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I. A vizsga szabályozási környezete 

A vizsgakövetelményekben a 2009–2012-es időszakban nem történt vál-

tozás, mindössze a középszintű vizsgaleírás módosult1: a gyakorlati vizsga 

a korábbi öt rész helyett, 2010 májusától négy feladatrészből épült fel 

(lásd 1. táblázat). Ez nem járt együtt lényeges követelményrendszerbeli 

változással, ám a vizsgafeladat-készítés hatékonyabbá vált azáltal, hogy 

az addigi weblapkészítés, valamint prezentáció és grafika feladatrészek 

összevonásra kerültek. 

1. táblázat: A megoldásra tervezett idők és pontértékek 2010-től 

Feladattípus Tervezett idő (perc) Pontérték 

Szövegszerkesztés 60 40 

Prezentáció, grafika, 

weblapkészítés 
40 30 

Táblázatkezelés 50 30 

Adatbázis-kezelés 30 20 

 

A változtatást több feladatkészítési szempont indokolta. A 20–20 percre 

tervezett időkeret még minimálisan sem adott lehetőséget összetett fela-

datok készítésére, illetve megoldására. Egy feladat megoldási idejénél fi-

gyelembe kell venni, hogy annak értelmező elolvasása – hossztól függően 

– 2–5 percbe is beletelik, valamint a megoldáshoz szükséges program ki-

választása, elindítása további 1–2 percet igényel. Ezekkel számolva látha-

tó, hogy a tényleges feladatmegoldásra alig több, mint 10 perc jut. A rövid 

megoldási idők mellett fennállt a veszélye, hogy a feladatok egysíkúvá, 

kizárólag eszközhasználatot számon kérővé válnak, és elmarad a valódi 

alkotás, a kézzelfogható produktum létrehozása. 

                                    
1 A változtatást 2006-ban Tompa Klára (A közismereti informatika érettségi vizsga felül-

vizsgálatának tapasztalatai, javaslatok a vizsga módosítására – OKI, háttértanulmány) 

javasolta. 
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A 15–15 pontra tervezett feladatok értékelési rendszere kényszere-

ként jelent meg, hogy 1–1 pontért több tevékenységet várjon el a javítá-

si-értékelési útmutató. A vizsgázók egy-egy itemért nem kaphattak 

pontot, ha az előírt tevékenységek közül egy-egy téves vagy hiányos volt.  

A weblapkészítési feladat egy, maximum két lap készítését kérhette. 

Ennek megfelelően olyan lényeges tudáselemet, mint a hivatkozáskészítés 

csak minimálisan tartalmazhatott a feladat. Ugyanakkor a linkkészítés 

gyakorlati használatát továbbra is korlátozza a vizsgakörülmények által 

előírt zárt és korlátozott hálózat használata. 

A prezentáció és grafika, illetve a weblapkészítés témák komplex 

módon összefüggnek. Amíg önálló grafika feladat a feladatsorokban kevés 

fordult elő (például Holdfázisok, 2010), addig nagyobb számban a prezen-

tációkészítés feladat részeként szerepeltek (például Szudoku, 2009). Az 

önálló grafikai feladat rasztergrafikai probléma kitűzését tette lehetővé, 

a prezentációkészítési feladatba ágyazott pedig vektorgrafikai megoldáso-

kat igényelt. 

A weblapkészítési feladatok célja és tárgya meghatározott formátu-

mú dokumentumok tudatos és alkotó szándékú előállítása. A weblapok 

szerkezetükben többek között képeket és grafikai objektumokat tartal-

maznak. A feladat megoldása során az objektumok tulajdonságait kell 

a vizsgázónak a minta és a leírás szerint beállítania, illetve létrehoznia. 

A két feladatrész egyesítése előtt a képek megjelenítési tulajdonságainak 

beállításán kívül még egyszerű szerkesztési feladatot és más grafikai 

megoldásokat sem tartalmazhatott a feladat. 

Összességében azt mondhatjuk: nem egyszerűen a két feladatrész 

összevonása és a megoldási idők, illetve az elérhető pontszámok összeg-

zése, hanem minőségi változtatás történt. A feladatok komplexitása és 

ezzel együtt a vizsgázó tudásának mérése javult. A feladatok alkotó jelle-

ge nőtt, és a hétköznapi problémákhoz közelebb állókká váltak. 

A 2009–2012-es időszakban a feladatlapok összeállításának szakmai 

koncepciójában jelentős változás nem történt, azonban néhány, a feladat-
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sorok készítését befolyásoló tényezőről – melyek működtek is a vizsgált 

időszakban – érdemes szót ejteni. 

Határozott igény merült fel, hogy látva az eddigi feladatsorok érté-

kelési eredményeit, a feladatok ne nehezedjenek, sőt ahol lehet, a szak-

mai igényesség megtartása mellett, legyenek egyszerűbbek.  

Középszinten a megoldási eszközök képességeit, eltérő összetevőit 

és elnevezéseit objektív feltételeknek kellett tekinteni, a feladatoknak eh-

hez kellett alkalmazkodniuk. A feladatrészek közül elhagyandóak a megol-

dásaikban túlságosan nagy eltéréssel járók. Így például az adatbázis-

kezelés feladatokban ne szerepeljen olyan részfeladatot, ahol törlő, frissí-

tő, táblakészítő lekérdezések vagy űrlapok az elvárt eredmény. Szöveg-

szerkesztési feladatoknál figyelembe kell venni, hogy a szerkesztőprog-

ramok eltérő tipográfiai elnevezéseket használnak, ilyen esetben meg kell 

adni az alternatív neveket. Az objektumok méretezésénél – a szoftverek 

belső automatizmusa miatt – a pontosságra tűréshatárt szükséges adni.  

Emelt szinten sem történt jelentős változás a 2009–2012-es idő-

szakban a feladatlapok összeállításának szakmai koncepciójában, de a té-

telkészítők alábbi törekvéseit érdemes megemlíteni.  

A weblapkészítési és adatbázis feladatoknál az elméletileg elvárt 

kódírási képesség számon kérhető legyen legalább egy-egy feladatrész-

ben, a gyakorlatban is (kódbeillesztés, kódmódosítás). 

Az algoritmizálás és adatmodellezés feladatokban ne forduljon elő 

olyan részfeladat, amelyre az egyik környezetben kész metódus van, míg 

a másikban algoritmust kell készíteni, majd kódolni. A bemeneti állomá-

nyok szerkezeténél figyelembe kell venni, hogy a különböző programozási 

nyelvek beolvasási módszerei eltérőek, a számok és szövegek sorrendje 

nem tetszőleges. Átlagosan a 3 operációs rendszerhez 10 programozási 

környezet van a választható szoftverek listáján, amelyek közül évente 1–1 

cserélődik. 

A vizsgázók szoftverválasztási lehetősége és ezzel az azonos megol-

dási nehézség biztosítása ugyanakkor komoly kihívás elé állította a fela-
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datkészítőket. A megoldáshoz használható programok listáját két évvel, a 

verziókat egy évvel a bevezetés, illetve kivezetés előtt nyilvánosságra kell 

hozni. A szoftverek fejlesztése és elterjedése eltérő ütemű. A stabil hátte-

rű alkalmazásoknál és fejlesztői környezeteknél is mérlegelni kell 

a bevezetés szükségességét és időpontját. A feladatkészítésnél alkalmaz-

kodni kell minden új vizsgára bevezetett szoftverhez, ami gyakran a lehe-

tőségek szűkítését jelenti. 

A szabályozó dokumentumnak tekinthető javítási-értékelési útmuta-

tó szakmai koncepciója is állandónak mondható. Célja változatlan: olyan 

utasításokat tartalmazzon, melyek a javító tanárok számára egyértelmű-

ek, jól azonosíthatóak, támogatják a szubjektív döntés elkerülését. Kon-

cepcionális döntés, hogy a példamegoldások között lépésekre bontott, 

illetve alternatív módszereket ad meg a dokumentum. Ha a vizsgázó 

megoldásának hibája többszintű, akkor azt felosztva, egyértelmű értéke-

lési utasításokat tartalmazzon, hogy a pont jár, illetve nem adható. 

A vizsgált időszakban a javító tanárok munkáját, adminisztrációját 

értékelőtáblázat segítette, ami növelte a javítás egységességét és csök-

kentette az adminisztrációt. A táblázat sorai a javítási-értékelési útmutató 

itemjeinek feleltek meg. A vizsgázók elért eredményeinek rögzítése egy-

egy oszlopban történt. A cellák vizsgálatával és védelmével hibás adat vé-

letlenül sem volt beírható. A javítás, illetve az értékelőtáblázat kitöltése 

után az egyéni pontozólapok nyomtathatók voltak.  

A formai követelmények szankcionálása feladattípusonként eltérő. 

A középszintű feladatlapok borítójának tartalmi elemei és tipográfiája ál-

landó. Lényegében minden vizsgaidőszakban a „A beadott fájlok neve” 

táblázat kitöltésével pontatlanságok, félreértések történnek. A táblázatot 

a gyakorlati vizsga befejezése után a vizsgázónak kell kitöltenie a vizsga-

könyvtárban található állományok nevével és ezt a felügyelő tanárnak el-

lenőriznie kell. 

A feladatsor második oldalán a „Fontos tudnivalók” között szerepel: 
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„A vizsga végén a feladatlap első oldalán Önnek fel kell tüntetnie a vizs-

gakönyvtárban és alkönyvtáraiban található, Ön által előállított és 

beadott fájlok számát, illetve azok nevét. A vizsga végeztével addig 

ne távozzon, amíg ezt meg nem tette, és a felügyelő tanárnak ezt be nem 

mutatta!” 

 

Az esetenként nagyszámú beadott fájl, és a vizsgázók utolsó percig törté-

nő munkája mellett a hitelesítés sokszor pontatlanná vált. Nehezen értel-

mezhető az egységes megjelenés koncepciója mellett is a „Beadott 

dokumentumok” között a „Piszkozati pótlapok száma” mező, mivel írásbeli 

munka nem készül. 

A vizsgázót pontveszteség nem érte, ha a feladatlap elején hibásan 

vagy hiányosan tüntette fel a beadott fájlok nevét. Probléma akkor adód-

hat, ha vita alakul ki arról, hogy a beadott vizsgaanyagban szerepelt-e 

egy fájl, vagy nem. Ezt a hiányosságot vizsgaszervezési hibának tekintjük. 

Az adatbázis-kezelés feladat megoldásánál a vizsgázó munkájának 

beadása egészen eltérő a különböző szoftverek esetén. Az Access adatbá-

zis-kezelő rendszerben már a munka elején létrehozott adatbázis-állo-

mányt a vizsgázó bezárja, és abban a teljes munkája megtalálható. 

A választható szoftverek listáján szereplő OpenOffice, majd LibreOffice 

Base adatbázis-kezelő rendszerekben a hozzácsatolt MySQL adatbázismo-

tor használata mellett a vizsgázó megoldásának beadása összetettebb. 

A 2012-es feladatsor „Fontos tudnivalók” között jelent meg, de az előző 

években a feladatlapokon nem szerepelt: 

„Amennyiben az adatbázis-kezelés feladatát LibreOffice Base alkalmazás-

ban oldja meg, a táblamódosító lekérdezéseket leíró SQL-parancsokat 

vagy a LibreOffice Base adatbázis-állomány részeként vagy pedig egy kü-

lön szövegállományban kell beadnia. Szövegfájl beadása esetén a szöveg-

fájl neve egyértelműen utaljon a tartalmára (például SQL-parancsok.txt), 

valamint az állományban a parancs mellett szerepeltesse az előírt 

lekérdezésnevet!” 
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A feladattípusok mindegyikénél az első pont csak akkor volt megadható, 

ha a vizsgázó a munkáját a megadott néven mentette. Ha ettől eltérő né-

ven szerepelt a megoldása, akkor a pontot nem kapta meg, de dolgozatát 

a továbbiakban értékeltük. 

Emelt szinten – mindezeken túlmenően – „A beadott fájlok neve” 

táblázat kitöltése még több ellentmondással jár az olyan programozási 

környezetek használata mellett, amelyek projektet hoznak létre. A projek-

tek mapparendszert és sok állományt generálnak. Annak ellenére, hogy 

a vizsgázó munkája ténylegesen egy forrásállományban jelenik meg, 

a felügyelő tanártól ennek ismerete nem várható el. 
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II. A vizsgák tartalmi elemei 

A feladatlapok összeállítását a standardizált feladatelemek kialakulása és 

az alkotó jellegű problémamegoldás változatossága egyszerre jellemzi. 

