 perc, a hibátlanul kitöltött fel-

adatlap 25 pontot ér, a II. pedig földrajzi ismereteket és képességeket 

vizsgál, időtartama 100 perc, maximális pontszáma 75. Az írásbeli vizsga-

rész I. feladatlapjának megoldása során középiskolai földrajzi atlasz nem 

használható.  
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A vizsgált négy vizsgaidőszak kevés ahhoz, hogy a névanyag téma-

köreiben megjelenő régiók mindegyike szerepelhessen a feladatokban, így 

nem meglepő, hogy Európa esetében Közép- és Kelet-Európa alulrepre-

zentált, Magyarország esetében pedig ugyanez az Alföldről mondható el 

(lásd 1. táblázat).  

1. táblázat: A hazai tájak és európai területek megjelenése a feladatsorokban, 

2009–2012 

 2009 2010 2011 2012 

Európa Észak- és Nyu-

gat-Európa 

Pireneusi-

félsziget 

Franciaország Európa egésze 

Magyarország Duna-mente Dél-Dunántúl Észak-

Magyarország 

Dunántúl 

 

Változó volt, hogy az első vizsgarészre adható 25 pont mely összetevők 

(város, vízrajzi elem vagy táj) túlsúlyával jellemezhető (lásd 2. táblázat). 

Ebből a szempontból a 2009-es és 2010-es feladatsor mutat hason-

lóságot: a topográfiai fogalmak közül a városok jelennek meg nagyobb 

arányban.  

2. táblázat: Az egyes topográfiai fogalmak előfordulása és az elérhető pontszámok, 

2009–2012  

Megnevezés 2009 2010 2011 2012 

Tájak 3 1 3 10 

Országok 3 1 3 4 

Városok 11 16 6 4 

Vízrajzi elemek 5 5 13 5 

Egyéb, nem 

közvetlen to-

pográfiai fela-

dat 

3 2 0 2 

Összesen 25 25 25 25 
 

A feladatsor készítői a térképészeti ismeretek és készségek vizsgálatához 

kétféle feladattípust alkalmaznak. (A) a vizsgázóknak kontúrtérképeken 



 

7 

bejelölt földrajzi helyeket kell megnevezniük; (B) egy-két, maximum há-

rom, a térképen bejelölt földrajzi helyhez kapcsolódó kérdésre kell vála-

szolniuk (topográfiai feladat egyéb kapcsolódó ismeretekkel). Döntően az 

(A) típusú feladatok szerepeltek a feladatsorokban, az Európán kívüli kon-

tinensek névanyagát ellenőrző részben pedig kizárólag ilyen jellegű mérés 

történt. A magyarországi és az európai névanyag ismeretét tesztelő fela-

datrészekben a feladatsorok kb. felében szerepelt (B) típusú feladat is. 

A vizsgarészben a vizsgált időszakban hagyományos zárt végű feladat 

nem fordult elő.  

A vizsgált négy évben a középszintű írásbeli feladatsor II. részében 

a követelményrendszerben meghatározott valamennyi (11) témakörhöz 

kapcsolódott egy-egy feladat, melyeknek kb. fele az ismeretanyag meg-

létét vizsgálta, a másik fele pedig gyakorlati jellegű volt. Ezek az arányok 

megfelelnek a vizsgaleírás célkitűzéseinek, ahogy a feladattípusok változa-

tossága is. Mind a témakörök előfordulását, mind a feladatok sokszí-

nűségét, a földrajz duális (természet- és társadalomtudomány) jellegéből 

adódóan, a két nagy ismeretrész (természet- és társadalomföldrajz) ese-

tében külön-külön célszerű megvizsgálni, illetve komplexitása miatt külön 

kezelendő a globális környezeti problémák témaköre. 

 



 

8 

A részletes vizsgakövetelményben meghatározott témakörök
1
  

1. Térképi ismeretek 

2. Kozmikus környezetünk 

3. A geoszférák földrajza 

3.1 kőzetburok 

3.2 levegőburok 

3.3 vízburok 

3.4 talaj 

4. Földrajzi övezetesség 

5. A népesség és településföldrajz 

6. A világ változó társadalmi-gazdasági képe 

7. A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, országcsopor-

tok és országok  

8. Magyarország földrajza 

9. Európa regionális földrajza 

10. Az Európán kívüli földrészek földrajza 

11. A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásai 

 

A természetföldrajzi feladatok döntő többségükben ábrához, fényképhez, 

adatsorhoz, diagramhoz vagy szöveghez kapcsolódtak. Minden esetben 

szerepelt az ismeret meglétét ellenőrző és a feladathoz kapcsolódó ké-

pi/szöveges információ megértésének, feldolgozásának képességét (azaz 

alkalmazást mérő) kérdés. Az alkalmazás kívánt arányát biztosítják 

                                    

1
 A témakörökkel kapcsolatban meg kell említeni, hogy a 6. témakör már 2005-től két 

altémára osztódott: általános gazdaságföldrajz és a pénz világa, a 7. téma pedig, mivel 

tartalmában nem választható el a 9. és a 10. témakörtől, azokhoz kapcsolódóan jelent 

meg. 
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a kozmikus környezetünk című (csillagászati) témakörhöz (rendszeresen) 

kapcsolódó számítási-logikai feladatrészek is. 

A vizsgált időszakban a zárt végű feladatok aránya 43%, a nyílt vé-

gűeké 57% volt. Az előbbiek között előfordult: egyszerű választás, illesz-

tés, többszörös választás, alternatív választás, rendszerezés, kötött 

szövegkiegészítés. Gyakoriságuk az illesztés kivételével, mely 50%-ban 

szerepelt, közel azonos. Az összes nyílt végű feladat 40%-a fogalommeg-

nevezés, 20%-a válaszadás, kevésnek mondható a kísérlet-elemzés, és 

teljesen hiányzik a definícióalkotás, a problémafeladat és az esszéírás. 

(Megjegyzendő, hogy hosszabb esszé írása nem elvárás a vizsgán, illetve 

a hiányolt három feladattípus alapvetően az emelt szintű vizsga elvá-

rásaihoz kapcsolódik.)  

A társadalom-földrajzi, elsősorban a regionális szemléletű témák (8–

10 témakörök) esetében, azok jellemzőiből adódóan, az ismereteket elle-

nőrző feladatok vannak meghatározó arányban (94%), míg A globális kör-

nyezeti problémák esetében az alkalmazást igénylő feladatok (95%). 

A népesség- és településföldrajz, az Általános gazdasági földrajz és A pénz 

világa témákban az alkalmazási feladatok aránya 30–44 % között mozgott 

a vizsgált időszakban.  

A sokszínűség mutatója, hogy vizsgált időszakban 12 különböző fel-

adattípus jelent meg. A zárt végűek között (a megszerezhető pontok 

32%-a) előfordult: rendszerezés, illesztés, alternatív választás és négyfé-

le, illetve többszörös asszociáció, a nyílt végű feladatok között pedig meg-

jelent a fogalom megnevezése, a rövid válaszadás, a számítás, a topográ-

fiához kapcsolódó egyéb feladat, rajzolás, illetve az adat- vagy szöveg-

elemezés. A feladatok mintegy kétharmadát jelentő nyílt végű kérdések 

között az elemzéses feladatok a leggyakoribbak (41%), ezen belül is az 

adat-, adatsor-, illetve diagramelemzések. Ezeket követi a fogalom-

megnevezés (18,7%), a rövid válaszadás (16,6%) és a számítási fel-

adatok (12,5%). A legkisebb arányban, mindössze egy feladatlapban elő-
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forduló diagramkészítést elváró rajzos feladat, a megszerezhető pontok 

3%-át jelentette.  

1.2. Az írásbeli feladatlapok szakmai jellemzői emelt szinten  

Az emelt szintű feladatlapok egy 100 pontot érő, földrajzi ismeretek és 

képességek meglétét vizsgáló feladatsort tartalmaznak, amit a vizsgázók 

240 percig írhatnak. Miután atlasz nem használható, ha a feladatok meg-

oldásához adatokra van szükség, azt a feladatsornak mindig tartalmaznia 

kell. Míg középszinten nagyobb pontszámú, összetettebb feladatokkal ta-

lálkozunk az egyes témákban, addig emelt szinten az elérhető 100 pont 

mögött 200 itemes feladatlap áll, és 100 pontos skálára visszaosztással 

vetítik az eredményt. Ez azért fontos, mert így a középszinthez képest jó-

val több lehetőség nyílik az egyes témakörökhöz kapcsolódó tudás és ké-

pességek ellenőrzésére. 

A vizsgált időszakban a feladatsorok a vizsgakövetelmény vala-

mennyi fő témaköréből (lásd korábban) tartalmaztak kérdéseket, a követ-

kező megoszlásban: közel felében ismeretanyag, egyötödnyi topográfiai 

ismeretek és egyharmadnyi gyakorlati jellegű feladat. Mind a természet-, 

mind a társadalom-földrajzi témakörök egymáshoz viszonyított aránya ki-

egyenlített, legritkábban a globális földrajzi problémák jelentek meg 

a vizsgált időszakban. 