A megoldandó problémák témaválasztása sokszínű (hétköznapi élethely-

zethez, iskolai tantárgyakhoz, társadalmi-kulturális tevékenyéghez kap-

csolódó, technikai és tudományos kérdésekkel foglalkozó feladatok), ami 

segít elkerülni a formájában és tartalmában sablonos feladatokat. Ugya-

nakkor a részfeladatok között több, hasonló eljárással, módszerrel meg-

oldható, de eltérő szövegezésű kérdés ismétlődik. Ezek a vizsgázók 

számára tanulható, gyakorolható módon oldhatóak meg. A feladatkészítők 

számára az érdekes, a korszerű szövegezés mellett elvárás a feladatok 

tanítható és tanulható sablonelemekkel, módszerekkel történő megoldha-

tóságának biztosítása. Vizsgafeladatoknál a csak kreativitást, illetve ötle-

tet igénylő feladatok nem elfogadhatóak. A feladatok szövegénél lényeges 

szempont a jól tagoltság és a megoldás összetettségének, nehézségének 

fokozatossága. A feladatsor megoldási nehézsége, időigénye nem függhet 

a választott szoftverkörnyezettől. 

A feladatok 2–4 bevezető mondattal, a problémát bemutató rövid le-

írással kezdődnek. Kialakult gyakorlattá vált, hogy ennél kevesebb, illetve 

több e felvezető szöveg nem lehet. A minimum korlát azért szükséges, 

mert a közélet különböző területeiről vett probléma magyarázata, bemu-

tatása ennél rövidebben nem lehetséges. A maximumot az indokolja, hogy 

hosszabb szöveg elolvasása és értelmezése a tényleges megoldástól vesz 

el időt. 

A számozott feladatrészek előtt minden feladattípusnál a megoldás-

hoz szükséges állományok felsorolása olvasható. Az első, már számozott 

részfeladat, amely már tevékenységre szólít fel, a mentés nevét és típusát 

írja elő. 

Mind a feladatsorokban, mind a javítási-értékelési útmutatókban 

a pontos szakkifejezések használata figyelhető meg. E dokumentumok 

nem pusztán az egyszeri feladat funkcióját töltik be, hanem a vizsgák 
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után tananyaggá válnak. Az egyértelmű fogalmazás a vizsgázó munkáját 

segíti, egyben elejét veszi a későbbi értékelés megkérdőjelezésének. 

II.1. Középszintű feladatok 

A feladatszöveg egységesítése már a 2009-es vizsgaidőszak előtt nagy-

részt megtörtént. A témaválasztás sokszínűsége ellenére a megoldandó 

feladatrészek hasonlóak. A Film (2009) című feladat egy filmtörténeti 

szakkörön alkalmazandó feladatlap, míg a Komárom (2010) a komáromi 

erődrendszer történetét bemutató dokumentum létrehozását kéri, a Ma-

gyar költők (2011) feladatban egy rövid összefoglalót kell készíteni, amely 

a felvilágosodás és romantika korából mutat be három magyar költőt, 

a QR-kód (2012) címűben pedig a kétdimenziós vonalkódról található for-

rásszöveget kell felhasználni. E rövid felsorolás is jól illusztrálja a témák 

változatosságát és a köznapi életbe ágyazottságát. 

A standardizálás egyik példája, hogy 2010 májusától a forrásszöve-

geket UTF-8 kódolású állományokban kapják a vizsgázók, így az eltérő 

szoftverkörnyezetek azokat egységesen kezelik. Az előző időszakokban ezt 

a feladat szövege nem jelölte meg, de a forrás akkoriban is többször UTF-

8 kódolású volt. Ettől a feladatsortól kezdve minden szövegszerkesztési 

feladat tartalmazza ezt az információt. 

Általánossá vált a feladatok felépítésében, hogy a forrásszöveg 

megnyitása utáni első részfeladat a dokumentum mentését kéri megadott 

néven, a szövegszerkesztő alapértelmezett formátumában. Ezt a szöveg-

törzs általános formázásának megadása követi, majd a dokumentum 

egymás utáni elemeinek elkészítése és formázása. Ez utóbbiban mindig 

szerepel oldalbeállítás, a betűk, bekezdések alakítása, igazítások, térköz 

állítása, behúzások. A vizsgázónak a bekezdés beállításaihoz tabulátoro-

kat, szegélyezéseket, felsorolást kellett alkalmazni. A forrásként megadott 

szöveget többször ki kellett egészíteni, a szövegbevitel azonban minimális 

volt, inkább képeket, ábrákat, táblázatokat kellett elhelyezni a dokumen-

tumban adott tulajdonságokkal. Általános tendencia nem alakult ki, hogy 
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a felsorolt elemek közül melyek azok, amelyek mindig szerepelnek, és 

melyek maradnak ki esetenként. 

Bár a vizsgaleírás magában foglalja a prezentáció, grafika és web-

lapkészítés témáit, követelményeit, a jogszabályok nem írják elő, hogy 

minden feladatsor minden összetevőt tartalmazzon. A vizsgált időszakban 

prezentációkészítés, grafika és weblapkészítés, illetve grafika témájú fela-

datok szerepeltek (lásd 2. táblázat). 

2. táblázat: A  prezentáció, grafika és weblapkészítés feladatok és összetevőik, 

2009–2012 

Vizsgaidőszak Feladatcím Összetevők 

2009. május Béka, Főzelék 
önálló prezentáció és web-

lapkészítés 

2010. május Vírus, Környezetbarát 
önálló prezentáció és web-

lapkészítés 

2011. május Az internet története 
komplex weblapkészítés és 

grafika 

2012. május Kemping 
komplex prezentáció és 

grafika 

A prezentációkészítés feladat megoldása során a vizsgázóknak számot kel-

lett adniuk a diák beállításaival, a táblázat és kép beszúrásával kapcsola-

tos ismereteikről. A beszúrt képet megadott tulajdonságokkal formázni 

kellett. A diákon szereplő ábra elkészítését a szerkesztőprogramok alakza-

taiból lehetett elvégezni. A Béka és a Vírus feladat igen rövid, 8, illetve 9 

részfeladatból állt. Az önálló prezentációkészítési feladatban nem, de 

a komplex feladatban lehetővé vált a vektorgrafikus ábrák készítése. 

A mintakövetés mellett az alakzatok pontosan definiált tulajdonságait kel-

lett a vizsgázóknak beállítania. A diákon szereplő szöveg forrásszövegből 

való beszúrása – kisebb részben beírása – a vizsgázók feladata volt. 

A weblapszerkesztési feladatok szövege a feladatsorokban fél és egy 

oldal között változott. A rendelkezésre álló 20 percből legalább 3–5 percet 

csak az elolvasásra kellett fordítani. A Főzelék és a Környezetbarát web-
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lapszerkesztési feladat egy-egy oldal elkészítését kérte. A létrehozandó 

oldalak terjedelmükben is kicsinek számítanak, de a szűk lehetőségek 

a hivatkozáskészítésben jelentek meg. Az előbbiben egy képre, az utóbbi-

ban egy külső oldalra kellett linket készíteni. 

A komplex módon weblapszerkesztési és grafika feladatot tartalma-

zó, Az internet története című feladat 11 részfeladatból állt. Ebből 3 

a rasztergrafikai feladatot fogalmazta meg, a többi az elkészített kép fel-

használásával létrehozandó két weblapot írta le. Két szerkesztési problé-

ma szerepelt a feladatban, de a hangsúly a weblapszerkesztésen volt. 

A Kemping című feladatban grafikai részfeladatok megoldásával kellett 

prezentációt létrehozni, az összetettebb rész a grafikai problémák megol-

dása volt. 

A táblázatkezelési feladatok hagyományosan a feladatsorok nehe-

zebb problémái közé tartoznak. Ennek több oka is lehet. Absztraktabb 

gondolkozást igényel (a feladatok részletes leírása mellett is), mint a szö-

veg- vagy dokumentumszerkesztés. A feladatok alapproblémáit globálisan 

is meg kell érteni, és nem elég pontról pontra haladni. A szövegértés dön-

tő jelentőségű ebben a feladattípusban. A részfeladatok között voltak ösz-

szefüggők, egymásra épülők. Hiába szerepelt a feladat bevezetőjében 

utasítás, hogy mit tegyen, ha nem tudott egy részfeladatot megoldani, 

a vizsgázó, könnyen megakadt ezen a ponton. 

A vizsgált években a táblázatkezelési feladatok egy-egy közepesen 

összetett problémát dolgoztak fel. A Kézilabda (2009) feladat 

a 2007/2008-as magyar bajnokság kézilabda-játékosainak meccsenkénti 

statisztikáját elemezte. A Vetélkedő (2010) feladat egy informatikai vetél-

kedő csapatainak, a Körverseny (2011) egy kerékpáros körverseny ered-

ményeit értékeltette ki. Az Útvonal (2012) feladat egy kerékpáros 

kirándulás útvonaltervező program által megadott szakaszait vizsgáltatta, 

illetve ehhez kapcsolódó kérdésekre várt választ. 

A feladatok szövege egy és másfél oldal között változott, és minde-

gyikhez tartozott minta. Hasonlóan a szövegszerkesztéshez, 2010 májusá-
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tól, az eltérő szoftverkörnyezetek egységes kezelése miatt, a forrásadato-

kat UTF-8 kódolású állományokban kapták a vizsgázók. A munka megkez-

déséhez a forrásállományt konvertálni, a táblázatot megfelelő néven és 

formátumban menteni kellett. Jellemzően minden táblázatkezelési fela-

dathoz – a vizsgált négy feladatsorban is – tartozott diagramkészítés is. 

A felkészítő és a vizsgáztatásban, javításban részt vevő tanárok idő-

ről időre megjegyzik, hogy az elvárt ismeretű függvények listája nem pon-

tosan definiált. A részletes követelményrendszer nem ad elegendő 

eligazítást, az általánosság szintjén mozog. Számukra információt az előző 

években megjelent feladatsorok jelentenek. Statisztikák készültek arról, 

melyik vizsgaidőszakban milyen függvények használatára volt szükség, 

illetve egyes függvények hányszor fordultak már elő az előző feladatso-

rokban. Erre részben magyarázatot jelent a táblázatkezelő szoftverek ver-

ziójának és ezzel együtt a függvények listájának változása. A visszatérő 

részfeladattípusok az eredményes felkészítést segítik. A feladatkészítők-

nek különösen ügyelniük kell az eltérő szoftverekkel és verziókkal történő 

azonos nehézségű megoldhatóságra. 

A vizsgált négy feladat mindegyikében szerepelt adott szempont 

szerinti adattábla-rendezés, egyéni cellaformátum-állítás, illetve diagram-

készítés. A megoldásokhoz szükséges függvények köre az emelt szintűé-

hez képest jóval kiszámíthatóbb volt. Standard módon visszatérő elvárás 

volt az egyszerűbb statisztikai függvények: DARAB, SZUM, ÁTLAG, MIN és 

MAX használata. A HA, a KEREK.LE és a DARABTELI nem minden feladat-

ban, de jellemzően gyakran előfordult. A középszinten legnehezebbnek 

számító keresőfüggvények, az INDEX, a HOL.VAN függvénnyel párban és 

az FKERES függvények használata a 2010-es, a 2011-es és a 2012-es fe-

ladatokban szerepeltek. Két függvény, a KICSI és a SZUMHA csak egy fe-

ladatban szerepelt, de ezek kiválthatóak voltak más függvények 

segítségével. 

Az adatbázis-kezelési feladatot tekinthetjük a középszintű feladatsor 

legnehezebb feladatának. Az eredményes megoldáshoz az elméleti felké-

szülés mellett szövegértési és absztrakciós képességekre is szükség van. 
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Itt érvényesül legjobban, hogy kevés technikai eszköz mellett a probléma-

megoldási kompetencia a meghatározó. A feladatkészítők törekedtek 

a vizsgafeltételeknek megfelelő, életszerű vagy valódi adattáblák, illetve 

adatbázisok felhasználására. Az adatsorok száma akkora volt, hogy való-

ban indokolt volt az adatbázis-kezelő használata. Néhány példa a felada-

tokban előforduló rekordszámokra: Vízvezeték-szerelők (2010) hely 

táblázat 496, szamla táblázat 569, munkalap táblázat 636 rekord; Barlang 

(2011) feladat táblája 182; Tanösvény (2012) feladat telepules táblája 

106 és ut táblája 144 rekord. 

A feladatok felépítése állandónak tekinthető. Jellemzően az első 

vagy az első két részfeladat adatbázis létrehozását, az adatok importálá-

sát, a mezők típusának és a kulcsok beállítását írta elő, majd lekérdezése-

ket kért. A feladatkészítés szűkítését jelentette, hogy mivel a különböző 

adatbázis-kezelő rendszerek a jelentéstípusok elkészítését nem egyforma 

módon támogatják, ezért a választó lekérdezésen kívül más típus nem 

fordult elő. A részletes követelményrendszerben szereplő, más típusú le-

kérdezéseket a szoftverek funkcióinak egységesülése után szerepeltethe-

tőek. A feladatok általában egy jelentéskészítési részfeladattal zárultak. 