A természetföldrajzi tartalmak esetében 2009-ben, 2010-ben és 

2011-ben a négy év átlagához igazodóan a térképészeti és a csillagászati 

témakörökért lehetett a legkevesebb pontot kapni, 2012-ben ez a vízbu-

rok témára igaz. A legstabilabb arányt az övezetesség és a levegőburok 

képviseli a vizsgált négy feladatsorban (lásd 3. táblázat). 
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3. táblázat: A főbb természetföldrajzi témakörök aránya 

a feladatra adható pontérték alapján, 2009–2012 (%) 

Megne-

vezés 

Térképé-

szet 

Csillagá-

szat 

Kőzet-

burok 

Levegő-

burok 

Vízburok Talaj Övezetesség 

2009 16 10 19 23 27 – 21 

2010 8 15 23 21 16 – 21 

2011 19 8 24 24 24 – 19 

2012 13 21 18 21 8 – 20 

Együtt 14 12 19 20 17 – 18 

 

A társadalomföldrajz és környezeti problémák esetében nagyobb eltérése-

ket figyelhetünk meg az egyes évek között. Két témakör van (Magyaror-

szág és Európa), amelyek nem mutatnak ilyen jelentős eltérést, előfordu-

lásuk mértéke megközelítően minden évben hasonló. A négy vizsgaidő-

szak kedvező átlaga mögötti jelentős aránybeli különbségek jól kiegyenlí-

tik egymást (lásd 4. táblázat). 

Zárt és nyílt végű feladatok emelt szinten is egyaránt előfordultak 

minden évben. A nyílt végűek aránya messze meghaladja a zárt végűekét, 

különösen a 2010-es és a 2012-es években. A feladattípusok sokszínű-

sége szempontjából a 2009-es év volt a legváltozatosabb, ez legkevésbé a 

2012-es feladatsorról mondható el. A leggyakoribb, legtöbb pontot érő fe-

ladattípusok az elemzési képességet mérőek (2009, 2012), a topográfiai 

feladatok (2011) és a számítási-logikai feladatok.  
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4. táblázat: A társadalom-földrajzi és környezeti problémák témakörök aránya 

a feladatra adható pontérték alapján, 2009–2012 (%) 
M
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2009 21 11 – 22 21 8 17 

2010 15 – 15 23 17 21 9 

2011 16 3 10 23 15 19 14 

2012 9 19 7 14 18 22 11 

Együtt 15 8 8 20 18 18 13 

 

Emelt szinten 14 feladattípus jelent meg a vizsgált időszakban, ezek közül 

8 tartozott a nyílt végűek közé. A változatosság általánosan igaz: egy-egy 

feladatsorban 6–9 különböző feladattípus szerepelt. Közülük az elemzés és 

a topográfiai kérdések mind a négy évben megjelentek, ezek pontszerző 

értéke is viszonylag magas volt. Ritkának számít a logikai sorba rendezés, 

a számítás és a szövegkiegészítés, illetve a problémamegoldást elváró fe-

ladat. A társadalomföldrajz esetében elsősorban a regionális földrajzi té-

mákhoz kapcsolódtak topográfiai feladatok. Három vizsgaidőszakban 

(2009 a kivétel) jelentős mértékű volt az eltolódás a nyílt végű feladatok 

felé, a túlsúlyt azonban nem a képességmérésre alkalmas számolási, 

problémamegoldási vagy hosszabb szöveget választ igénylő feladatok 

okozták, hanem a topográfiai feladatok magas aránya. 
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A tanulmány elején már említettük, hogy az alkalmazási képességet 

mérő (ún. gyakorlati) feladatok túlsúlyba kerültek. Különösen a 2009-es 

és a 2012-es vizsga természetföldrajzi feladatai kívánták meg a vizsgá-

zóktól a magasabb szintű gondolkodást. A vizsgaleírásban közölt megosz-

lást egyik évben sem sikerült tartani, sőt az előírt ismeret/alkalmazás bel-

ső arányainak fordítottja látszik megvalósulni (lásd 5. táblázat). 

5. táblázat: Az ismeret, az alkalmazás és a topográfia belső arányai 

a természetföldrajzi témakörben, 2009–2012 (%) 

Megnevezés Ismeret Alkalmazás Topográfia 

2009 13 76 11 

2010 19 58 23 

2011 20 58 22 

2012 21 79 0 

A vizsgaleírásban meghatározott arány 50 30 20 

 

A társadalom-földrajzi és környezeti tartalmak jobban megközelítik a ja-

vasolt belső arányokat, de itt is megfigyelhető az ismereteket ellenőrző 

feladatok az elvártnál kisebb mértéke, különösen 2011-ben (lásd 6. táblá-

zat).  

6. táblázat: Az ismeret, az alkalmazás és a topográfia belső arányai 

a társadalom-földrajzi témakörben, 2009–2012 (%) 

Megnevezés Ismeret Alkalmazás Topográfia 

2009 43 34 23 

2010 45 26 29 

2011 23 53 24 

2012 40 22 38 

A vizsgaleírásban meghatározott arány 50 30 20 
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2. A vizsgázók száma és összetétele 

A földrajz nem kötelező érettségi vizsgatárgy, ezért érdemes megvizs-

gálni, mennyire népszerű a tanulók körében, azaz arra vagyunk kíváncsi-

ak, hogy 2009 és 2012 között az összes érettségiző hány százaléka jelent-

kezett földrajzból vizsgára. Legnépszerűbb a 2009-es évben volt, akkor 

minden 7. vizsgázó választotta (lásd 7. táblázat).  

 

7. táblázat: Az összes és a földrajz érettségi vizsgára jelentkezők száma, 

2009–2012 (fő és %) 

Megnevezés 2009 2010 2011 2012 

Összes érettségiző (fő) 136 202 138180 141 286 136 249 

Földrajzból érettségiző (fő) 19 277 14 638 16 944 16 132 

A földrajzból érettségizők aránya (%) 14 10,6 12,0 11,8 

 

A vizsgált időszakban az érettségizők és a földrajzból vizsgázók számának 

alakulása évenkénti bontásban hasonló tendenciát mutat, kivéve a 2009 

és 2010 közötti változást: ekkor az összes vizsgázók száma 1,5%-kal 

nőtt, míg a földrajzból érettségizőké 24%-kal, azaz mintegy negyedével 

visszaesett. Ugyanakkor 2011-ben 2,2%-kal többen jelentkeztek érettségi 

vizsgára az előző évhez viszonyítva, földrajzból viszont 16%-os volt a nö-

vekedés (lásd 8. táblázat). Feltételezhetően a földrajzból vizsgázók szá-

mának csökkenése 2010-ben egy átmeneti évnek tekinthető. 

 

8. táblázat: Az összes és a földrajz érettségi vizsgára jelentkezők számának változása 

évenként, 2009–2012 (fő és %) 

Megnevezés  2009–2010 2010–2011 2011–2012 

Összes érettségiző fő +1978  +3106 –5037 

 % +1,5 +2,2 –3,6 

Földrajzból érettségiző fő –4639 +2306 –812 

 % –24,1 +15,8 –4,8  



 

15 

2.1. Az emelt szintre jelentkezők összetétele 

Az előzőekben a földrajzból érettségizők számában megfigyelt 2010. évi 

csökkenést nem az emelt szintű vizsgák múló népszerűsége okozta, hi-

szen az említett 24%-hoz képest emelt szinten csak 10%-kal mentek ke-

vesebben vizsgázni. A tantárgyon belül az emelt szintű jelentkezések 

száma 2012-ben az előző évhez képest mintegy harmadával nőtt, mi-

közben az összes jelentkezés aránya csökkent (lásd 9. táblázat). 

 

9. táblázat: A földrajz érettségire, illetve ezen belül emelt szintre jelentkezők létszáma, 

2009–2012 (fő és %) 

Megnevezés  2009–2010 2010–2011 2011–2012 

Földrajzból érettségiző fő –4639 +2306 –812 

 % –24,1 +15,8 –4,8 

Emelt szinten érettségiző  fő –26 +120 +128 

 % –10 +51,1 +36,1 

 

Az emelt szintű vizsgára jelentkezők közt a vizsgált időszak elején a ne-

mek aránya közel hasonló volt, ami a másik három évben (kismértékben) 

a férfiak javára tolódott el: 2010–2012 között 8–13%-kal több férfi jelent-

kezett emelt szintre, mint nő (lásd 1. ábra). Az emelt szintnek a továbbta-

nulásban van jelentősége, hiszen az így kapott többletpontok nagyobb 

esélyt adnak a bejutásra valamely főiskolai vagy egyetemi szakra. A fel-

sőoktatási szakok egy része a földtudományi alapképzéshez köthetők (ge-

ológus, térképész, geográfus, meteorológus), amelyek hagyományosan 

műszaki, technikai, természettudományos érdeklődésű, irányultságú fia-

talokat vonzanak, így érthető, ha ezt a vizsgatípust – ha nem is túlnyomó 

többségében – gyakrabban választják a férfiak, mint a nők.  
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1. ábra: A nemek aránya az emelt szintű vizsgán, 2009–2012 (%) 

 

Felsőoktatási tanulmányokra főként a gimnazisták készülnek, így érthető, 

ha a szakközépiskolások aránya az emelt szintű földrajz vizsgán általában 

nem több, mint 10%. Feltűnő azonban, hogy számuk nő, 2012-re 2009-

hez képest majdnem megduplázódott (lásd 2. ábra). 

 

2. ábra: Emelt szintre jelentkezők programtípus szerint, 2009–2012 (fő) 

 

A szakközépiskolások esetében azt is érdemes megnézni, vajon a többi 

természettudományos tárgyhoz képest az emelt szintű jelentkezések föld-

rajzból hol állnak a rangsorban. A 10%-os küszöböt semelyik más tan-
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tárgyban nem lépi át a jelentkező aránya, földrajzból viszont 2012-ben 

már közel 12%-nyi volt e mutató értéke (lásd 3. ábra). 

A képzés munkarendje alapján vizsgálva az emelt szintre jelent-

kezőket, a felnőttoktatásban tanulók elenyésző számban (a négy év során 

összesen 12-en, kevesebb, mint 1%), a tanulói jogviszonnyal nem ren-

delkezők 10–16%-ban képviseltették magukat.  

A földrajz esetében a leggyakoribb vizsgatípus emelt szinten nem az 

ún. rendes vizsga, amelyet a tanulók a középiskolai tanulmányok befe-

jezését követően, még a tanulói jogviszony fennállása alatt első alka-

lommal tesznek le. A vizsgák kétharmada, közel háromnegyede abba az 

egyéb kategóriába sorolható, amelybe a szintemelő, kiegészítő, ismétlő 

vagy pótló vizsgák tartoznak (lásd 4. ábra). E vizsgatípusok közös jel-

lemzője – a szintemelő és a pótló kivételével –, hogy a már korábban le-

tett érettségit követik, így valószínűsíthetően a vizsgázók később kialakult 

felsőoktatási továbbtanulási szándéka vagy a már elkezdett egyete-

mi/főiskolai tanulmányaik módosítása, kiegészítése miatt választják, ily 

módon e vizsgáknak jelentős szerepük lehet a felsőoktatási mobilitásban. 

 

3. ábra: A szakközépiskolások jelentkezése emelt szintű természettudományi vizsgákra, 

2009–2012 (%) 
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4. ábra: A vizsgázók megoszlása vizsgafajták szerint, 2009–2012 (%) 

 

Az adatokból az is látható, hogy emelt szinten az előrehozott vizsgafajta 

szerepe fokozatosan csökkent (lásd 4. ábra). E mögött feltehetően az 

a felismerés állhat, hogy a sikertelen vizsga már csak a középiskolai tanul-

mányok befejezése után javítható/ismételhető, és a fiatalabb korosztályok 

(10–11. évfolyam) még nincsenek teljesen birtokában azon földrajzi kom-

petenciáknak, amelyek egy sikeres vizsgához szükségesek. 

2.2. A középszinten vizsgázók jellemzői  

Korábban láttuk, hogy a földrajzból érettségizők száma 2010-ben vissza-

esett, és ez nem az emelt szintű jelentkezésekkel volt összefüggésben. 

A magyarázat egy törvényi változás: 2010-től kötelező lett az idegen 

nyelvi érettségi a felnőttképzésben is, így ott is mindössze egyre csökkent 

a választható vizsgatárgyak száma. Korábban a két választható tárgy 

egyike a legtöbb esetben a földrajz volt, 2009-hez képest azonban 2010-

ben mintegy 5000 fővel kevesebben jelentkeztek (lásd 5. ábra). A tantár-

gyi statisztikák azt mutatják, hogy az informatika került az élre, és a föld-

rajz a második legnagyobb számban választott nem kötelező vizsgatárgy-

gyá vált. 
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5. ábra: A középszinten vizsgázók létszáma, 2009–2012 (fő) 

 

A középszintű vizsgát választók iskolatípusonkénti megoszlása azt mutat-

ja, hogy a vizsgált időszakban a gimnazisták 60%-os túlsúlya volt jellem-

ző (a legnagyobb eltérés 2009-ben volt a két programtípus között, lásd 

6. ábra). Érdemes megjegyezni, hogy csak a kétszintű vizsga bevezetése-

kor vált lehetővé egyáltalán a földrajz érettségi a szakközépiskolák jelen-

tős részében, ezért a közel 40%-os arány népszerűséget jelez. A vizsga-

szabályozás változása vélhetően gyökeresen átalakítja majd a fenti ará-

nyokat, hiszen a szakmai alapozó tárgy kötelező választása nem teszi le-

hetővé 5. vizsgatárgyként a földrajzot.  
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6. ábra: A vizsgázók megoszlása képzéstípus szerint, 2009–2012 (%) 

 

A képzés munkarendje alapján egyértelműen kirajzolódik, hogy földrajzból 

2009-ig a felnőttoktatásban tanulók aránya meghaladta a vizsgázók 40%-

át, a nappali rendszerű felnőttoktatással együtt pedig megközelítette az 

50%-ot. Ez a mutató 2009-óta már együttesen sem éri el a 30%-ot, és 

lassan csökken. A tanulói jogviszonyon kívül megmérettetésre jelentkezők 

száma elenyésző (lásd 7. ábra).  
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7. ábra: A vizsgázók összetétele a képzés munkarendje szerint, 2009–2012 (%) 

 

Nemenként elemezve a vizsgázók populációját, érdekes és trendszerű vál-

tozásnak lehetünk tanúi a vizsgált időszakban: 2009-ben még 15%-kal 

több lány, mint fiú választotta a vizsgát, ám a különbség 2012-re csak alig 

több, mint 6%-ra apadt (lásd 8. ábra). A tendenciát nem magyarázzák 

tartalmi vagy feladattipológiai változások, az okok talán a képzéstípus 

szerinti arányokban, illetve a továbbtanulási szándékokban keresendőek. 

Földrajzból – különösen középszinten – kezdetektől jelentős volt az 

előrehozott vizsgák száma. Ez a tendencia figyelhető meg a vizsgált idő-

szakban is: 2009-ben az érettségizők több mint 35%-a tett előrehozott 

vizsgát, és ez a mutató 2012-ben már meghaladta az 51%-t (lásd 9. áb-

ra). Miután a 10. évfolyam végén befejeződik a kötelező földrajzoktatás, 

ez érthető. A tanulóknak könnyebbséget jelentett, hogy megszerezhettek 

egy tantárgyi érettségit, a még friss ismeretek birtokában.  

Az előrehozott földrajz vizsga lehetősége 2014-ben megszűnt, vél-

hetően ennek is köszönhető a 2011–2012-es 50% feletti arány. Azok 

a tanulók, akik tudtak, még éltek az előrehozott vizsga nyújtotta előnyök-
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kel. Azt is látjuk, hogy az egyéb vizsgatípusok aránya, ami összefügg 

a jogviszonyon kívüli vizsgázók számával, csekély (lásd 9. ábra).  

 

8. ábra: A vizsgázók nemenkénti összetétele, 2009–2012 (%) 

 

 

9. ábra: A vizsgázók összetétele a jelentkezés típusa szerint, 2009–2012 (%) 
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3. Az emelt szintű teljesítmények  

3.1. Az összesített eredmények 

Az emelt szintű eredményeket először az elért százalékban kifejezett tel-

jesítmények alapján tekintjük át, évenkénti bontásban. A vizsgált időszak 

első évében, 2009-ben két kiugró gyakoriság figyelhető meg: a 80%-os és 

a 70%-os teljesítmény körül, ezt követi az 50%-os, míg a 20%-nál gyen-

gébb eredmények aránya elenyésző. Kevés a nagyon jó teljesítmény, 

ugyanakkor felmerül a kérdés: emelt szinten a pontok 20%-a minden 

vizsgázó számára megszerezhető volt? Az eredmények 2010-ben jóval 

nagyobb varianciát mutatnak, mint 2009-ben. Nem találunk jellemző, szi-

getszerűen kiemelkedő százalékos sávokat, inkább három, szélesebb 

csomópontot: 85–90%, 75–80% és 65–70% között. Összességében töb-

ben értek el jobb eredményt, mint 2009-ben, és 20% alatti teljesítmény 

továbbra sem fordul elő. Kimagasló a 78%-os teljesítmény gyakorisága 

2011-ben, miközben a legrosszabb eredmény továbbra is csak 20%-os. 

Ebben az évben fordultak elő legnagyobb arányban a legjobb teljesít-

mények. A normál eloszláshoz 2012-ben közelítenek leginkább az ered-

mények: leggyakoribb a 70–75%-os, majd közel azonos, de kisebb arányt 

képviselnek a 60 és 80%-osak. A legrosszabb eredmény 20%-os, és 

egyetlen vizsgázó érte el a legjobb eredményt (lásd 10. ábra). 

A pontszámok eloszlásának vizsgálatából további megállapításokat is 

tehetünk. A normál eloszláshoz leginkább közelítő 2012-es évi eredmé-

nyek e szempont szerint még szemléletesebbek: az elért pontszámok kö-

zött a közepes (átlagos) eredményekből (105 pont)volt a legtöbb, és 

a legjobb, illetve legrosszabb eredmények előfordulása minimális. Mérési 

szempontból tehát ez az év volt a legsikeresebb: a tudás alapján jól tudta 

differenciálni a vizsgázókat (lásd 11. ábra). 
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10. ábra: Az emelt szintű teljesítmények eloszlása, 2009–2012 (%) 

 

11. ábra: Az emelt szinten elért pontszámok eloszlása, 2009–2012 (%) 
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Ha az emelt szinten nyújtott összesített eredményeket lefordítjuk az érett-

ségi osztályzatok nyelvére (60%-os teljesítmény felett lehet jelest kapni), 

akkor megállapítható, hogy az átlagos vizsgázó földrajzból 2009-ben, 

2010-ben és 2011-ben jelesre teljesített, és 2012-ben is csak 2%-kal ma-

radt le ettől. Az idő függvényében nem állapítható meg trend az ered-

mények alakulásában, és az egymást követő évek teljesítményátlaga kö-

zött soha nem nagyobb 6,6%-nál a különbség (lásd 12. ábra). 