A Barlang feladat egy, az Utazás, a Vízvezeték-szerelők és a Tanös-

vény feladatok három táblát tartalmaztak. A többtáblás feladatoknál 

a kapcsolatokat grafikus megjelenítés is bemutatta. A megoldások egy ré-

széhez a táblák között kapcsolatokat kellett kialakítani. A lekérdezések 

elkészítése során a vizsgázóknak rendezést, csoportosítást, számlálást, 

összegzést, megadott feltételek beállítását kellett végrehajtaniuk, 

lekérdezőrácson. Követelmény volt, hogy minden lekérdezésben csak 

a megadott mezők szerepeljenek. Az összetettebb feladatokban segéd- 

vagy allekérdezést kellett a vizsgázóknak készíteniük. Jellemzően 3–4-nél 

több függvényt nem kellett alkalmazni a megoldásokhoz. A vizsgázóknak 

az adatokat a jelentésen belül különböző szempontok szerint csoportosítva 

és rendezve kellett megjeleníteniük. 
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II.2. Emelt szintű feladatok 

Emelt szinten a szövegszerkesztés, prezentáció, grafika és weblapkészítés 

egyetlen témakört jelent. A felsorolt területek vizsgaidőszakonként eltérő 

párosításban jelentek meg a feladatsorokban. A feladatok jellegükben, 

kreativitásigényükben és az eszközhasználat mélységében tértek el a kö-

zépszintűtől. Lényeges különbség még a HTML-kód ismerete is, ami a kö-

vetelményrendszerből következik. A weblapszerkesztés statikus tartalmú, 

stíluslap használata nélküli oldalak létrehozását kérte. Visszatérő megol-

dás a táblázatok használata volt az objektumok pozicionálásához. Ugyan 

három témakörben, a szövegszerkesztésben, a táblázatkezelésben és 

a weblapszerkesztésben is sok táblázat fordult elő, ezek létrehozása, for-

mázása eltérő ismereteket igényelt. A javítási-értékelési útmutatók szerint 

teljes értékű megoldásnak számított, ha a vizsgázó a tagek esetleges pa-

raméterezése helyett, jó stílusok használatával formázta a weblapokat. 

A Jó étek (2009) feladatban egy ebédszállító társaság megrendelő-

lapját (szövegszerkesztés) és heti menüjét (weblapkészítés) kellett előállí-

tani. A szövegszerkesztési részfeladat összetettsége és stílusa a közép-

szintű feladatokéhoz hasonló volt. A weblapkészítési feladat mélysége 

meghaladta a középszinten elvárhatóét, hiszen a vizuális szerkesztőprog-

ramok használata mellett a HTML-kód weboldalba illesztését és kiegészíté-

sét kérte. 

A Vitorláshal (2010) feladatban az akváriumi hal bemutatására kel-

lett weblapot készíteni. Az eddigieknél összetettebb alkotást, négy oldalt 

kellett létrehozni egységes szerkezetben, azonos stílussal. Az oldalaknak 

menüt, illetve hivatkozások segítségével összefüggő rendszert kellett al-

kotniuk. Az egységes oldalszerkezet és színvilág létrehozása közös oldal-

váz készítését tételezte fel, amelyből utána már az egyes lapok tartalma 

előállítható volt. 

A Fertő tó (2011) feladatban a tó történetét, településeit bemutató, 

három oldalból álló weblapot kellett létrehozni. A feladat minimális kép-

szerkesztési probléma megoldását igényelte. Az emelt szintnek megfelelő 
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HTML-nyelv ismeretét az oldal kódjának meghatározott pontjára illeszten-

dő kódrészlet (képtérkép) elhelyezése jelentette. Az oldalak tartalmát – 

hasonlóan a többi weblapszerkesztési feladathoz – megadott tulajdonságú 

táblázatban kellett elhelyezni. A táblázattal való objektumpozicionálás 

szükséges ismeret, de a gyakorlat meghaladta. A stíluslapok, mint korsze-

rűbb eszköz ismeretét a részletes követelményrendszer nem tartalmazza. 

A Használati utasítás (2012) feladatban vezeték nélküli router is-

mertetőjét kellett elkészíteni. A témájában is informatikai eszközzel fog-

lalkozó feladatban grafikai és szövegszerkesztési problémákat kellett 

megoldani, és egy komplex terméket előállítani. A grafika részben egy fel-

iratokat tartalmazó ábrát kellett elkészíteni, megadott képrészleteket tar-

talmazó állományok segítségével. A feladatrész minta és leírás alapján 

rasztergrafikus ábraszerkesztés volt. A szövegszerkesztési részben a hasz-

nálati utasítás formázott szövegét kellett előállítani a minta és a leírás 

alapján. 

A táblázatkezelés feladatok megoldására tervezett idő 30 perc, és 

15 pont érhető el. A középszintnél kevesebb formai beállítást, ám több 

kreativitást igényeltek a megoldások. Ugyanakkor a komplexitást erősen 

korlátozza a rövidebb megoldási idő, az értékelést pedig az alacsonyabb 

pontszám. A feladatok jelentősen eltértek a megoldáshoz szükséges függ-

vények előfordulási gyakorisága és száma szerint. Az átlagosnál több 

függvény használatát igényelte a Sípálya (2009) feladat. A feladat erőssé-

ge volt, hogy alternatív függvényhasználatot biztosított a megoldáshoz, 

például: SZUMHA vagy AB.SZUM vagy kigyűjtés és SZUM függvények, 

ugyanakkor szokatlan volt a többféle adatbázis-kezelő függvény használa-

ta: AB.MEZŐ, AB.MAX, AB.SZUM. Váratlannak számított a Próbavizsga 

(2010) feladat is, a sokféle szövegkezelő függvény (BAL, JOBB, KÖZÉP, 

NAGYBETŰS, KARAKTER) használata miatt. Ezek után a Rába (2011) és 

a Római szám (2012) könnyebbnek tűnt a kevesebb függvény használata 

miatt. Mind a négy feladatban standard módon visszatérő elvárás volt az 

egyszerűbb SZUM és HA, valamint az INDEX, a HOL.VAN és/vagy az 

FKERES függvények használata. 
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Jellemző, hogy a részletes követelményrendszer nem ad elegendő 

eligazítást az ismertként elvárt függvények köréről, illetve ebben a kér-

désben az általánosság szintjén mozog. Valódi információt az előző évek-

ben megjelent feladatsorok, az abban szereplő függvények jelentenek. Az 

eredményes felkészüléshez nélkülözhetetlen az előző évek feladatainak 

megismerése, elemzése. 

Az adatbázis-kezelési feladatok tartalmilag jelentős különbséget mu-

tattak a középszintűekhez képest. Ezekben lényegesen több logikai és 

absztrakciós problémát kellett a vizsgázóknak megoldaniuk. A feladatké-

szítés mozgástere nagy volt, a vizsgaleírás e területen nem változott. 

A feladatkészítők törekedtek a vizsgafeltételeknek megfelelő, életszerű 

vagy valódi, nagy rekordszámú adattáblákat használni. Az adatsorok szá-

ma igen jelentős volt, hogy valóban indokolt legyen az adatbázis-kezelő 

igénybe vétele. Néhány példa az előforduló rekordszámokra: Opera 

(2009): enekes tábla 205, repertoar tábla 892, szerep tábla 297 rekord; 

Rádióadók (2010): kiosztas tábla 397, telepules tábla 466 rekord. 

Az emelt szintű feladatok megoldásánál elvárás az SQL-nyelv isme-

rete. A részfeladatok jelentős része e nélkül, lekérdezőrács segítségével is 

megoldható, de az összetettebb feladatokat sokszor egyszerűbb lekérdező 

nyelven elkészíteni. 

A feladatok felépítése statikusnak tekinthető. A problémakört vázoló 

egy-két mondat után az első részfeladat az adatbázis létrehozását kérte 

megadott néven; majd az adatok importálását, a mezőtípus és a kulcsok 

beállítását. Az adatállományok 2010-től egységesen tabulátorral tagolt, 

UTF-8 kódolású szövegfájlok voltak, amelyek első sora a mezőneveket 

tartalmazta. Az első részfeladat után a táblák, a mezők jelentése, vala-

mint típusai következtek, a kulcsok megjelölése mellett. Ennek megjele-

nése tipográfiai szempontból is állandóvá vált, így a felkészült vizsgázók 

könnyebben átlátták, értelmezték. Három feladat grafikus módon is szem-

léltette a táblák közötti kapcsolatot. 
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A következő 8–10 részfeladat lekérdezésekre irányult. A feladatké-

szítés szűkítését jelentette, hogy mivel a különböző adatbázis-kezelő 

rendszerek a jelentéstípusok elkészítését nem egyforma módon támogat-

ják, csak választó lekérdez fordulhatott elő. Itt is érvényes, hogy a részle-

tes követelményrendszerben szereplő más típusú lekérdezések csak 

a szoftverfunkciók egységesítése után kérhetők.  

Megállapítható, hogy a lekérdezés készítését kérő részfeladatoknak 

állandósult, nehezedő sorrendje alakult ki. Az első lekérdezés döntően egy 

táblában való szűrést és adott mezők megjelenítését kérte. Változó volt, 

hogy a megjelenő listát rendezni kellett-e, vagy biztosítani, hogy egy re-

kord csak egyszer jelenjen meg. A második vagy harmadik lekérdezés ál-

talában több táblából, összetett szűrést kért. Ebben az esetben előre 

definiált kapcsolat vagy megfelelő mezők egyenlőségét szűrő lekérdezésre 

volt szükség. Itt már gyakran előfordult a rendezés vagy az egyedi megje-

lenítés. A következő lekérdezések változó sorrendűek voltak, de mindig 

szerepelt szélsőérték-meghatározás, rendezés függvény vagy számított 

érték alapján, csoportosítás és csoportszűrés. A nehezebb részfeladatok 

al-, illetve segédlekérdezéssel voltak megoldhatók, és lényeges volt ezek 

beépítése a fő lekérdezésbe. A feladatmegoldás nehézsége több esetben 

a logikai állítások jó kompozíciójának elkészítéséből fakadt. A feladatok 

kisebb része egy jelentéskészítési részfeladattal zárult. 

Az adatbázis-kezelési feladatokban szereplő függvények száma ke-

vés volt, lényegében a COUNT, a SUM, az AVG, a MIN és a MAX függvé-

nyek szerepeltek. 

A 2009-es, Opera című feladat első négy részfeladata átlagos nehé-

zségű, de a második része annál nehezebb volt. Ennek oka jelentős rész-

ben a szövegértési problémákból és a logikai kapcsolatok nehéz 

felismeréséből származhat. A Rádióadók (2010) feladat megoldási nehé-

zsége átlagosnak mondható, ám a nyolcadik lekérdezés szokatlan volt, 

mert három segédlekérdezés főlekérdezésbe építésével lehetett elkészíte-

ni. A technikai szempontból egyszerű megoldás elkészítését itt is a logikai 

megoldás létrehozásának, megalkotásának nehézsége jelentette. A Tánc 
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(2011) feladat több szokatlan elemet tartalmazott. A táblák kapcsolata 

nem volt grafikus módon szemléltetve, mert az részfeladatonként változ-

hatott. A negyedik lekérdezésben az egyik tábla két példányát két külön-

böző, másik táblához kellett kapcsolni. Az ötödik és hatodik részfeladatban 

dátumkezelő függvények (YEAR, MONTH, DAY) használatára volt szükség, 

amely a táblázatkezelés feladatokban gyakoribb, de az adatbázis-

kezelésben ritkább. A hetedik részfeladat megoldásához allekérdezéssel 

létrehozott halmaz kivonásra volt szükség. A feladat nehezebb voltát 

a táblák kapcsolatának többször szükséges beállítása jelentette. A Védett 

fajok (2012) feladat nehézsége átlagosnak mondható. A nehezebbnek te-

kinthető részfeladatok a nyolcas, a kilences és a tízes számú lekérdezé-

sek, de ezek megoldása is ismétlődő módszerű. 

Az algoritmizálás, adatmodellezés feladatkészítés mozgástere nagy 

volt, a vizsgaleírás ezen a területen nem változott. Ez a feladattípus 

a legfajsúlyosabb az emelt szinten. A szakma iránt elkötelezett vizsgázók 

tudásának felmérését szolgálja, ezért középszinten nem is szerepel. 

A tervezett megoldási idő 90 perc, az érte kapható pontok száma 45. Ezek 

a teljes megoldási időnek és az összpontszámnak egyaránt a 37,5%-át 

jelentik. 