Programtípus szerint bontva a teljesítményátlagokat, a gimnazisták 

eredménye a négy év átlagában 9%-kal jobb a szakközépiskolásokhoz ké-

pest. A legkisebb differencia a legjobb eredményt mutató 2010-es évben 

tapasztalható (6,5%), míg 2012-ben a különbség ennek csaknem a két-

szeresére nőtt (12,5%). A kétféle iskolatípusból érkezők tudása között te-

hát van különbség, de nem kirívó (lásd 13. ábra) annak ellenére, hogy 

szakközépiskolában a tárgyat fele annyi ideig tanulják, és jellemzően nem 

indítanak emelt szintű érettségire felkészítő fakultációkat. Az egyéni ered-

mények eltérése az átlagtól a szórásértékek elemzésével vizsgálható, 

e tekintetben nincs érdemi különbség a kétféle programtípusból vizsgázók 

között (lásd 13. ábra).  

 

 

12. ábra: Az emelt szintű teljesítmények átlaga, 2009–2012 (%) 
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13. ábra: Az emelt szintű teljesítmények átlaga és szórása proramtípus szerint, 

2009–2012 (%) 

 

3.2. Az írásbeli és szóbeli eredmények 

Az írásbeli dolgozatok 2010-ben és 2011-ben könnyebbnek bizonyultak 

a másik két évéhez képest, amit a 80%-os vagy e feletti eredmények ma-

gasabb aránya jelez. Feltűnően kevés az 50%-osnál rosszabb írásbeli tel-

jesítmények előfordulása 2009-ben és 2010-ben, különösen 2012-höz vi-

szonyítva, ahol viszont e tartományban viszonylag sok dolgozat van (lásd 

14. ábra). 

Mivel a szakközépiskolai tanulók nagyon kis arányban képvisletetik 

magukat az emelt szintű földrajz érettségin (lásd 2. ábra), csak korlá-

tozott összehasonlítást tehető. Átlageredményük mind a négy évben kb. 

10%-kal alacsonyabb, mint a gimnazistáké, ami nem a legjobb dolgozatok 

hiányával, hanem a rosszabb teljesítmény magasabb előfordulásával ma-

gyarázható. A gimnáziumi tanulók teljesítményeloszálása homogénebb, 

a 2009-es eloszlás szinte szabályos haranggörbét mutat. Míg 2011-ben 

a feltűnően sok 60% feletti (tehát jó színvonalú) dolgozat született körük-

ben, addig a másik programtípusban tanulóknál e tendenciának jele sincs. 

Az egyes évek különbségei (a 2010-es és 2011-es magasabb teljesít-
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ményei) jobban kirajzolódnak a gimnazisták eredményeiben, mint 

szakközépiskolás társaikéban (lásd 15 ábra). 

 

14. ábra: Az írásbeli vizsgateljesítmények eloszlása, 2009–2012 (%) 

 

15. ábra: Az emelt szintű írásbeli eredmények megoszlása programtípus szerint, 

2009–2012 (%) 

 

A szóbeli vizsgák esetében legfeltűnőbb mind a négy vizsgált évben a 0%-

os teljesítmények magas aránya. Itt feltételezhetően arról van szó, hogy 
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a tanulók a rossz írásbeli eredmény tudatában már nem mentek el szóbe-

lizni. Korábban láttuk, hogy emelt szinten a vizsgázók döntő hányada nem 

előrehozott vagy rendes vizsgát tett, így minden negatív következmény 

nélkül megtehették ezt. Különösen érdekes, hogy a második leggyakoribb 

szóbeli eredmény a 100%-os teljesítmény. Megfigyelhető, hogy míg az 

írásbelin nem fordul elő 20%-nál alacsonyabb teljesítmény, addig a szó-

beli vizsgán a legrosszabb eredmények 10%-os teljesítmény körül vannak 

(figyelmen kívül hagyva a 0%-os teljesítményt). Látható, hogy 0 és 10% 

közötti szóbeli teljesítmény nincsen, tehát a vizsgáztatók nem éltek a buk-

tatás lehetőségével (lásd 16. ábra).  

 

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

Az írásbeli és szóbeli százalékos teljesítményadatok iskolatípusok szerinti 

összehasonlításából két érdekességet lehet leírni. A két vizsgarészben és 

kétféle programtípusban a változások trendje hasonló, kivétel a 2012-es 

év, amikor a szakközépiskolások teljesítménye az előző évhez képest 8%-

kal rosszabb lett a szóbeli vizsgán, míg a gimnazistáké 2,4%-kal jobb. 
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Ugyanebben az évben a szakközépiskolások írásbeli teljesítménye na-

gyobb mértékben (11%-kal) lett gyengébb az előző évi teljesítményhez 

képest, mint a gimnazistáké (6,8%-kal csökkent). A 2012-es rosszabb 

eredményekhez ezek szerint a szakközépiskolások dolgozatai és szóbeli 

teljesítményei nagyobb mértékben járultak hozzá, mint a gimnazistáké 

(lásd 10. táblázat).  

 

10. táblázat: Az írásbeli és szóbeli vizsgarészek teljesítményei képzéstípus szerint, 

2009–2012 (%) 

Iskolatípus Vizsgarész 2009 2010 2011 2012 Átlag 

Gimnázium  Írásbeli 68,6 73,8 71,3 64,5 69,6 

Szóbeli 67,5 70,6 62,6 65,0 66,4 

Szakközépiskola Írásbeli 60,4 64,2 61,0 49,9 58,9 

Szóbeli 53,6 61,3 56,5 48,7 55,0 

 

A kétféle vizsgarész teljesítményét összehasonlítva megállapítható, hogy 

az érettségizők az írásbelin jobban teljesítenek, mint a szóbelin. Egy eset-

ben volt kivétel: 2012-ben a gimnazisták jobban szerepeltek a szóbelin 

(lásd 10. táblázat).  

A szóbeli vizsgán a tételek természetföldrajzi összetevőjéhez kap-

csolódó feleletek valamivel sikeresebbek (2,3%-kal), mint a társadalom-

földrajzi témáké. A gimnáziumi vizsgázóknál ez a különbség minimális. 

A természetföldrajzi összetevő eredménye a gimnáziumi képzésből érkező 

vizsgázóknál átlagosan 10%-kal, míg a társadalom-földrajzi összetevő át-

lagosan 13%-kal volt jobb a szakközépiskolások eredményéhez képest. 

A kétféle iskolatípus közti teljesítménykülönbség társadalomföldrajzból 

2012-ben 18,5% volt (lásd 11. táblázat). Ugyanezen évről korábban meg-

állapítottuk, hogy a tanulók teljesítményének eltérése az átlagtól ekkor 

a legkisebb, tehát a jelenség a vizsgázok körében általános. Arra is utal-

tunk, hogy a kétféle programtípus tanulói eltérő felkészültséggel érkeznek 

a vizsgára, ami a társadalom-földrajzi témáknál erősebben érzékelhető, 

így a szakközépiskolában a társadalomföldrajz tanításának vizsgálatára, 

fejlesztésére van szükség.  
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11. táblázat: A szóbeli vizsgateljesítmények képzéstípus szerint, 2009–2012 (%) 

Vizsgafeladat Iskolatípus 2009 2010 2011 2012 Átlag 

Természetföldrajz: 

tartalmi összetevők 

Gimnázium 68,7 72,8 63,6 65,6 67,7 

Szakközépiskola 57,7 63,9 57,1 52,5 57,8 

Átlag 63,2 68,4 60,4 59,1 62,8 

Társadalomföldrajz: 

tartalmi összetevők 

Gimnázium 67,9 70,7 63,3 65,7 66,9 

Szakközépiskola 51,7 62,4 55,2 47,2 54,1 

Átlag 59,8 66,6 59,3 56,4 60,5 

 

A szóbeli vizsgarész értékelésének tartalmi összetevőiről már esett szó, 

a következőkben azokat az elemeket vizsgáljuk, melyek súlya lényegesen 

kisebb, és megítélésük szubjektívebb. 

 

A szóbeli vizsgán adható 50 pont összetevői: 

Természetföldrajz 

 tartalmi összetevők: 20 pont 

 logikus felépítés: 2 pont 

 a szaknyelv, a térkép- és eszközhasználat: 3 pont 

Társadalomföldrajz 

 tartalmi összetevők: 20 pont 

 logikus felépítés: 2 pont 

 a szaknyelv, a térkép- és eszközhasználat: 3 pont 

Összesen:  50 pont 

 

A négyéves átlagadatokat a fenti értékelési szempontok alapján tekintjük 

át. A felépítésnél a vizsgáztatók azt értékelik, hogy a vizsgázó milyen 

mértékben képes a magadott kérdések és feladatoknak megfelelő, önálló, 

szabatos, strukturáltan, logikusan felépített, nyelvileg is megfelelő színvo-

nalú feleletet alkotni. A másik vizsgálati szempont a szóbelin a rendelke-

zésre álló adatsorok, térképvázlatok, grafikonok, diagramok, szövegrész-

letek, ábrák helyes és tényleges alkalmazásának sikeressége a felelet so-

rán, ezek beépítése a feleletbe, valamint értékelik a földrajzi szakkifeje-

zések alkalmazását is. Utóbbi összetettebb és bonyolultabb szempont-



 

31 

rendszer, a megfelelés is nehezebb, hiszen itt komplex, nem csak földrajzi 

kompetenciák alkalmazását méri a vizsga (matematikai, szövegértési, 

analitikai, anyanyelvi stb.). Ezzel magyarázható, hogy ezen értékelési 

szempont alapján a vizsgázók kevésbé teljesítenek jól, mint a felelet fel-

építésénél (lásd 12. táblázat) és akár a tartalmi összetevőknél (lásd 

11. táblázat): itt az elvárt maximum csak valamivel több mint felét teljesí-

tik a vizsgázók. A rendelkezésre álló adatok szerint szakközépiskolai tanu-

lók még ennél is rosszabb, például a társadalom-földrajzi témaköröknél 

átlagosan 46,8%-os teljesítményt mutatnak (lásd 13. táblázat). 