A feladatok felépítése gyökeresen eltér az informatikai versenyeken2 

előfordulókétól. A vizsgafeladatoktól elvárjuk, hogy jól tagoltak, fokozato-

san nehezedő részfeladatokat és egymástól függetlenül megoldható prob-

lémákat tartalmazzanak. Az érettségin a javítás a forráskód alapján 

történik. A futási idő, a hatékonyság nem értékelési szempont. A helyes 

                                    
2 A versenyfeladatok megoldásainak értékelésénél kimenetorientált ellenőrzés történik az 

egységes javítás érdekében. Az érettségi vizsgához hasonlóan bemeneti állományt adnak 

ugyan, de a feldolgozás után a versenyzőknek az eredményeket kimeneti fájlba kell írni-

uk. Az értékelésnél lényeges szempont a hatékonyág, amit a futásidő limitjével korlátoz-

nak. A versenydolgozatok értékelését program végzi, amely többféle bemeneti állományt 

megadva, a versenyző programjával generált eredményfájlokat értékeli. A javító tanár 

a tesztprogram futtatásán és a szükséges adminisztráción kívül más értékelést nem vé-

gez. 



 

22 

futási eredmény esetén is csak akkor jár a pont, ha nincs mögötte elvi hi-

ba. Az érettségi a vizsgázó teljesítményét sokkal inkább kisebb tudásele-

menként értékeli. Így például egy kezdeti, apró hiba nem tudja az egész 

teljesítményt érvénytelenné tenni. A módszer következménye, hogy sok-

kal részletesebb, a lehetséges hibákra kiterjedő javítási-értékelési útmuta-

tót kell adni a javító tanárok kezébe. Nekik a javítás elvégzéséhez többféle 

programozási nyelvet és környezetet kell ismerniük. Az ellenőrzés csak 

úgy végezhető el, ha a vizsgázó gondolatmenetét követi a javító tanár, és 

az elemi tudáselemeket vizsgálja, az azoknak megfelelő programegysége-

ket pontozza. 

Az algoritmizálás és adatmodellezés témakörben készült feladatok 

szűk, pontosan körülhatárolt programozási módszereket és eszközöket 

kérhetnek számon. A legnagyobb különbség ezen a területen jelenik meg 

a szoftverek, a válaszható fejlesztőkörnyezetek és a programozási nyelvek 

között. A feladatok kizárólag strukturált algoritmizálási problémák megol-

dását kérik. Nem fordul elő pusztán objektumorientált programozással 

megoldható probléma, bár a módszer használata nem tiltott, de előnyök-

kel nem jár. A feladatokban megjelenő problémák megoldásához a vizsgá-

zóknak alkalmas adatszerkezetet kellett választaniuk, és programozási 

mintákkal, illetve tételekkel tudják az eredményeket meghatározni. 

A programozási tételek köre állandó, jól meghatározott a részletes köve-

telményrendszerben, ezért a feladatok megoldására fel lehetett készülni, 

a módszerek tanulhatóak. 

A kétszintű érettségi 2005-ös bevezetésekor a leggyengébb ered-

mények az algoritmizálás és adatmodellezés feladatoknál születtek. Az 

azóta eltelt évek során kikristályosodott azon ismeretek köre, amelyek 

a követelményrendszerben ugyan már szerepeltek, de a felkészítés, illetve 

felkészülés valahogyan elmaradt. A fokozatosság jegyében, de 2009-től 

már egységesen a feladatok elejétől kezdve adatállományok beolvasását, 

feldolgozását kérik a feladatok. Érdemi munka csak ennek elkészítésével 

érhető el. Nem kötelező elvárás az adatok tárolása, de a pontok ebben az 

esetben csak akkor kaphatók, ha legalább 3–4 részfeladatot érdemben el-
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készült. A szövegezésben egységesen szerepel, hogy minden – képernyő-

re írást igénylő – részfeladat megoldása előtt a vizsgázó írja a képernyőre 

a feladat sorszámát. Elvárás, hogy ha a program a felhasználótól kér be 

adatot, akkor jelenítse meg a képernyőn, milyen értéket vár. A szoftverek 

eltérő karakterkódolás-kezelése miatt, az ékezetmentes kiírás is elfo-

gadott.  

A vizsgált négy év algoritmizálás és adatmodellezés feladatairól rö-

viden az alábbiakat érdemes kiemelni. A Lift (2009) feladat bevezető szö-

vege, a probléma értelmezése és az adatállomány szerkezetét bemutató 

minta hosszú, fél oldalt meghaladó volt. A részfeladatok közepes, eseten-

ként jelentős hosszúságúak voltak, az eredményes megoldásához jó szö-

vegértési kompetenciára volt szükség. A Helyjegy (2010) feladatban 

a megoldáshoz a tipikusnak tekinthető programozási tételek alkalmazásá-

ra és kódolására volt szükség. A részfeladatok közepes, esetenként kifeje-

zetten rövid szövegezésűek voltak, a feldolgozott adatállomány 114 sort 

tartalmazott. A Szójáték (2011) bevezető szövege és az adatállomány tu-

lajdonságait bemutató minta az átlagnál rövidebb, így könnyebben értel-

mezhető volt. A megoldáshoz szövegkezelő függvények használatára, 

illetve a szokásosnak tekinthető programozási tételek alkalmazására volt 

szükség. Egyedinek tekinthető, de az algoritmizálás oktatásában tipikus 

algoritmust, adatok rendezését kellett elvégezni. A Futár (2012) feladat-

ban a bevezető, értelmező szöveg közepes, a részfeladatok rövid szöve-

gűek voltak, a problémát könnyen meg lehetett érteni. A megoldáshoz 

a tipikusnak tekinthető módszerek, programozási tételek (felsorolás, ösz-

szegzés, maximumkiválasztás, eldöntés, kigyűjtés) kódolása és egy kime-

neti állományba írása kellett. 
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III. Az érettségi adatok elemzése informatikából 

III.1. A középszintű vizsgára jelentkezők száma 

és összetétele 

A vizsgára jelentkezők száma 2009 és 2012 között lassú ütemű, de csök-

kenő tendenciát mutat. A teljes időszakra nézve ez kb. 14 %-os fogyást 

jelent (lásd 3. táblázat), ugyanakkor ezzel párhuzamos jelenség az emelt 

szinttel próbálkozók számának növekedése. Az ellentétes tendencia a fel-

sőoktatási intézmények változó elvárásával magyarázható.  

A vizsgára jelentkezők nemenkénti eloszlásában állandónak tekint-

hető a férfiak 60%-os túlsúlya, ami feltehetően az informatika tárgy gya-

korlatorientált és részben műszaki-technikai kompetenciát igénylő 

ismeretköréből következik. A középszintű informatika érettségit a gimná-

ziumot (42%), illetve szakközépiskolát (58%) végzett választók állandó 

aránya jellemzi a vizsgált négy évben. A vizsgázó tanuló munkarendjének 

alapján kicsit nagyobb eltérések mutatkoznak évenkénti bontásban, de 

határozott tendencia nem figyelhető meg (lásd 3. táblázat). 
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3. táblázat: A középszintű vizsgára jelentkezők alapadatai, 2009–2012 

Az érettségi éve 2009 2010 2011 2012 

Érettségizők fő % fő % fő % fő % 

Nem férfi 18 177 60,6 17 868 60,5 17 136 61,1 15 591 60,6 

nő 11 806 39,4 11 647 39,5 10 904 38,9 10 133 39,4 

Programtíp

us 

gimnázium 12 403 42,4 11 826 41,5 11 131 41,6 10 195 41,4 

szakközépis

kola 

16 830 57,6 16 679 58,5 15 638 58,4 14 417 58,6 

Munkarend felnőttoktat

ás 

esti/levelező 

3 002 10,0 1 795 6,1 1 787 6,4 1 660 6,5 

felnőttoktat

ás nappali 

685 2,3 681 2,3 682 2,4 672 2,6 

nappali 25 669 85,6 26 293 89,1 24 719 88,2 22 593 87,8 

nincs 

tanulói 

jogviszonya 

627 2,1 746 2,5 852 3,0 799 3,1 

Jelentkezés  előrehozott 10 224 34,1 10 980 37,2 10 820 38,6 9 956 38,7 

rendes 18 487 61,7 16 950 57,4 15 307 54,6 13 850 53,8 

egyéb 1 272 4,2 1 585 5,4 1 913 6,8 1 918 7,5 

Összes jelentkező 29 983 100,0 29 515 100,0 28 040 100,0 25 724 100,0 

Jelentősebb különbségek, változások a vizsgatárgyra jelentkezés fajtája 

szerint figyelhetőek meg. Miközben az összes vizsgázó létszáma kismér-

tékben csökkent, az előrehozott informatika középszintű érettségit tevők 

aránya növekedett (lásd 3. táblázat). Miután a középiskolákban a 10. vagy 

11. évfolyamon lezárul e tantárgy oktatása, a közvélekedés szerint, érde-

mes a lezáró típusú vizsgát letenni addig, amíg a gyakorlati ismeretek vi-

szonylag frissek. Ezzel a taktikával a diákok több szempont alapján is élni 

szoktak. Számukra meggondolandó, hogy várjanak-e még egy-két évet 

a rendes érettségi vizsgaidőszakig, újra kezdve a felkészülést, valamint az 

is, hogy csökkentsék-e az érettségi tantárgyak számát egy előrehozott 

sikeres vizsgával. A másik szempont lényege a fokozatosságra törekvés, 

illetve a vizsgarutin megszerzésére tett kísérlet. Egy jól sikerült, előreho-

zott középszintű érettségi után, illetve később, a rendes vizsgaidőszakban 



 

26 

egy szintemelő, emelt szintű vizsgát tehetnek még. Erre az iskolák jelen-

tős része felkészítést ajánl és vállal, amihez többletóra szükséges, s amit 

felkészítő fakultációs órának neveznek hagyományosan. 

A felkészítés előnye, hogy azonos érdeklődésű és felkészültségű diá-

kok választják a fakultatív órákat. Ugyanakkor nehézséget jelent a tanulók 

magas óraszáma, a foglakozások tanítás utáni, délutáni időpontja, amikor 

már fáradtabb és dekoncentráltabb mindenki. Az érdeklődő diákoknak 

a legnagyobb problémát az jelenti, ha az iskola nem ajánlja fel a felkészí-

tést. Ebben az esetben a jobb anyagi helyzetű családok az állami oktatá-

son kívül keresik meg a felkészülés lehetőségét. 

A vizsgaszervezés szabályait kihasználva, többen minimális felké-

szülés után próbálkoznak az előrehozott érettségivel. A gyakorlati vizsga 

után, az eredmények ismeretében mérlegelik, elmenjenek-e a szóbelire. 

Amennyiben nem jelennek meg, a vizsgaeredményük ugyan elégtelen, de 

ez csak egy törzslapkivonatba kerül, az érettségi vizsgabizonyítványba 

nem. A mérlegelés oka, hogy a tanulói jogviszony alatt ismétlő vizsgára 

nincs mód, tehát akár közép-, akár emelt szinten tesz előrehozott vizsgát 

a tanuló, azonos szinten nem ismételheti meg a vizsgát érettségi bizonyít-

ványa megszerzése előtt. Így az elégtelen vizsga esetén a következő vizs-

gaidőszakban a vizsgázó természetesen újra jelentkezhetett informatika 

vizsgatárgyból javító érettségi vizsgára. 

A kiegészítő vizsgák száma 2–3% körüli és állandónak tekinthető. 

Azok a vizsgázók, akik már érettségizetten választják e vizsgafajtát, leg-

többször a felvételi követelmények miatt teszik ezt. 

III.2. Az emelt szintű vizsgára jelentkezők száma  
és összetétele 

A négy vizsgaidőszakban a vizsgára jelentkezők száma 2011 és 2012-ben 

emelkedő tendenciát mutat az előző két évi (2009, 2010) stagnáló lét-

számhoz képest. A vizsgált teljes időszakra nézve ez körülbelül 70%-os 

növekedést jelent (lásd 4. táblázat). A jelentkezők számának növekedése 

követi a szakirányú felsőoktatási intézmények emelt szintű vizsga elvárá-
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sának emelkedő arányát. A népszerű szakokra lényegében csak az emelt 

szintű vizsgáért járó többletpontokkal lehet bekerülni. 

4. táblázat: Az emelt szintű vizsgára jelentkezők alapadatai, 2009–2012 

Az érettségi éve 2009 2010 2011 2012 

Az érettségiző  fő % fő % fő % fő % 

Nem 
férfi 881 89,9 874 90,2 1069 91,2 1566 89,4 

nő 99 10,1 95 9,8 103 8,8 185 10,6 

Képzéstípus 
gimnázium 530 59,9 501 60,4 537 56,9 791 54,7 

szakközép 355 40,1 329 39,6 406 43,1 656 45,3 

Munkarend 

felnőttoktatás 
esti/levelező 

7 0,7 6 0,6 7 0,6 7 0,4 

felnőttoktatás 
nappali 

5 0,5 3 0,3 6 0,5 9 0,5 

nappali 898 91,6 851 87,8 983 83,9 1524 87,0 

nincs tanulói 
jogviszonya 

70 7,1 109 11,2 176 15,0 211 12,1 

Jelentkezés fajtá-
ja 

előrehozott 73 7,4 61 6,3 74 6,3 97 5,5 

rendes 416 42,4 334 34,5 305 26,0 550 31,4 

egyéb 491 50,1 574 59,2 793 67,7 1104 63,0 

Összes jelentkező  980 100,0 969 100,0 1172 100,0 1751 100,0 

 

Az emelt szintre jelentkezők körében a férfiak 90%-os túlsúlya jellemző 

(lásd 4. táblázat). Az informatika tárgy ugyan emelt szinten is gyakorlat-

orientált és részben műszaki-technikai kompetenciát igénylő, de az elmé-

leti ismeretek, az absztrakt gondolkodás, az algoritmikus szemlélet 

határozottabban elvárt a középszintű követelményekhez képest. A Nemze-

ti alaptanterv kiemeli az önálló informatikai kompetenciát, amely össze-

függ az összes többi kulcskompetenciával.  