 

12. táblázat: A szóbeli vizsgateljesítmények átlaga összetevők szerint, 2009–2012 (%) 

Természetföldrajz: felépítés 63,0 

Társadalomföldrajz: felépítés 60,1 

Természetföldrajz: szaknyelv, térkép- és eszközhasználat 55,1 

Társadalomföldrajz: szaknyelv, térkép- és eszközhasználat 52,9 

 

13. táblázat: A szóbeli teljesítmények összetevői képzéstípus szerint, 2009–2012 (%) 

Programtípus Gimnázium Szakközépiskola 

Megnevezés 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Természetföldrajz 

(szaknyelv, térkép- 

és eszközhasználat)  

61,4 66,2 56,9 59,2 46,3 52,3 57,3 41,0 

Társadalomföldrajz 

(szaknyelv, térkép- 

és eszközhasználat)  

60,0 61,2 56,2 58,6 41,9 48,8 54,7 41,7 

 

Korábban megfogalmaztuk, hogy a vizsgára jelentkezés típusa szerint je-

lentős arányeltolódás figyelhető meg emelt szinten az egyéb vizsgatípusok 

(szintemelő, kiegészítő, ismétlő vagy pótló) javára (lásd 4. ábra), így ezek 

határozták meg leginkább az egyes évek összteljesítményének átlagát. 

Miután a szakközépiskolások száma a vizsgált években a különböző kate-

góriákban elenyésző, az ő eredményeik nem elemezhetőek külön.  



 

32 

Az ún. egyéb kategóriába sorolt vizsgák eredményei mind a négy 

évben alulmúlták az előrehozott és rendes vizsgákéit. Azaz a tanulói jog-

viszonnyal rendelkezők – tehát a képzésben még aktívan részt vevő tanu-

lók – eredménye jobb, mint azoké, akik a középiskolai tanulmányokat le-

záró vizsgaidőszakon túl próbálkoznak az emelt szintű vizsgával (és fel-

tételezhetően a továbbtanulással, illetve pálya- és/vagy egyetemi/főiskolai 

szakmódosítással). A legjelentősebb különbség 2010-ben volt, ahol a kö-

zel hasonló eredményességű előrehozott és rendes vizsgák magas (78%-

os) átlagos szintjéhez képest kb. 10%-kal sikerültek rosszabbul az egyéb 

vizsgák. Az előrehozott vizsgán elért teljesítmény átlaga 2009-ben volt 

a legalacsonyabb (66%), majd az azt követő évben 13%-kal magasabb 

(lásd 17. ábra). Korábban láttuk, hogy évről évre csökkent az előrehozott 

vizsgázók aránya, miközben az egyéb vizsgajelentkezéseké nőtt. Az előre-

hozott vizsgára jelentkezés attitűdje megváltoz(hat)ott, az eredményekből 

az látható, hogy felkészültebben, vélhetően megfontoltabban (és ezért ke-

vesebb) előrehozott vizsgára jelentkezés volt az időszak vége felé. Mindez 

olyannyira igaz lehet, hogy 2011-ben és 2012-ben az előrehozott vizsgák 

teljesítményének átlaga meghaladta a rendes vizsgákét (lásd 17. ábra). 

(Habár a szórás értékének figyelembevételével ebben a típusban lehetett 

az eredményekben a legnagyobb eltérést tapasztalni az átlagtól.) Az 

eredmények közti legkisebb különbség – jellemzően – a rendes típusú 

vizsgát letett tanulók közt volt. 

A vizsgázók munkarendje szerint elemezve az emelt szintű telje-

sítményeket, érthetően a nappalis tanulók eredménye volt a legjobb, és 

csak ők haladták meg a 60%-os átlagot. Kisebb a különbség az esti vagy 

levelező felnőttoktatásban részt vevő vizsgázók és a tanulói jogviszonnyal 

nem rendelkezők átlagos teljesítménye közt (2,17%), mint a felnőtt-

oktatásban részt vevő esti/levelező és a nappalis vizsgázók eredménye 

között (6,53%). A nappali munkarend szerint tanuló, nem felnőtt-

oktatásban részt vevő vizsgázók 16 %-kal teljesítettek jobban az emelt 

szintű vizsgán, mint a legalacsonyabb teljesítményt elérő, nappali fel-

nőttoktatásban résztvevők (lásd 18. ábra). 
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17. ábra: A teljesítmények vizsgafajták szerint, 2009–2012 (%) 

 

 

18. ábra: Teljesítmények a vizsgázó munkarendje szerint, 2009–2012 (%) 



 

34 

3.3. A teljesítménykülönbségek statisztikai elemzése 

A következő részben az adatsorokat olyan vizsgálatoknak vetjük alá, ame-

lyek arra keresik a választ, hogy a különböző vizsgálati szempontok alap-

ján kapott teljesítménykülönbségek a statisztikai elemzések
2
 szerint szig-

nifikánsnak tekinthetőek-e.  

Elsőként arra keresünk választ, magyarázható-e azzal a teljesít-

ménykülönbség emelt szinten, hogy a vizsgázó nő vagy férfi. Az adatokat 

a négy évre vonatkozóan együttesen vizsgáljuk. 

Két függő változó esetében mutatható ki, hogy a nem befolyásolja 

az eredményt (p<0,05): az emelt szintű vizsgák százalékos teljesítményét 

és az emelt írásbeli vizsgák teljesítményét valóban meghatározza, hogy 

a vizsgázó férfi vagy nő: a férfiak jobban teljesítenek (lásd 14. táblázat). 

 

14. táblázat: A férfi és női vizsgázók eredményei, 2009–2012  

 Nem Vizsgázó (fő) Átlag (%) Szignifikancia 

Összteljesítmény (%) 

Férfi 767 66,6767  

Nő 530 64,1453  

Összesen 1297 65,6423 0,007 

Írásbeli (%)  

Férfi 790 66,5354  

Nő 544 63,7757  

Összesen 1334 65,4100 0,007 

Szóbeli (%) 

Férfi 1081 61,3117  

Nő 749 59,3031  

Összesen 1830 60,4896 0,128 

 

Az összefüggések vizsgálata kiterjedhet az egyes évek teljesítmény-

adataira is. Az a kérdés, mely év eredményei magyarázzák leginkább 

                                    

2
 Többváltozós regressziós modellre számított ANOVA táblázat alapján. A próba segít-

ségével alátámasztható vagy megdönthető a nullhipotézis, mely szerint a változók közt 

nincs kapcsolat. A p<0,05 esetén elvetjük a nullhipotézist, tehát a függő és a független 

változók között kapcsolat van. 
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a négy év teljesítménykülönbségét. Csak az összesített és az írásbeli 

eredmények alapján írható le a megállapítás: a 2012-es év emelt érettségi 

eredményei különülnek el szignifikánsan a többi évétől. (A korábbi elem-

zésekben a legtöbb dimenzió mentén ezen év eredményei voltak a négy 

év átlagában a legrosszabbak mindkét programtípus esetében és a leg-

több vizsgafajtánál is.) 

Az egyes teljesítményadatok összevethetőek abból a szempontból is, 

mennyire erős közöttük a kapcsolat. Az emelt szintű vizsgák esetében je-

lentős a kapcsolat az írásbeli és a szóbeli százalékos teljesítményei között, 

ezt mutatják a közepes vagy magas a korrelációs együtthatók Észrevehe-

tő, hogy a vizsgált időszak elején, amikor levesebb vizsgázó volt emelt 

szinten, a korreláció erősebb volt, mint az utolsó két évben (lásd 15. táb-

lázat). Programtípus szerint a négy év együttes adatai esetében a gimna-

zistáknál 0,630, a szakközépiskolásoknál 0,705 a korrelációs együttható, 

ami azt jelzi, az utóbbi populáció járul hozzá inkább az előzőekben megfo-

galmazott kapcsolathoz. 