Az érettségi vizsga részletes követelményeiben megfogalmazott el-

várás, hogy a gyakorlati feladatok között nagyobb arányban szerepeljenek 

a megoldásukhoz alkotó jellegű, kreativitást, mélyebb ismereteket igénylő 

módszerek és eljárások. A szakirányú felsőoktatási intézmények első éves 

hallgatóinál bemeneti követelménynek számítanak az emelt szintű infor-

matika érettségi elméleti és gyakorlati ismeretei. Az algoritmizálás és az 

adatmodellezés gyakorlati ismerete nélkül nehéz már az első félév elvég-

zése is. 
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Az informatikai, illetve a műszaki-technikai szakmákban a férfiak je-

lentősen túlsúlyban vannak. Ez az arány jelenik meg az érettségire jelent-

kezők statisztikai adataiban is. Kormányzati cél, hogy a nők jelenleg 

nagyon alacsony, 5%-os jelenlétét közelítse a Nyugat-Európára jellemző 

20% felé az IKT-szektorban. 

Az érettségiző képzésének típusa adatok kismértékben ingadozó 

arányt mutatnak a gimnáziumok és a szakközépiskolák közötti 55–60% és 

40–45% megoszlással. A képzési típusok adataiban a gimnáziumok ará-

nyának túlsúlya állapítható meg. Az elméleti ismeretek magasabb szintje 

és az informatikai kompetenciához kapcsolódó más készségek, képessé-

gek magasabb szintjével értelmezhető az arány. 

Az érettségizők munkarendjének típusa szerinti arányokban határo-

zott tendencia figyelhető meg. A nappali képzés munkarendjében végzet-

tek vizsgaszáma fokozatosan csökkent, mintegy 5%-kal négy év alatt, 

miközben a tanulói jogviszonnyal nem rendelkező ugyanilyen mértékben 

nőtt. Ez utóbbiak valószínűleg azok vizsgázók, akik a középiskola befejez-

te után, később rendes, szintemelő, ismétlő emelt szintű érettségit tesz-

nek a felsőoktatási felvételi érdekében. A felnőttoktatás esti, levelező és 

nappali vizsgázóinak száma rendkívül alacsony mind a négy vizsgaidő-

szakban. 

A középszinten vizsgázók számához hasonlóan, jelentősebb különb-

ségek, változások figyelhetők meg a vizsgatárgyra jelentkezés fajtája sze-

rint. Az összes vizsgázók száma 2009 és 2011 között állandó, illetve kis 

mértékben nőtt. 2012-ben a vizsgára jelentkezők száma ugrásszerűen, 

50%-kal emelkedett. Ennek oka egyértelműen az lehet, hogy a felsőokta-

tási intézmények az emelt szintű vizsgázókat preferálják. 

Az előrehozott emelt szintű informatika érettségi vizsgát tevők ará-

nya a középszintűeknél jóval alacsonyabb. Az ilyen jelentkezési fajtát vá-

lasztók száma ugyan nőtt 2012-ben, de a négy évet tekintve az összes 

vizsgázók számához viszonyítva az arányuk évről évre csökkent. Ennek 

magyarázata lehet, hogy a középiskolában a 10. vagy 11. évfolyamon le-
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záruló tantárgyi képzés nem ad kellő mélységű és stabilitású felkészítést 

e vizsgához. A középszintű érettségi követelményein kívüli ismeretek – az 

algoritmizálás és adatmodellezés – rendszerint rendkívül kis óraszámban 

szerepel, vagy esetenként ki is marad az általános képzésből, ezek elsajá-

tításához további oktatásra van szükség, amit például fakultatív órákon 

kaphatnak meg a tanulók. Ki kell emelni, hogy a szóbeli vizsgára való fel-

készülés is más módszert, illetve tartalmat igényel. A vizsgázónak nem 

a saját informatikatanára előtt, hanem egy független, háromtagú, szakta-

nárokból álló bizottság előtt kell számot adnia tudásáról. 

A szóbeli vizsgára vonatkozó részletes követelményrendszer, illetve 

a Nemzeti alaptanterv együttesen sem tudja egzakt módon meghatározni 

a szükséges ismeretek mélységét. Az egyes területek3, például az info-

kommunikáció, a szoftver- és a hardverismeret rendkívül gyorsan változ-

nak. Ugyanakkor egy záró típusú vizsga – mint az érettségi – kö-

vetelményrendszere stabilitást igényel, amely a gyors technológiai 

változásokra nem tud és esetleg nem is akar reagálni. A szóbeli vizsgán az 

egyik szempont az informatikai kérdésekben való tájékozottság, ami je-

lentős bizonytalanságot hordoz magában.  

Az előrehozott érettségivel próbálkozó vizsgázók szélsőséges ered-

ményeket érnek el. A magas szintű tudással rendelkezők az előrehozott 

érettségin is magas pontszámot érnek el. Ugyanakkor, a vizsgaszervezés 

szabályait kihasználva, vannak, akik minimális felkészülés után próbál-

koznak az előrehozott vizsgával, majd a gyakorlati rész eredményének 

ismeretében mérlegelik, elmenjenek-e szóbelizni. A továbbiakra vonatko-

zó szabályok, meggondolások a középszinthez hasonlóak. 

Az egyéb jelentkezésfajták (kiegészítő, szintemelő, pótló, javító, is-

métlő) együttes adatai azt mutatják, hogy vizsgára jelentkezők nagyobb 

része ebbe a csoportba tartozik. A rendes vizsgafajtánál nagyobb értékű 

                                    
3 A könyvtárismeret témakör érettségin történő számonkérését nem az informati-

katanárok szorgalmazták, így ez máig vitatott maradt. 
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jelentkezésszámok azt a feltételezést támasztják alá, hogy a középiskola 

befejezése után, esetleg évekkel később is, az eredményes felsőoktatási 

jelentkezéshez emelt szintű érettségi vizsgára van szükség. Ezeket a vizs-

gafajtákat választók aránya az összes jelentkezőhöz képest a 2009 évi 

50%-hoz képest minden évben növekedett, a 2011 évi 68%-os csúcson 

keresztül, a 2012 évi 63%-ig. A szintemelő vizsgák aránya a rendes vizs-

gák számához képest a 2009-es évi egyezéstől fokozatosan nő, a kétsze-

res értékig (lásd 5. táblázat és 1. ábra). Ez azt jelenti, hogy az emelt 

szinten vizsgázók meghatározó hányada már előzőleg középszintű érett-

ségi vizsgát tett. Megfigyelhető, hogy a vizsgára jelentkezők az emelt 

szintű magasabb elvárást két lépésben kívánják megtenni. 

5. táblázat: Az emelt szintű vizsgára jelentkezés típusai, 2009–2012 

Év 2009 2010 2011 2012 

Vizsgázók fő % fő % fő % fő % 

Összesen 980 100,0 969 100,0 1172 100,0 1751 100,0 

Előrehozott 73 7,4 61 6,3 74 6,3 97 5,5 

Ismétlő 16 1,6 25 2,6 61 5,2 59 3,4 

Javító 6 0,6 14 1,4 25 2,1 28 1,6 

Kiegészítő 49 5,0 64 6,6 78 6,7 99 5,7 

Pótló 3 0,3 2 0,2 3 0,3 2 0,1 

Rendes 416 42,4 334 34,5 305 26,0 550 31,4 

Szintemelő 417 42,6 469 48,4 626 53,4 916 52,3 
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1. ábra: A rendes és szintemelő vizsgák száma, 2009–2012 

 

A kiegészítő vizsgák száma 5–6% körül állandónak tekinthető, és legtöbb-

ször a felsőoktatási felvételi követelmények miatt kerül rájuk sor, a javító 

vizsgáké pedig 1–2% körüli, ami megfelel az évenkénti sikertelen vizsgák 

számának. 
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IV. A vizsgaeredmények idősoros változása 

IV.2. Középszintű vizsgák 

A középszintű informatika érettségi 2009 és 2012 közötti, májusi vizsgák 

összegzett adatai (a négy év együtt) szerint, a gimnáziumot végzettek 

9%-kal magasabb teljesítményt mutattak, mint a szakközépiskolások, ami 

megfelel az előzetes feltételezéseknek (lásd 6. táblázat).  

6. táblázat: A középszintű vizsgák adatai programtípusonként, 2009–2012 

Megnevezés Összesen Gimnázium Szakközépiskola 

Osztályzat 3,5 3,7 3,4 

Teljesítmény (%) 58,3 63,3 54,5 

Összpontszám 87,9 95,4 82,3 

A gyakorlati vizsga eredménye (%) 55,0 60,0 51,3 

A szóbeli vizsga eredménye (%) 68,7 73,7 65,4 

 

A gyakorlati vizsga eredményét a szóbeli vizsgáé 13–14%-kal haladják 

meg mind a két képzési típus esetén. Az adatok tehát cáfolják azt a felté-

telezést, hogy a gimnáziumot végzettek szóbeli vizsgáinak eredménye na-

gyobb mértékben haladja meg a gyakorlati vizsga százalékos 

eredményeit, mint a szakközépiskolát végzetteké. 

A négy vizsgaidőszak középszintű informatika érettségi vizsgáján el-

ért teljesítmények eloszlását vizsgáljuk a következő grafikonokon. A kiug-

ró értékek értelmezéséhez a vizsgán elért pontszámok és százalékok 

osztályzatokra történő átváltását kell megvizsgálnunk. 

7. táblázat: Százalék – pontszám – érdemjegy átváltása 

Százalék Pontszám Érdemjegy 

80–100 120–150 jeles (5) 

60–79 90–119 jó (4) 

40–59 60–89 közepes (3) 

20–39 30–59 elégséges (2) 

0–19 0–29 elégtelen (1) 
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Az eloszlásgörbék hasonló képet mutatnak: az elért pontszámok a nor-

mális eloszlásnak felelnek meg mind a négy vizsgaidőszakban, kiugrások 

mindenütt a ponthatárok feletti értékeknél vannak, amelyek alatt a mini-

mumok találhatók (lásd 2. ábra). Ez bizonyítja az előzetes feltételezést, 

hogy az érettségi dolgozatokat javító szaktanárok a szakmai értékelés 

mellett más pedagógiai szempontokat is figyelembe vesznek. A normális 

eloszlástól való eltérések 5%-os sávban torlódnak fel, azon túl nem ter-

jednek. Feltehetően a javító tanárok törekszenek az objektivitásra, de 

egy-két százalék erejéig hajlandóak a vizsgázók szebb eredményének ér-

dekében attól eltérni. 

 
2. ábra: A középszinten elért összpontszámok eloszlása, 2009–2012 

A középszintű vizsga százalékos eredményeit ábrázolva, ha eltekintünk 

a kiugró értékektől, azt figyelhetjük meg, hogy a 2009-es és a 2010-es 

eloszlásgörbék szinte teljesen megegyeznek, 2011-ben a többitől eltérően, 

a 80%-os (jeles) határ fölött kicsit több, míg más sávokban ennek megfe-
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lelően kevesebb eredmény született. A 40–60%-os (közepes) sáv alsó ré-

szében a vizsgaeredmények jelentősebb számban fordulnak elő. A 2012-

es vizsgaidőszak eredményeinél a 80% feletti (jeles) eredmények száma 

a többi évéhez képest magasabb, a 40% alattiak (elégséges) száma ala-

csonyabb (lásd 3. ábra). Ezt az eltérést érdemes összevetni azzal a tény-

nyel, hogy ebben az évben ugrásszerűen megnőtt a vizsgázók száma. 

 

 
3. ábra: A középszint százalékos eredményei, 2009–2012 (%) 

A gyakorlati vizsgák évenkénti eredményei statisztikailag a normális elosz-

lásnak felelnek meg, és egymáshoz nagyon hasonlóak. (A grafikonokra az 

összehasonlítás céljából a normális eloszlás görbéjét is felrajzoltunk.) 

A 0 pontos eredmények feltehetőleg a vizsgán nem megjelentek rögzíté-

séből és nem a ténylegesen 0 teljesítményből következnek. A 2011-es 

vizsgaidőszak statisztikájában a középmezőny, a 40–80% közötti eredmé-

nyek száma az előző évek eredményeihez képest kismértékben alacso-
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nyabbak, 2012-ben pedig a magasabb százalékos értékek száma kicsit 

több, illetve az alacsonyabbaké kevesebb (lásd 4. ábra). 

 

4. ábra: A gyakorlati vizsgák eredményei, 2009–2012 (%) 

 

Az informatika érettségi értékelésénél a szóbeli eredmények kisebb súllyal 

szerepelnek, a teljes pontszám csupán 20%-át teszik ki. A teljesítmények 

megoszlása mind a négy évben hasonló, ugyanakkor a normális eloszlás-

görbéktől teljesen eltérő. A tételeket a szaktanár állítja össze, így orszá-

gos standardizálásról nem beszélhetünk. Feltűnő az igen magas számú 

100%-os vizsgafelelet, valamint a 0 pontos, valószínűleg a szóbelin nem 

megjelent vizsgázók aránya (lásd 5. ábra). Az utóbbiba bele kell értenünk 

a gyakorlati vizsgán 10%-ot el nem érőket, mert ők szóbeli vizsgát már 

nem tehettek. A szóbeli eredmények az összteljesítményt jelentősen eme-

lik a statisztikai adatok szerint. 
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5. ábra: A szóbeli vizsgák eredményei, 2009–2012 (%) 

 

Programtípusonként vizsgálva az összesített eredmények szignifikáns kü-

lönbséget mutatnak: a gimnáziumok és a szakközépiskolák közti teljesít-

ménykülönbség 8% körül mozog évenként. A gimnazisták a 80%-os 

(jeles) eredményt jelentősen magasabb számban érik el, miközben felte-

hetően amiatt, hogy a szakközépiskolások vizsgáztató tanárai a 4-es 

(60%-os) ponthatárnál támogatják vizsgázóikat, a gyakoriság a négysze-

res különbségét éri el (lásd 6. ábra).  

A gyakorlati vizsga eredményei képzéstípus szerint eltérnek: a gim-

nazisták teljesítménye a magasabb értékek felé tolódik el, a szakközépis-

kolások eloszlásgörbéje 60% alatti maximummal szimmetrikus szerke-

zetű, a 80% feletti teljesítmények számában erőteljesebb lecsengéssel 

(lásd 7. ábra).  
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6. ábra: A középszint eredményei programtípusonként, 2009–2012 (%) 

 

7. ábra: A gyakorlati vizsga eredményei programtípusonként, 2009–2012) 

Mint már említettük, a szóbeli eredmények, a statisztikai adatok alapján, 

az összteljesítményt jelentősen emelik mind a két képzési típusban. 

A szóbeli vizsgán mindazok az elméleti témák szerepelnek, amelyeket 
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a gyakorlati részen vagy tartalmi, vagy vizsgaszervezési okok (például 

zárt lokális hálózat) miatt, nem lehet számon kérni. A szóbelin a kom-

munikáció segíti a gondolatmenete kifejtésében megakadt vizsgázót. 

Az eredményeket befolyásolhatja, befolyásolja – az objektivitásra törekvés 

mellett is –, hogy a kérdező tanár általában a vizsgázó saját infor-

matikatanára. 

A középszintű gyakorlati vizsgán a feladattípusok megoldási ered-

ményessége a vizsgázók képzési típusától változó módon függött. A gim-

náziumot végzettek eredménye minden feladattípus esetén jobb volt, mint 

a szakközépiskolát végzetteké, és ennek mértéke állandóságot mutat 

(lásd a 8. táblázat megfelelő sorait). 

8. táblázat: Az eredmények feladat- és képzéstípus szerint, 2009–2012 (%) 

 

Gimnázium Szakközépiskola 

Az érettségi éve Az érettségi éve 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Szövegszerkeszté

s 
62,9 70,9 76,7 77,2 55,8 63,5 70,7 71,2 

Prezentáció és 

grafika 
82,5 72,9 59,3 68,5 80,5 67,5 48,0 62,0 

Weblapkészítés 73,4 . . . 69,0 . . . 

Táblázatkezelés 50,4 48,1 45,9 48,4 41,1 36,5 36,0 36,8 

Adatbázis-kezelés 40,3 36,8 44,7 40,3 28,3 22,8 31,1 27,4 

Logikai felépítés 75,4 74,0 73,9 73,2 65,8 65,1 65,1 65,1 

Kifejezőkészség, 

szaknyelv 
74,0 73,0 72,8 71,9 64,8 64,2 64,2 63,8 

Tartalom 73,2 72,2 71,8 71,3 64,5 64,3 64,2 64,5 

Kommunikatív 

készség 
78,8 77,5 77,5 76,7 70,0 69,5 69,2 69,3 

 

A szövegszerkesztés feladatok eredményessége 6–7%-ban tér el a két 

képzési típusnál. A különbség nem nagy, de szignifikáns, és évről évre 

fennáll. A szakközépiskolát végzettek nagy többsége az érettségi után 



 

39 

munkába áll, ehhez a szövegszerkesztési ismeretek szinte nélkülözhetet-

lenek, amint a korszerű alkalmazói készség és az önálló alkotó munkavég-

zés is.  

A vizsgált időszakban az érettségizők a szövegszerkesztés témakör-

ben érték el a legjobb teljesítményeket. Közepesen magas a korreláció 

a szövegszerkesztés, a prezentáció és grafika, valamint a szövegszerkesz-

tés és a weblapkészítés között. Ez annyit jelent, hogy akik az egyik fela-

dattípust jól oldották meg, azok jó eredményt értek el a másik 

feladattípusban is. Ezek alapján is feltételezhetjük, hogy a feladatok ha-

sonló jellegű tudást, részben ugyanazon funkciók ismeretét és elvégzését 

mérték. A szövegszerkesztési feladatok eredményességében nincs szigni-

fikáns különbség nemenként, a nők százalékos eredménye, a várakozással 

ellentétben, egyszer sem haladta meg a férfiakét. 

A prezentáció, a grafika és a weblapkészítés feladatok eredményes-

sége 2–11%-ban tér el a két képzési típusnál. A legnagyobb különbség 

2011-ben volt, amikor először szerepelt a komplex feladat, talán részben 

ez magyarázza a relatíve gyengébb eredményeket (lásd 8. ábra). Nemen-

kénti szignifikáns eltérések itt sem láthatóak. 

 

 
8. ábra: A prezentáció, grafika és weblapkészítés feladatok eredményei 

képzéstípus szerint, 2009–2012 (%) 

 

A táblázatkezelési feladatok eredményessége 9–12%-ban tér el a két 

programtípusnál a gimnazisták javára, és közepesen magas a táblázat-, 

illetve adatbázis-kezelés közötti korreláció. E feladatok igénylik leginkább 
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a problémamegoldási készségek aktiválását. Az eredmények azt jelzik, 

hogy ezek nehéznek számítanak a szakközépiskolások körében, gondot 

okozott nekik a feladat pontos megértése, a leírásnak megfelelő végrehaj-

tása. A táblázatkezelési feladatokban egyes részfeladatok a probléma-

megoldás logikáját követve kapcsolódnak egymáshoz, azaz az egyik 

részfeladat eredményét fel kell használni egy másik részfeladat megoldá-

sakor. Ennek megfelelően a bevezető felhívja a vizsgázó figyelmét arra, 

hogy ha a részfeladatot nem sikerült megoldania, akkor írjon be tetszőle-

ges adatot, és azzal dolgozzon tovább. Az elvi lehetőséggel a gyakorlatban 

kevés vizsgázó él, és a feladat további részét inkább nem oldják meg. 

Az eredmények nem pusztán programtípus alapján, hanem a ne-

menkénti megoszlás mentén is korrelálnak: az adatok szerint 4–9%-kal 

jobban teljesítettek a férfiak a nőkhöz képest az azonos képzési típusban 

(lásd 9. táblázat). 

9. táblázat: A táblázatkezelési feladatok eredményei a képzési típus 

és a vizsgázó neme szerinti bontásban, 2009–2012 (%) 

  

Gimnázium Szakközépiskola 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Férfi 54,48 51,57 47,91 51,19 43,94 39,21 37,96 39,58 

Nő 45,30 43,92 43,50 44,94 36,10 31,54 32,52 31,88 

 

A táblázatkezelési feladatok megoldási eredményessége erősen korrelál 

a teljes gyakorlati vizsga eredményével. 

Az adatbázis-kezelési feladatok eredményességében még jelentő-

sebb, 12–14%-os a gimnazisták előnye (lásd 9. ábra). Az eltérő eredmé-

nyek oka nemcsak a feladatok nehézségében, hanem a vizsgázók eltérő 

minőségű felkészültségében és képességeiben keresendő. Hiába dominál-

nak a standard feladattípusok, ha ezek megoldása nincs kellően feldolgoz-

va és gyakorolva. 
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9. ábra: A középszintű adatbázis-kezelési feladatok eredményei 

képzéstípus szerint, 2009–2012 (%) 

 

Érdemes megemlíteni, hogy jellemzően gyengébb eredmények születtek 

az egy logikai lépésnél többet igénylő megoldások (például segédlekérde-

zés) esetében, sokan ezeket már nem tudták elkészíteni. 

A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a vizsgázók adatbázis-

kezelés feladatainak eredményeiben nem pusztán a képzés típusa játszik 

szerepet, hanem szignifikáns különbség van a vizsgázó neme szerint is, 

a nők eredménye 3–6%-kal elmarad a férfiakétól (lásd 10. táblázat). Az 

elért százalékos eredmények erősen korrelálnak a teljes gyakorlati vizsga 

eredményével. 

10. táblázat: Az adatbázis-kezelési feladatok eredményei 

a képzési típus és a vizsgázó neme szerinti bontásban, 2009–2012 (%) 

  

Gimnázium Szakközépiskola 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Férfi 42,61 38,57 46,6 42,25 29,42 23,92 33,23 29,29 

Nő 37,4 34,75 42,25 38,02 26,43 20,89 27,35 24,01 
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IV.2. Emelt szintű vizsgák 

A négy év összesített adatai alapján a gimnáziumot végzettek 5–8%-kal 

magasabb teljesítményt produkáltak, mint a szakközépiskolások (lásd 

11. táblázat). Miután a különbség kisebb, mint középszinten, azt feltéte-

lezhetjük, hogy az emelt szintű érettségit a felsőoktatásban továbbtanulni 

szándékozók választják, így ők az átlagnál motiváltabbnak tekinthetők. Ez 

a százalékban kifejezett különbség a gyakorlati és a szóbeli vizsga esetén 

is hasonló. 

A gyakorlati vizsga eredményét a szóbelin nyújtott teljesítmények 

6–9%-kal haladják meg mind a két képzési típus esetén (lásd 11. táblá-

zat). Ez kisebb különbséget jelent, mint amit középszinten tapasztaltunk 

(13–14%). 

 

11. táblázat: Az emelt szintű vizsgák alapadatai programtípusonként, 2009–2012 

Megnevezés Összesítve Gimnázium Szakközépiskola 

A vizsgázók száma 3984 2299 1685 

Osztályzat 4,0 4,1 3,9 

Teljesítmény (%) 58,3 62,9 57,6 

Összpontszám 87,9 94,9 86,9 

Gyakorlati vizsga (%) 55,0 59,9 54,1 

Szóbeli vizsga (%) 68,7 66,8 61,0 

 

Az emelt szintű vizsgák eredményeinek értelmezését a 12. táblázat segíti. 

A vizsgált négy vizsgaidőszak eloszlásgörbéi közül a 2009-es, a 2010-es 

és a 2011-es hasonló képet, a vizsga stabilitását mutatja. Közel hasonló 

megállapításokat lehet tenni az összpontok eloszlására is: a normális 

eloszlásnak felelnek meg, minimálisan a magasabb pontszámok felé 

tolódva. A 2012-es vizsgaidőszak eredményei ezektől jelentősen eltérnek. 

A magasabb pontszámoknál a görbének egy lokális maximuma van, az 

elérhető pontszámoknak pedig 60% körül egy minimuma (lásd 10. ábra). 

Feltételezhetjük, hogy a vizsgázókat a 2012-es gyakorlati feladatsor 

megoldása erősen polarizálta. A feladatsor egyes elemei olyanok lehettek, 

hogy vagy el tudták készíteni a megoldást, és akkor ők magasabb 
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pontszámúak lettek, vagy gyakorlatilag nem tudtak belőle eredményt 

felmutatni. A viszonylagos átmenet és fokozatoság részben hiányzott 

a feladatsor egyes elemeiből. Ez az eltérés kapcsolatban állhat azzal is, 

hogy ebben az évben jóval többen vizsgáztak emelt szinten az egyetemek 

feltételei miatt, és ezért jobban felkészültek. Ebben az évben a szóbeli 

eredmények is jelentősen jobbak. 