 

15. táblázat: Az emelt szintű írásbeli és szóbeli teljesítmények korrelációja, 2009–2012 

Év Korrelációs együttható A vizsgálatok száma 

2009 0,709 261 

2010 0,703 235 

2011 0,677 355 

2012 0,685 483 

2009–2012 0,675 1334 

 

Az írásbeli és szóbeli eredményeket több dimenzió mentén is bemutattuk 

már, most arra a kérdésre keresünk választ, milyen kapcsolat van az 

egyes részelemek között. A szóbeli vizsga két altételének teljesítmény-

átlagai nincsenek szorosabb kapcsolatban az írásbeli teljesítménnyel, ami 

akár arra is utalhat, hogy az írásbeli feladatsorokban egyik témakör sem 

felülreprezentált, inkább kiegyenlített. Az azonban jól látszik, hogy a szó-

beli olyan nyelvi, verbális képességet is mér, melyekre a jelenlegi írásbeli 

vizsgarész nem alkalmas: a tartalmi összetevők teljesítménye mindkét 
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témakör esetében magasabb korrelációt mutat az írásbeli teljesítménnyel, 

mint a másik két összetevő (lásd 16. táblázat). Az írásbeliben mért föld-

rajzi készségek és ismeretek nem elégségesek ahhoz, hogy a vizsgázó jól 

strukturálja szóbeli feleletét, meggyőző, érvelő előadásmódja legyen, 

a szaknyelvet pontosan alkalmazza. (Az írásbeli feladatsorok nem tartal-

maznak esszé jellegű, de még akár pársoros kifejtést igénylő feladatokat 

sem, ezért sem lehet szorosabb összefüggés a szóbeli nyelvi elemei és az 

írásbeli teljesítmények között.) 

 

16. táblázat: Az írásbeli és a szóbeli teljesítmények közötti korreláció 

a szóbeli vizsga altételei szerint, 2009–2012 

Megnevezés Természetföldrajzi 

altétel 

Társadalom-földrajzi 

altétel 

Tartalmi összetevő 0,641 0,654 

Felépítés  0,554 0,545 

Szaknyelv, eszköz- és térképhasználat 0,579 0,560 

 

Az utolsó korrelációs vizsgálat arra terjed ki, milyen az összefüggés az e-

melt szintű szóbeli vizsgán a tartalmi összetevőkben elért teljesítmény és 

a nyelvi elemek (felépítés, szaknyelv, térkép- és eszközhasználat) ered-

ménye között. 

Itt tapasztalhatjuk a legerősebb összefüggéseket. Ez nem meglepő, 

hiszen eddig olyan teljesítmények közt kerestük a kapcsolatot (írásbeli-

szóbeli), ahol az értékelésben maga az értékelő (javító-kérdező tanár) 

nem feltétlenül volt ugyanaz a személy, illetve az értékelő biztosan nem 

tudhatta, hogy a szóbeli vizsgázó milyen eredményt ért el az írásbelin, így 

prekoncepció nem befolyásolhatta a szóbeli értékelését. Azaz, a korreláció 

erősségét kizárólag a vizsgázó írásbeli és szóbeli teljesítménye közti kap-

csolat határozta meg. Mivel a szóbeli vizsgán az egyes összetevőkre adha-

tó pontszámokat ugyanazon személyek adják, joggal merülhet fel annak 

a veszélye, hogy a felelet tartalmának színvonala oly mértékben be-

folyásolja a bizottság tagjait, hogy az hat az egyéb összetevők érté-

kelésére is. Vagyis, ha a vizsgázó valamelyik értékelési szempont alapján 
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kiemelkedő volt, azzal felülpontozódott a többi – nem feltétlenül – nagyon 

jól sikerült vizsgaösszetevőben elért eredmény is. A megállapítás fordítva 

is igaz lehet is: ha egy vizsgázó nem tájékozott a tétel által megfogal-

mazott témában, akkor valószínűsíthető, hogy feleletét sem tudja úgy fel-

építeni, hogy magasabb pontszámot érjen el, illetve a szaknyelv hasz-

nálata sem lesz sikeres. (E megállapítást árnyalja az a tény, hogy a tartal-

mi összetevőkön kívüli értékelési szempontok alapján aránytalanul kis 

pontszámokat lehet szerezni.) A felvázolt „göngyölítés” lehetősége azért 

merülhet fel, mert a szóbeli vizsgarészek közötti korreláció kifejezetten 

markánsnak mondható (minden esetben nagyobb, mint 0,8, lásd 17. táb-

lázat). 

 

17. táblázat: A szóbeli vizsga összetevői közötti korreláció, 2009–2012 

 Természetföldrajz felépí-

tése 

Természetföldrajz szaknyelv, 

térkép- és eszközhasználat  

Természetföldrajz tar-

talmi összetevő 
0,810 0,822 

 

 Társadalomföldrajz fel-

építése 

Társadalomföldrajz szaknyelv, 

térkép- és eszközhasználat  

Társadalomföldrajz tar-

talmi összetevő 
0,800 0,822 

 

Érdemes lenne elgondolkodni a szóbeli felelet mind pontértékében, mind 

szempont szerinti differenciáltabb értékelésén is. Így ha a vizsgázó egy 

adott témában nem jártas, meggyőzőerővel bizonyíthatná egyéb földrajzi 

kompetenciái erősségét. Azaz a szóbeli tételeket úgy is lehetne alakítani, 

hogy azok több, komplexebb képesség és készség alkalmazását kívánják: 

logikus gondolkodás, térbeli és időbeli tájékozódás képessége, a feladat 

megértése, összefüggések meglátása, az írásbeli források használata, ér-

telmezése, térképhasználat, az adatok helyes értelmezése. Kívánatos len-

ne e szempontok külön-külön, ám egymással arányosabb pontszámmal 

történő értékelése. Ezzel csökkenthető lenne a megkívánt lexikális tudás 
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mennyisége, olyan igényeket támasztana a vizsgázókkal szemben, ame-

lyek a mai kor igényei is egyben, és a szóbeli nem feltétlenül függene 

a vizsgázó egy (vagy két) témabeli jártasságától. Összességében: az 

egyik szóbeli vizsgaösszetevő kevésbé determinálná (akár szubjektív, akár 

objektív módon) a többiben elért eredményességet. 
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4. A középszintű vizsgán nyújtott teljesítmények  

4.1. Az összesített teljesítmények  

A vizsgált időszakban három évben nagyon hasonlóan alakultak a tanulói 

teljesítmények, a kivétel a 2009. év, ami nehéznek bizonyult a diákok 

számára. A teljesítmények eloszlása a gyengébb megoldások felé tolódik 

el, magasabb a 60% alatti teljesítmények gyakorisága, és a többi évhez 

képest a 40% körüli teljesítményeké is. A legkönnyebbnek a 2010-es fela-

datsor tűnik: itt a legmagasabb a 80% feletti teljesítmények aránya, és 

erősen csökken a 60% alatti teljesítmények előfordulása is. A 2010-es fe-

ladatsor kivételével élesen kirajzolódik a 80, 60 és 40%-os érték, amely 

arra enged következtetni, hogy a pontozást valamiképp befolyásolhatja 

a jegyre történő átváltás határának elérése, ezek a százalékok ugyanis 

egyben érdemjegyváltást is jelentenek. A 2011-es és a 2012-es vizsga 

teljesítményeloszlása nagyon hasonló (lásd 19. ábra). 

 

19. ábra: Az összesített vizsgateljesítmények eloszlása, 2009–2012 (%) 
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Az összesített pontszámok eloszlását ábrázolva hasonló grafikonokat lá-

tunk, mint a százalékos összteljesítmény esetében. A jegyhatárok 2009-

ben és 2010-ben kevésbé, 2011-ben és 2012-ben azonban mindenütt éle-

sen megjelennek. A pontszámok gyakorisága is jól tükrözi a 2009-es vizs-

ga nehezebb voltát, 2010-ben pedig a pontszámok alapján is megfi-

gyelhető a teljesítmények magasabb értékek felé tolódása (lásd 20. ábra), 

ami alapvetően az írásbeli vizsga könnyebbségére utal. 

A pontszámok eloszlása 2011-ben és 2012-ben megközelíti a normál 

eloszlást. Ugyanakkor a két utolsó évben rajzolódik ki erőteljesen a szóbe-

li feleletek pontozásának már korábban is látott módosító hatása (lásd 

20. ábra), amelynek oka az írásbelin elért billenthető teljesítmények felfe-

le mozdítása a szóbelin adott magas pontokkal. 

20. ábra: Az összpontszámok eloszlása, 2009–2012 (%) 
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Bár az összesített teljesítmények iskolatípus szerinti eloszlásai az egyes 

években hordozzák a leírt általános jellemzőket, a szakközépiskolások 

esetében feltűnő az eltolódás az alacsonyabb értékek felé, illetve a maga-

sabb eredmények ritka előfordulása. A két iskolatípus között mintegy 5–

10% közötti teljesítménykülönbség mutatható ki a gimnáziumok javára 

(lásd 21. ábra). 

21. ábra: A teljesítmények eloszlása képzéstípus szerint, 2009–2012 (%) 

 

Az iskolatípusonkénti teljesítménykülönbség az elért pontszámokban is ki-

rajzolódik, elsősorban a magasabb pontszámok tekintetében. Míg a gim-

nazisták körében jelentős számban voltak 120 pont feletti eredmények, 

addig ez a szakközépiskolásokra nem jellemző. Érdekes, hogy ez utóbbi 

populációnál nem rajzolódik ki élesen a 2010-es vizsga könnyebb volta, 

miközben a 2009-es év gyengébb teljesítménye körükben is megfigyel-

hető (lásd 22. ábra).  
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22. ábra: A pontszámok eloszlása képzéstípus szerint, 2009–2012 (%) 

 

A teljesítménykülönbségek mögött több tényező is meghúzódik. Egyrészt 

a szakközépiskolások általában alacsonyabb óraszámban és sok esetben 

csak egyetlen évfolyamon tanulják a földrajzot. Másrészt még inkább igaz, 

hogy csak ún. „töltelék” tárgyként választják, hiszen a többi tantárgyhoz 

képest kevesebbnek tűnő tananyag sok vizsgázó számára vonzó. 