 

 

10. ábra: Az összpontszámok eloszlása, 2009–2012 

 

Emelt szinten egyik év eredményeinél sem tapasztaljuk azokat az elosz-

lásbeli kiugrásokat, melyeket középszinten az osztályzatok ponthatárainál 

láttunk. A magyarázat minden bizonnyal abban keresendő, hogy a vizs-

gázó gyakorlati dolgozatát ismeretlen szaktanár javítja, szóbeli vizsgáját 

független szakmai bizottság előtt teszi le, amelynek tagjai nem ismerik 

a tanuló írásbeli pontszámait. Az objektivitás és a függetlenség így bizto-

sabban megvalósul, mint a középszint teljesítményeinek értékelésében. 

A 2009-es és a 2010-es teljesítmények százalékos eloszlásgörbéi 

szinte teljesen megegyeznek, és a normális eloszlásgörbe jól illeszthető. 

A 2011-es eloszlásgörbén a maximum alacsonyabb százalékoknál figyel-
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hető meg, és a magas pontszámoknál egy kisebb mértékű lokális maxi-

mum látható. Ez jellegében a 2012-es feladatsorhoz hasonló megoldási 

statisztikát mutat (lásd 11. ábra). 

 

 
11. ábra: A százalékos eredmények eloszlása, 2009–2012 

 

A 2012-es vizsgaidőszak eredményeinek eloszlásgörbéje 1 teljes és 2 lo-

kális maximummal is rendelkezik. A teljes maximum 50%-os eredmény 

körül figyelhető meg, amely a 2009. és 2010. évi statisztikáétól elmarad. 

A két lokális maximum 75% és 95% körül látható (lásd 11. ábra). Ez azt 

jelenti, hogy a tehetséges, jó megoldók között a feladatsor megoldása 

gyengébben tett különbséget, nem eléggé differenciált. A pontszámok ala-

csonyabb értékeinél mind a négy feladatsor megfelel a normális elosz-

lásnak. 

Bár a 11. táblázatban az összesített eredmények mellett a vizsgaré-

szenkénti teljesítmények is szerepeltek, nem tanulság nélküli az eloszlás-

görbék elemzése. A gyakorlati vizsgák 2009-es, 2010-es és 2011-es 

eredményei statisztikailag a normális eloszlásnak felelnek meg, és egy-

máshoz hasonlóak. A pontszámok átlaga 2011-ben kismértékben alacso-
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nyabb az előző két évinél, így az eloszlásgörbe maximuma is néhány szá-

zalékkal lejjebb került (lásd 12. ábra). A 2012-es eredmények ábrája je-

lentősebb eltérést mutat a normális eloszlástól. Ez okozza a már az 

összpontszám eloszlásnál (lásd 10. ábra) leírt statisztikai sajátságokat. 

A minimum százalékos értéke kicsit magasabban van, mint az előző grafi-

konon, feltehetőleg az eltolódást a szóbeli vizsgák eredményei okozzák. 

 
12. ábra: A gyakorlati vizsgákon elért pontszámok eloszlása, 2009–2012 

 

Feltűnő a 0 pontos vizsgák nagy száma, ami mögött feltehetőleg a vizsgán 

meg nem jelentek adatai állnak. Az okokat érdemes lenne feltárni!  

Mint már említettük, az informatika érettségi értékelésénél a szóbeli 

eredmények kisebb súllyal szerepelnek, a teljes pontszám csupán 20%-át 

teszi ki. Az eloszlásgörbék mind a négy vizsgaidőszakban hasonlóak, kö-

zöttük eltérés nem mutatható ki, ám a normális eloszlásgrafikonoktól tel-

jesen különböznek.  
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13. ábra: A szóbeli eredmények százalékok eloszlása, 2009–2012 

 

Feltűnő az igen magas számú 100%-os felelet, valamint a 0 pontos. Ez 

utóbbi egyrészt a meg nem jelentek magas arányát mutatja, másrészt be-

leértendőek a gyakorlati vizsgán 10%-ot el nem érők is, mert ők már szó-

beli vizsgát nem tehettek. A szóbeli eredmények az összteljesítményt 

jelentősen emelik a statisztikai adatok szerint. 

Amint korábban említettük, az érettségi vizsga eredményét várható-

an emelt szinten is befolyásolja az oktatási intézmény programtípusa. Az 

adatok alapján a gimnáziumot végzettek átlagosan 7–9 ponttal, 4–7%-kal 

magasabb eredményt értek el a szakközépiskolásokhoz képest. A szóbeli 

százalékos eredményekben egy kicsit kisebb a különbség (lásd 12. táblá-

zat). ami arra vezethető vissza, hogy a kifejtendő tételek kevesebb krea-

tivitást és több lexikálisnak tekinthető ismeretet igényelnek. 
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12. táblázat: Az emelt szintű eredmények programtípusonként, 2009–2012 

Megnevezés 

Gimnázium Szakközépiskola 

Az érettségi éve Az érettségi éve 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Vizsgázók száma 524 488 516 771 343 318 390 634 

Teljesítmény (%) 62,1 62,0 59,9 66,1 55,7 54,7 56,0 61,0 

Összpontszám 93,7 93,5 90,4 99,7 84,1 82,5 84,6 92,0 

Gyakorlati vizsga (%) 59,5 59,1 55,8 63,4 52,0 51,7 52,1 57,8 

Szóbeli vizsga (%) 68,7 65,3 64,3 68,3 61,0 57,0 60,4 63,5 

 

 
14. ábra: Az emelt szint százalékos eredményei képzéstípus szerint, 2009–2012 

 

A százalékos eredmények képzéstípus szerinti felbontása az eloszlásdiag-

ramokon a normál eloszlástól való eltérést eredményez. A szakközépisko-

lát végzettek teljesítményében a közép alsó része felé van elmozdulás. Ez 

a tendencia a 2012-es vizsgaidőszak eredményeiben mutatkozik meg leg-

erősebben (lásd 14. ábra). A gimnáziumot végzettek eredményeiben je-
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lentős maximum van a magas pontszámoknál. Ez azt jelenti, hogy a vizs-

gázók jelentős részének egymáshoz hasonlóan igen jól, minimális diffe-

renciával sikerült a vizsgájuk. 

A gyakorlati vizsga százalékos eloszlásában a két képzési típus gra-

fikonjai még jobban eltérnek az összesített százalékok eloszlásától. Ennek 

magyarázata feltehetően a szóbeli vizsgák kiegyenlítő hatásának jelentős 

csökkenése. 

 

 
15. ábra: Az emelt szintű gyakorlati vizsgán elért százalékos eredmények eloszlása 

képzéstípus szerint, 2009–2012 

 

A 2011-es, de leginkább a 2012-es vizsgaidőszak eredményeiben 

a gimnáziumi végzettségűek teljesítménye – erősen polarizálva – a maga-

sabb, illetve a közép-alsó értékek felé eltolódott a berajzolt normális el-

oszláshoz képest. A 2011-es adatok szerint a szakközépiskolát végzettek 

maximális száma a 35–40% gyakorlati vizsgaeredmények körül vannak, 
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az átlagnál alacsonyabb szinten. A szakközépiskolát végzettek eloszlás-

görbéje 50% alatti maximummal és a 80 % feletti teljesítmények számá-

ban erőteljesebb lecsengéssel jellemezhető. A 0%-os eredmények 

arányában különbség nem figyelhető meg (lásd 15. ábra). 

 
16. ábra: Az emelt szintű szóbeli vizsgán elért százalékos eredmények eloszlása 

képzéstípus szerint, 2009–2012 

 

A szóbeli vizsga százalékos eloszlásában a két képzési típus grafikonjának 

szerkezete megegyezik mind a négy vizsgaidőszakban. A normális elosz-

lásgörbéktől a statisztikák azonos módon, teljesen eltérőek. Feltűnő 

a gimnáziumi végzettségűek között az igen magas számú 100%-os vizs-

gafeleletűek aránya. Ez a szakközépiskolát végzettek eloszlásgörbéjén is 

megjelenik, de kisebb mértékben. Az utóbbi statisztikában egyenletesebb, 

lassabb ütemben csökken a gyengébb teljesítményűek előfordulási ará-

nya. A 20% alatti vizsgateljesítmények száma alacsony mind a két prog-

ramtípus esetén, míg a 0%-os eredményeké rendkívül magas (lásd 
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16. ábra), a már többször említett meg nem jelenteknek köszönhetően. 

A statisztikai adatok alapján programtípusonként is igaz, hogy a szóbeli 

eredmények az összteljesítményt jelentősen emelik. 

A feladattípusok megoldási eredményessége a vizsgázók képzési tí-

pusától változó módon függ. Ugyan a gimnáziumot végzettek eredménye 

minden feladattípus esetén jobb, mint a szakközépiskolát végzetteké (lásd 

a 13. táblázat megfelelő sorait), de ennek mértéke állandóságot mutat 

(ezt láttuk középszinten is). 

13. táblázat: Az emelt szint eredményei feladat- és képzéstípus szerint, 2009–2012 (%) 

Programtípus Gimnázium Szakközépiskola 

Év 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

A vizsgázók száma 529 499 537 791 355 329 406 656 

Szövegszerkesztés, 

prezentáció, grafika és 

weblapkészítés 

77,4 80,6 79,2 82,2 72,2 74,4 80,7 79,8 

Táblázatkezelés 62,6 57,1 71,8 68,2 58,9 50,3 69,4 62,1 

Adatbázis-kezelés 58,0 59,2 44,9 67,6 50,6 51,5 37,7 60,2 

Algoritmizálás, adat-

modellezés 
47,6 45,3 42,4 46,9 37,3 37,4 37,1 40,2 

Logikai felépítés 68,2 65,4 64,7 68,9 60,5 56,3 60,1 63,4 

Kifejezőkészség, szak-

nyelv 
68,8 65,8 64,5 68,4 61,9 57,0 60,5 63,7 

Tartalom 67,3 63,1 63,1 66,6 59,3 55,7 59,7 62,4 

Kommunikatív készség 72,1 68,8 67,5 71,7 64,1 60,5 63,5 67,3 

 

A szövegszerkesztés, prezentáció, grafika és weblapkészítés feladatok 

eredményessége 0–5%-ban tér el a két képzési típusnál (lásd 17. ábra). 

A statisztikai adatok szerint ritka, de 2011-ben 1,5%-kal meg is ha-

ladja a szakközépiskolát végzettek eredménye a gimnazistákét. A százalé-

kos eredmények kis eltérésének magyarázata lehet, hogy a szövegszer-

kesztés, prezentáció, grafika és weblapkészítés témakörön belül milyen, 

viszonylag gyakran használt, közismertnek tekinthető eszközöket kellett 

használni a megoldás során. Ugyanakkor e feladatok megoldási eredmé-

nyességében a két képzési típus és a vizsgázók neme közötti különbségek 

nem szignifikánsak.  
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17. ábra: Az emelt szintű szövegszerkesztés, prezentáció, 

grafika és weblapkészítés feladatok eredményei képzéstípus szerint, 2009–2012 (%) 

 

A táblázatkezelési feladatok eredményessége 2–7%-ban tér el a két prog-

ramtípusnál, a legkisebb különbség 2011-ben, annál a Rába feladatnál 

van, amely összetettségében (kevesebb függvényhasználat) a legközelebb 

áll a középszintű feladatokhoz. 

A statisztikai adatok alapján szignifikáns különbség figyelhető meg 

a táblázatkezelési feladatok megoldási eredményességében a két képzési 

típus és a vizsgázók neme között. Amíg a gimnazisták esetén 3–8% a kü-

lönbség a férfiak és a nők eredménye között, addig a szakközépiskolások 

esetén ez 11–13%-os. Bár a táblázatkezelési feladatok emelt szinten nem 

számítanak a nehezebb feladatok közé, a szakközépiskolai végzettségűek 

és ezen belül a nők, akik eleve kevesen választották ezt a vizsgaszintet, 

gyengébben teljesítettek (lásd 14. táblázat). 

 

14. táblázat: A táblázatkezelési feladatok eredményei a képzési típus 

és a vizsgázó neme szerint, 2009–2012 (%) 

  

Gimnázium Szakközépiskola 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Férfi 63,4 57,68 72,51 68,56 59,13 51,11 70,11 62,87 

Nő 55,78 53,07 65,3 65,1 56,86 40,04 58,67 52,22 
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Az adatbázis-kezelési feladatok eredményessége mind a négy évben 7–

8%-ban tér el a két képzési típusnál a gimnazisták javára, ami azt jelzi, 

hogy meghatározó tényező a középiskola programtípusa. 

 
18. ábra: Az emelt szintű adatbázis-kezelési feladatok eredményei 

képzéstípus szerint, 2009–2012 (%)  

 

A 2012-es Védett fajok feladat standard jellege és elvárásai magasabb, 

a Tánc feladat (2011) újszerűsége alacsonyabb százalékos eredményeket 

hozott. Az adatok alapján szignifikáns különbség figyelhető meg az adat-

bázis-kezelési feladatok megoldási eredményességében a vizsgázók neme 

között (lásd 15. táblázat). Az előzetes várakozásokkal szemben a különb-

ség a táblázatkezelési feladatoknál tapasztaltnál kisebb, 4–9%-os. 