Az érettségin nyújtott tanulói teljesítményeket elemezve az iskola-

típusonkénti átlageredmények alakulása sem tanulság nélküli. A gim-

nazisták minden évben mintegy 10%-kal magasabb átlagértéket értek el, 

a legnagyobb különbség 2011-ben volt (12,7%). Az adatok alapján 

a 2010-es vizsga bizonyult a legkönnyebbnek mindkét iskolatípusban. 

A legnehezebben azonban eltérés van: a gimnazisták 2009-ben, a szakkö-

zépiskolások 2011-ben produkálták a legalacsonyabb átlagot. Az össze-

hasonlítás alapján az is elmondható, hogy a négy év közül a 2010-es tér 

el legjobban az átlagtól: +5,2%-kal a gimnazisták és +5,3 %-kal a szak-

középiskolások esetében (lásd 23. ábra). 

Vizsgatípusonként elemezve az elért eredményeket, a legjobb telje-

sítmények a gimnazisták előrehozott vizsgáin születtek, az elért száza-

lékok több mint 10%-kal haladják meg a rendes vizsgákét. Ugyanez nem 
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mondható el a szakközépiskolásokról, hiszen a leggyengébb eredménye-

ket éppen ők produkálták az egyéb vizsgákon. Vélhetőn a javító és pótló 

vizsgák nagyobb aránya van a rosszabb értékek mögött. Ugyanakkor 

a gimnazistáknál az egyéb vizsgákon elért eredmények alig különböznek, 

sőt többször meg is haladják a rendes vizsgán elérteket. Ennek oka vél-

hetően, hogy több lehet a kiegészítő vizsga, amelyet a továbbtanulás ér-

dekében, már a tanulói jogviszony megszűnte után tesznek le a jelöltek 

(lásd 24. ábra).  

 

23. ábra: Az összteljesítmény képzéstípus szerint, 2009–2012 (%) 

 

 

24. ábra: Az összteljesítmény vizsga- és képzéstípus szerint, 2009–2012 (%) 
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4.2. Az írásbeli és szóbeli teljesítmények 

Az összteljesítmény megoszlásához nagyon hasonló képet mutatnak az 

írásbeli teljesítményeket szemléltető diagramok. A teljesítményeloszlás 

különbségei még élesebben kirajzolódnak e vizsgarészben, ugyanakkor 

eltűnik a kiugró gyakoriság 80, 60 és 40%-nál. Ez az eltérés a szóbeli sa-

játos befolyásoló, illetve teljesítményeket összemosó hatására enged kö-

vetkeztetni (lásd 25. ábra).  

 

25. ábra: Az írásbelin elért teljesítmények eloszlása, 2009–2012 (%) 

 

Amint az a vizsgaleírás alapján várható volt, az írásbelin nyújtott tel-

jesítmény határozza meg alapvetően a vizsga eredményét. A szóbeli meg-

mérettetések ugyanakkor egy jegynyi le-, illetve felfele módosítást is lehe-

tővé tesznek, megjegyzendő, ez döntően a diák számára kedvező, felfelé 

történő eltolódást jelent.  

A legnehezebb írásbeli feladatsornak a 2009-es bizonyult. Viszony-

lag alacsony és hirtelen csökkenő a magas megoldottság (90% körüli ér-



 

45 

ték) gyakorisága, a legtöbben 50% körül vannak, de viszonylag nagyszá-

mú a 30%-hoz közeli teljesítmények aránya is. Az írásbeli eredmények 

alapján is a 2010-es vizsga tűnik a legkönnyebbnek (lásd 25. ábra). 

Érdemes a legkönnyebb (2010) és legnehezebb (2009) feladatso-

rokat részletesebben is megvizsgálni. A gyengébb megoldottság 2009-ben 

vélhetően három tényezőre vezethető vissza. Az egyik, hogy a csillagá-

szati témakörhöz egy logikai-számítási feladat kapcsolódott, a másik, 

hogy az övezetesség témakör, egy magasabb pontszámú, logikus gondol-

kodást elváró, táblázatkiegészítéses feladathoz kapcsolódóan jelent meg, 

a harmadik, hogy viszonylag kevés ábra és kép kapcsolódott a felada-

tokhoz, azaz a fogalom felismerését, a párosítást stb. nem segítette a képi 

információ. A csillagászati és térképészeti feladatok általában problémát 

jelentenek a tanulóknak. E témákra viszonylag kevés idő jut a földrajz-

oktatásban. Ha a felkészítés során a szaktanár nem fordít külön figyelmet 

a témához kapcsolódó számítási-logikai feladatok gyakorlására, akkor 

a vizsgázó sokszor küzd a megoldással. Általánosságban is igaz, hogy 

a tanulók nehezen oldják meg a még oly egyszerű számítási feladatokat is 

a középszintű vizsgán. Különösen igaz ez, ha az a csillagászati földrajzhoz 

kapcsolódik.  

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a komplex, összefüggésekre 

épülő földrajzi övezetesség témakör tartalmi szempontból is a nehéz vizs-

gaelemek közé tartozik. A 2009-es feladatsorban ez a téma ugyancsak 

egy, a logikus gondolkozási képességre építő kérdéshez kapcsolódott, rá-

adásul az elérhető pontszám is meglepően magas volt. 

A 2010-es feladatsor magasabb megoldottsága mögött ugyancsak 

több tényező húzódik meg. Feladattipológiai szempontból feltűnő az illesz-

téses és a fogalom megnevezését (felismerését) elváró feladatok maga-

sabb aránya. E feladatok általában a könnyebben megoldhatóak közé tar-

toznak, hiszen nem igényelnek magasabb szintű gondolkodási képessé-

geket, megmaradnak az ismeretellenőrzés szintjén. Kevesebb volt a szá-

mításos feladat is, és ami volt, könnyebb tartalmi elemhez (népesség-
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földrajzhoz) kapcsolódott. A feladatsor sajátos vonása, hogy a második 

rész 12 feladatából öthöz is kapcsolódott szöveg vagy ábra. A szöveg- 

vagy ábraelemzés ugyancsak a könnyebben megoldható feladatok közé 

tartozik. Könnyítette a feladatsor az is, hogy a mindig jelentős pontszámú 

kőzetburok témakörhöz e feladatlapban egy szövegelemzés kapcsolódott. 

Az írásbeli vizsgarészben nyújtott teljesítmények eltérésében az 

összteljesítményhez képest még erőteljesebben tükröződik a két iskola-

típus közötti különbség. Ez megerősíti a szóbeli vizsga nivelláló, a különb-

ségeket összemosó vonásával kapcsolatban már korábban megfogal-

mazott észrevételeket. 

A legnehezebbnek bizonyult 2009-es feladatlapban rajzolódik ki leg-

jobban a programtípusok szerinti különbség. Amíg a gimnazisták közül 

a legtöbben 60% körüli teljesítményt értek el, addig ez a mutató a szak-

középiskolások esetében 45–50% közé esik. Utóbbiak számára a 2011-es 

feladatsor is jól érzékelhetően nehezebbnek bizonyult, mint gimnazista 

társaiknak. Itt is megjelenik egy 45–50% közé eső teljesítménycsúcs (lásd 

26. ábra).  

 

26. ábra: Az írásbeli teljesítmények eloszlása a képzéstípus szerint, 2009–2012 (%) 
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Az átlagos teljesítményeket tekintve az írásbeli részben a teljesít-

ménykülönbség 10–12,6% között mozgott a két iskolatípus között, a leg-

nagyobb eltérés 2011-ben volt. Mivel az összteljesítményben alapvetően 

az írásbeli vizsga eredménye tükröződik, itt még jobban kiemelkedik 

a 2010-es jó eredmény (lásd 27. ábra). A szóbeli vizsga teljesítménykü-

lönbségeket csökkentő hatását tükrözi, hogy a 2010-es írásbeli teljesít-

mény közel 8%-kal magasabb a négy év átlagánál (60,8%) a gimnáziu-

mokban, a szakközépiskolákban az eltérés pontosan 8% az átlag 49,8%-

hoz képest. Az összteljesítmény esetében az átlagtól való eltérés mindkét 

iskolatípusban csak 5% körül alakult.  
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27. ábra: Az írásbeli átlagos teljesítmények képzéstípus szerint, 2009–2012 (%) 

 

A vizsgafajtákat és a képzéstípust együtt vizsgálva az látható, hogy a leg-

jobb teljesítmények a gimnazisták előrehozott vizsgáin születtek, az elért 

százalékok több, mint 10%-kal haladják meg a rendes vizsgán nyújtott 

teljesítményeket. Ilyen különbséget a szakközépiskolák esetében nem fi-

gyelhetünk meg. A leggyengébb eredmények a szakközépiskolások egyéb 

vizsgáin születtek, itt egy fokozatosan romló tendencia is kirajzolódik. 

Vélhetőn a javító és pótló vizsgák nagyobb aránya van a gyengébb érté-

kek mögött. Érdekes ugyanakkor, hogy a gimnazistáknál az egyéb vizsgá-

kon elért eredmények alig különböznek, sőt többször meg is haladják 

a rendes vizsgán elérteket (lásd 28. ábra). Ennek oka vélhetően, hogy 
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több lehet a kiegészítő vizsga, amelyet a továbbtanulás érdekében, már 

a tanulói jogviszony megszűnte után tesznek le a jelöltek.  

 

28. ábra: Az írásbeli vizsgateljesítmények vizsgafajták és képzéstípusok szerint, 

2009–2012 (%) 

 

Az előrehozott gimnáziumi vizsgák jó eredményeit az is befolyásolhatja, 

hogy többen, akik később továbbtanulnak és emelt szintű vizsgán gondol-

koznak, először megelégszenek egy magas százalékú középszintű vizs-

gával. Eddig a rendszer megengedte, hogy még a tanulói jogviszony alatt 

egy szintemelő vizsgával ezt megtegyék. Erre azonban már nincs lehe-

tőség. Az okok között szerepel az is, hogy sok jó képességű tanuló válasz-

totta az előrehozott vizsgát, hiszen ahogy arról már korábban volt szó, így 

jobban tudtak készülni a felvételi szempontjából fontosabb tárgyakra 

a rendes érettségi vizsga idején. 

A szóbeli teljesítmények eloszlásgörbéi sajátos, ugyanakkor nagyon 

hasonló képet mutatnak mind a négy évben. Kiugróan magas a maximális 

(50 pontos) eredmények gyakorisága (lásd 29. ábra), ami alátámasztja 

a korábban mondottakat: a felpontozás jelenségét a ponthatároknál. 

Érdekes, hogy a 98%-os szóbeli teljesítmények ritkák, és szintén fi-

gyelmet érdemel, hogy viszonylag nagy számban jelennek meg (300–400, 

illetve 500–600 fő) a 0%-os teljesítmények, miközben a 0 és 10% közé e-
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sők gyakorlatilag nem fordulnak elő (lásd 29. ábra). A 0% vélhetően 

a szóbelin meg nem jelenőket jelenti, de feltételezhető az is, hogy bukás 

esetén is „biztosra” mennek a vizsgáztatók, és sajátosan alkalmazzák 

a 10%-os szabályt. E jelenség részletesebb vizsgálata segíthetne feltárni 

a tipikus vizsgáztatói döntéseket.  

 

29. ábra: A szóbeli vizsgateljesítmények eloszlása, 2009–2012 (%) 

 

Egyértelműen megállapítható, hogy a középszintű szóbeli vizsga erős 

szubjektív vonásokat türköz, amelyek jelentősen befolyásolják a tanulói 

összteljesítményt még akkor is, ha nagyobb pontszámaránya miatt az 

írásbeli a meghatározó.  

A szóbeli vizsgarész teljesítményeinek megoszlása alapvetően ha-

sonló jellemzőket hordoz mindkét iskolatípusban: jelentősen eltérnek 

a normál eloszlástól, kiugróan magas a 100%-ot elérő vizsgázók aránya 

(lásd 30. ábra), ami megerősíti a szóbeli vizsgáztatással kapcsolatban már 

korábban leírtakat. 

A hasonlóságok ellenére eltérések is láthatóak a két iskolatípus kö-

zött. Amíg a gimnazisták esetében a maximális értékek mellett magas 

a 90% fölötti teljesítmények aránya, és az alacsonyabb értékek felé a di-
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agram fokozatosan elkeskenyedik, addig szakközépiskolások körében 

a 100%-os értékek után hirtelen csökken az előfordulás gyakorisága, 

majd szinte egyenlő arányban jelennek meg az alacsonyabb eredmények 

(lásd 30. ábra).  

 

30. ábra: A szóbeli teljesítmények képzéstípus szerint, 2009–2012 (%) 

 

A gimnazisták 2009-ben érték el a legalacsonyabb eredményt (64%), 

a legmagasabbat 2010-ben és 2011-ben, 68,2%-ot. A két iskolatípus kö-

zött a legkisebb különbség (7,2%) 2009-ben volt, a többi évben megha-

ladta 10%-ot (lásd 31. ábra).  

 

31. ábra: A szóbeli átlagteljesítmények képzéstípus szerint, 2009–2012 (%) 
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A szóbeli vizsgán az emelt szinthez hasonlóan maximálisan 50 pont érthe-

tő el (mind a két részfeladattal 25 pont szerezhető, ebből 20–20 pont 

a tartalmi elem, 2–2 pont jár a felelet logikus felépítésért és 3–3 pont 

a szaknyelv, a térkép- és eszközhasználatért). Az első feladat mindig ter-

mészet-, a második társadalom-földrajzi tartalmú.  

A relatív legjobb értékelést mindkét iskolatípus tanulói a felelet logi-

kus felépítéséért kapták a természetföldrajzi feladatra. Legkevésbé sikere-

sek a szakmai nyelv alkalmazásában és az eszközhasználatban voltak, kü-

lönösen a szakközépiskolások (lásd 32. ábra). A társadalom-földrajzi va-

lamivel nehezebbnek bizonyult minden vizsgázó számára. Az ismeretek 

meglétét értékelő tartalmi elemben átlagosan 3–4%-kal alacsonyabb tel-

jesítményt értek el, mint a természetföldrajzi vizsgarészben. A legkevésbé 

sikeres vizsgaösszetevő a társadalom-földrajzi feladatban is a szaknyelv 

alkalmazása és az eszközhasználat volt (lásd 33. ábra). 

A szóbeli vizsgákat képzéstípus és vizsgafajták szerint elemezve az 

látható, hogy a legjobb eredmények itt is az előrehozott gimnáziumi vizs-

gán születtek. Az elért százalékos értékek az egyes vizsgatípusokon belül 

kiegyenlítettebbek, mint az írásbeli, és az elért teljesítmények minden 

esetben magasabbak is. A szakközépiskolások esetében itt is megfigyelhe-

tő és még inkább tendenciaszerű a teljesítmények romlása (lásd 34. áb-

ra).  
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32. ábra: A szóbeli vizsgateljesítmények összetevők és képzéstípus szerint, 

2009–2012 (%) 
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33. ábra: A szóbeli vizsga társadalomföldrajz összetevőjének eredményei 

képzéstípus szerint, 2009–2012 (%) 

 

  

34. ábra: A szóbeli vizsgateljesítmények vizsgafajták és képzéstípusok szerint, 

2009–2012 (%) 
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5. Kitekintés 

A vizsgaelemzés során érdemes kitérni a vizsgán nyújtott teljesítmények 

közötti korreláció vizsgálatára is. Sajnos azt, hogy az első (topográfiai) 

részben nyújtott teljesítmény mennyire függ össze a második részben 

(ismeretek, képességek) elért eredményekkel, nem tudtuk vizsgálni, hi-

szen nincs ilyen jellegű adatgyűjtés, mert csak az írásbelin elért 

összpontszám kerül rögzítésre. Ezen a vizsga minőségbiztosítása, belső 

elemzése érdekében érdemes lenne a későbbiekben változtatni. Még ak-

kor is, ha a vizsgaleírás szerint a topográfiai és a ismeret-képesség részfe-

ladatlap együttesen alkotja az írásbeli vizsgarészt. 

A korrelációs vizsgálat alapján megállapítható, hogy a vizsgán elért 

eredmény és az egyes vizsgarészekben nyújtott teljesítmény között na-

gyon erős az összefüggés, és a két részvizsga közül az írásbeli korrelál 

erősebben az összteljesítménnyel (írásbeli: 0,898; szóbeli: 0,851). A két 

vizsgarészben elért teljesítmények között ugyan jelentős mértékű a kap-

csolat, de a korreláció mértéke már csak közepes: 0,563. Ez más szem-

pontból támasztja alá a korábbi elemzések során a szóbeli vizsga szubjek-

tivitásával kapcsolatban leírtakat. Felveti annak a kérdését, hogy a közép-

szintű szóbeli vizsga sajátosságai miatt, mennyire reális a vizsgázók föld-

rajzi tudásának értékelése a továbbtanulás szempontjából, hiszen a szak-

irányú továbbtanuláskor a legtöbb helyre elegendő a középszintű vizsga. 

Érdemes megvizsgálni azt is, hogy a középszintű vizsgán nyújtott 

teljesítmény milyen mértékben korrelál a többi tárgyból elért eredmé-

nyekkel. Ennek vizsgálatához a kötelező érettségi tárgyak eredményeivel 

való korrelációt vizsgáltuk meg. 
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18. táblázat: A középszintű földrajz vizsgán elért eredmények 

és a kötelező érettségi tárgyból nyújtott teljesítmények kapcsolata, 2009–2012 

Vizsgatárgy Korreláció 

Magyar nyelv és irodalom 0,620 

Matematika 0,561 

Történelem 0,691 

Angol nyelv 0,519 

Német nyelv 0,556 

 

A kötelező érettségi tárgyakban és a földrajzban elért eredmények között 

a korreláció mértéke közepes. Érdekes és elgondolkodtató ugyanakkor, 

hogy a magyar nyelv és irodalommal és a történelemmel jobban korrelál-

nak a földrajz vizsgán elért eredmények, mint a két vizsgarész között 

a földrajzon belül. Figyelemre méltó a matematikával való gyengébb kap-

csolat, hiszen a földrajz írásbeli vizsgarészben mindig van számítást elváró 

feladat is. 

 



 

 

 

A földrajz vizsgatárgy elemzése az Oktatási Hivatal érettségi do-

kumentációjára épül. A vizsgált időszakokból a hivatkozott, idézett 

írásbeli feladatlapok, javítási-értékelési útmutatók 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. 

http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok
https://www.ketszintu.hu/publicstat.php


 

 

 

 

 