 

15. táblázat: Az adatbázis-kezelési feladatok eredményei képzéstípus 

és a vizsgázó neme szerint, 2009–2012 (%)  

  

Gimnázium Szakközépiskola 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Férfi 58,66 59,50 45,90 67,61 51,37 52,19 38,14 60,83 

Nő 52,15 56,68 36,46 67,21 43,97 43,52 31,96 52,10 

 

Az emelt szintű gyakorlati érettségi 90 perces megoldási időre és az elér-

hető 45 pontos feladatrészre tervezett, algoritmizálás és adatmodellezés 

feladatának sikeressége döntően befolyásolja az egész vizsga eredményét. 
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E feladattípusnál 6–10%-ban tér el a két képzési típus vizsgázóinak telje-

sítménye (lásd 19. ábra), ami jelentősen szelektáló tényező a felsőoktatá-

si felvételi szempontjából. A gimnáziumot végzettek 46%-os és a szakkö-

zépiskolások 37%-os feladatmegoldási átlagos eredménye önmagában is 

alacsony. 

 
19. ábra: Az emelt szintű algoritmizálás és adatmodellezés feladatok eredményei 

képzéstípus szerint, 2009–2012 (%)  

 

E feladattípus esetében szignifikáns különbség figyelhető meg a teljesít-

ményekben a vizsgázók neme szerint; a képzési formától függetlenül 12–

25% a különbség a férfiak és a nők eredménye között (lásd 16. táblázat). 

 

16. táblázat: Az algoritmizálás és adatmodellezés feladatok eredményei 

a képzéstípus és a vizsgázó neme szerint, 2009–2012 (%)  

  

Gimnázium Szakközépiskola 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Férfi 50,15 46,84 45,01 49,38 39,29 38,91 38,6 41,75 

Nő 25,89 34,12 20,21 27,43 19,22 19,2 16,41 21,94 
 

Az algoritmizálás és adatmodellezés számít a legnehezebb feladatnak az 

emelt szintű vizsgán. A szakközépiskolai végzettségűek és ezen belül 

a nők, akik eleve kevesen választották ezt a vizsgaszintet, igen gyengén 

teljesítettek. Az utóbbi csoport a megvizsgált vizsgaidőszakok három évé-

ben a 20%-os határt sem érték el. A gyenge eredményeket árnyalja, ha 
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megvizsgáljuk az emelt szintű informatika érettségi vizsgára jelentkezők 

számát évente képzéstípus és nem szerint bontva (lásd 17. táblázat). 

 

17. táblázat: Az emelt szintű érettségi vizsgára jelentkezők száma 

a képzéstípus és a vizsgázó neme szerint, 2009–2012 (fő) 

  

Gimnázium Szakközépiskola 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Férfi 472 430 466 682 308 294 367 587 

Nő 52 58 50 89 35 24 23 47 

 

A szakközépiskolai képzésből jelentkező nők férfi társaik számának 10%-

át sem éri el. Vizsgaeredményeik és ez alapján felkészültségük jelentősen 

elmarad az átlagtól, ami nemcsak a felsőoktatási felvételhez kevés, ha-

nem az esetleges sikeres bekerülés után a további tanulmányok sikeres-

ségének is gátja lehet. A gimnáziumi képzésből jött női vizsgázók száma is 

alacsony, de a férfiak számának 10%-ánál többen vannak, és eredménye-

ik is kevésbé maradnak el azoktól. 

Az adatokat tovább bontva, jelentősebb különbségek figyelhetők 

meg a vizsgatárgyra jelentkezés fajtája szerint. A gimnáziumból előreho-

zott érettségi vizsgára jelentkezők száma ugyan alacsonyabb a rendes 

vizsgafajtára jelentkezőkénél, de eredményeik 10–18%-kal meghaladják 

az utóbbiakét. Indokoltnak látszik az állítás, hogy azok a gimnáziumi ta-

nulók, akik az előrehozott emelt szintű érettségire jelentkeztek, a rendes 

vizsgafajtát választóknál felkészültebbek. Ezek az adatok azt bizonyítják, 

hogy érdemes megtartani a jövőben az előrehozott érettségi vizsgafajtát. 

Ugyanakkor az előrehozott emelt szintű érettségire jelentkező szakközép-

iskolások a rendes vizsgafajtát választók eredményeitől mindhárom évben 

elmaradtak (lásd 18. táblázat). 
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18. táblázat: Az algoritmizálás és adatmodellezés feladat eredményeinek átlaga 

jelentkezési fajtánként és programtípus szerint, 2009–2012 (%) 

Gimnázium Szakközépiskola 

Év Előrehozott Rendes Szintemelő Előrehozott Rendes Szintemelő 

2009 64,9 53,6 37,1 35,8 41,5 32,8 

2010 58,8 49,3 39,7 44,8 42,0 32,8 

2011 56,8 52,2 33,2 24,5 50,0 32,5 

2012 70,3 52,1 39,3 33,3 46,9 35,0 

Feltételezhető, hogy az előrehozott vizsgafajtát a szakközépiskolás tanu-

lók közül többen kellő felkészülés nélkül választották. Az algoritmizálás és 

adatmodellezés feladatokra való felkészülés komplex ismereteket igényel, 

amelyhez több programozási gyakorlat szükséges. Összességében megál-

lapítható, hogy szakközépiskolák felkészítése az algoritmizálás és adatmo-

dellezés feladatoknál elmarad a gimnáziumokhoz képest. A Nemzeti 

alaptantervben rögzített ismereteket a kerettanterv által biztosított óra-

számban nem lehet teljesíteni. Az eredményes felkészítéshez egy vagy két 

évig tartó többletórákra van szükség. 

Az algoritmizálás és adatmodellezés közvetlen kapcsolatot mutat az 

informatikai szakma egyik legnagyobb területével, így egyfajta pálya-

orientációs szemléletet igényel. Ez a problémakör, illetve az itt alkal-

mazott tudás képviseli a műszaki-technikai szakirány egyik legfontosabb 

alapelemét. 

A szóbeli teljesítmények nem meghatározóak emelt szinten sem 

a teljes vizsga értékelésében. Az eredményeket objektívebbeknek tekint-

hetjük a független, háromtagú vizsgabizottságok értékelő munkája miatt. 

Az emelt szintű szóbeli vizsga eredményessége a programtípustól közepes 

mértékben függött, bár a gimnazisták mind a négy vizsgált évben 4–8%-

kal jobbak voltak. Ugyanakkor az adatok szerint szignifikánsan, 9–20%-

kal jobban teljesítettek a férfiak a nőkhöz képest az azonos képzési típus-

ban (lásd 19. táblázat). Az elemzésnél figyelembe kell venni, hogy az 
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emelt szintű vizsgán rendkívül alacsony volt a szakközépiskolai képzési 

típusú női vizsgázók száma. 

19. táblázat: A szóbeli vizsgák eredményei képzéstípus 

és a vizsgázó neme szerint, 2009–2012 (%) 

 
Gimnázium Szakközépiskola 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Férfi 70,91 66,16 66,21 69,47 61,48 57,2 61,28 64,11 

Nő 49,22 59,35 47,96 59,34 56,5 54,84 47,59 55,70 

 

Az előrehozott vizsgák szóbeli részének eredményei elmaradnak a rendes 

vizsgafajtát választókétól, a gimnazisták esetében kisebb mértékben, mint 

a szakközépiskolások körében (lásd 19. ábra). Ez összefügghet azzal, 

hogy a szóbelin vizsgán az elméleti és az alkalmazói ismeretek számonké-

rése dominál, amelynek eredményessége elsősorban a felkészülés minő-

ségén és mértékén múlik.  

 

20. ábra: A szóbeli vizsgák eredményei képzés- és vizsgatípus szerint, 2009–2012 (%)  
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V. Összegzés 

A vizsgált időszakban az informatika érettségi eredményei nagyfokú stabi-

litást mutattak a követelményrendszer és az erre épülő gyakorlati feladat-

sorok felépítése, összetettsége állandóságának következtében. A gyakor-

lati feladatsorok differenciáló ereje megfelelő volt. 

Az előfeltevéseknek megfelelően, az informatika vizsga eredményei 

jól korrelálnak a reál, és kevésbé a humán tárgyakkal. 

20. táblázat: A vizsgatárgyak írásbeli vizsgaeredményei közti összesített korreláció 

a vizsgált időszakban 

Megnevezés 
Informatika 

emelt közép 

Angol 
emelt 0,442 0,380 

közép 0,425 0,582 

Biológia 
emelt 0,544 0,439 

közép 0,735 0,611 

Fizika 
emelt 0,330 0,057 

közép 0,434 0,646 

Földrajz 
emelt 0,988 0,264 

közép 0,511 0,577 

Kémia 
emelt 1,000 0,723 

közép 0,545 0,676 

Magyar nyelv és irodalom 
emelt –1,000 0,505 

közép 0,379 0,547 

Matematika 
emelt 0,604 0,508 

közép 0,561 0,639 

Német 
emelt 0,398 0,341 

közép 0,543 0,576 

Történelem 
emelt 0,704 0,432 

közép 0,341 0,550 
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Néhány tárgy eredménye közti korreláció a vizsgázók alacsony száma mi-

att nem értékelhető. Például az emelt szintű magyar, földrajz és informa-

tika feladatsorok eredménye ilyen. A középszintű informatika erősen 

korrelált a középszintű reál tantárgyakkal, de nincs kapcsolata az idegen 

nyelvekkel. 

Az informatika vizsga eredményei a tartalmi és gyakorlati ismeretek 

mellett képet adtak arról is, hogy az iskolai tanulási-tanítási folyamatában 

az infokommunikációs technológiát milyen mértékben voltak képesek al-

kalmazni a vizsgázók. Az informatikai ismeretek szintje a különböző tan-

tárgyakban az IKT tudásának alkalmazásáról is képet adtak. A digitális 

kompetencia magasabb szintjéhez, az elméleti és gyakorlati informatikai 

ismeretek minőségének emeléséhez a felkészülési/felkészítési időnek, az 

informatika óraszámának emelkednie, nem csökkennie kellene.  

Tanulmányunkban jeleztük, hogy bár a Nemzeti alaptanterv tétele-

sen tartalmazza az „Algoritmizálás és adatmodellezés” témát, továbbá 

a részletes érettségi követelményeknek is része az „Algoritmizálás; adat-

modellezés, programozási ismeretek” fejezet, a közoktatás vizsgafelkészí-

tésében hiányosságok vannak. A NAT a közoktatás tananyagának mini-

mumát írja elő, amit a továbbiakban a kerettanterv részletez és fejt ki. Az 

utóbbi óraszám-szabályozása rendkívüli mértékben, sőt az elvárásokhoz 

képest teljesíthetetlenül alacsony erre a témakörre. Az alapóraszámban az 

algoritmizálás és adatmodellezés feladatok megoldására nem lehet felké-

szülni. Az eredményes vizsgához nélkülözhetetlen a fakultatív órákon tör-

ténő felkészítés, a rendszeres feladatmegoldás. Az algoritmikus gondol-

kozás, az önálló munkavégzés kompetenciája és a témakör ismereteinek 

elsajátítása nem csupán az eredményes érettségi vizsgához nélkülözhetet-

len, hanem a felsőoktatási tanulmányok elkezdéséhez is. 

Az összes tantárgy tanításában-tanulásában növelni kell az IKT-

kompetenciát. Az informatika kerettantervben tartalmilag megvalósítható 

óraszámmal kellene szerepelnie a Nemzeti alaptantervben megfogalma-

zott témáknak. A digitális kompetencia fejlesztése, az informatika ismere-

tek alkalmazása lehetőséget ad a szociokulturális hátrányok csökken-
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tésére, kezelésére. Ezt mutatja az is, hogy bár van különbség a gimnázi-

umból, illetve a szakközépiskolából jött vizsgázók informatika eredménye-

iben, de ez lényegesen kisebb, mint például a magyar nyelv és iroda-

lomban vagy az idegen nyelvekben. 

Az informatika érettségi emelt és középszinten egyaránt széles körű 

elfogadottságra tett szert. A vizsgarendszer stabilitása, kiszámíthatósága 

módszeres és eredményes felkészülést tesz lehetővé. A korábbi idősza-

kénál lényegesen jobban méri általában az informatikai szakmákhoz, 

továbbá az informatikai tudás alkalmazásához köthető kompetenciákat. 

 



 

 

  



 

 

  

Az informatika vizsgatárgy elemzése az Oktatási Hivatal érettségi 

dokumentációjára épül. A vizsgált időszakokból a hivatkozott, idé-

zett írásbeli feladatlapok, javítási-értékelési útmutatók elemzésé-

hez 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


 

 

 

 


