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A 2009–2012 évi érettségi eredményeinek vizsgatárgyankénti elemzése
10 vizsgatárgyból projektben készítendő elemzések tárgyát a kémia vizsgatárgyból is az adott időszakok érettségi adatbázisa, valamint az írásbeli
érettségi feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói képezik. A kémia
vizsgatárgy írásbeli eredményeiről azonban minden érintett időszakból
mindkét vizsgaszinten csak egyetlen összesített pontszám áll rendelkezésre, jóllehet mind középszinten, mind emelt szinten a javítóértékelő szaktanárnak az írásbeli feladatlapon fel kell tüntetnie az egyes,
elkülönített feladatsorok pontszámát is. A jegyző által a ketszintu.hu
adatbázisba kerülő egy, összesített pontszám azonban korlátozza
a kémia vizsgatárgy érettségi eredményeinek részletes, az egyes
feladat-összetevőkben elért teljesítményekre is kiterjedő elemzését.
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1. A vizsgák tartalmi elemei
Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM
rendelet által szabályozott, „A kémia tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelménye” és „A vizsga leírása” című dokumentumok a kétszintű
érettségi 2005. évi bevezetése óta nem változtak.
Az írásbeli vizsgán újszerűnek számító feladat az esettanulmány,
amely az olvasott szöveg megértését, a tanultak alkalmazását méri, azaz
a kémiai tárgyú szöveg (például újságcikk) értelmezésén túl tartalmazza
a témához kapcsolódó ismeret-, értés- és alkalmazásszintű kémiai kérdéseket is. A feladatsorokban táblázat- és grafikonelemzések is megjelennek, melyek alkalmazást, gyakorlatias értelmezést kívánnak a vizsgázótól.
Az elemző feladatok, szinte kivétel nélkül, egy kísérleti jelenséggel kapcsolatban, táblázatok és grafikonok elemzésére fókuszálnak. E feladattípus
szerepeltetése megerősíti azt a tényt, hogy a kémia kísérleti tantárgy.
1.1. Az írásbeli feladatsorok
A dolgozatok általános, szervetlen és szerves kémiai kérdéseket tartalmaznak úgy, hogy figyelemmel vannak a környezetkémiai szemléletmód
érvényesülésére is, az elérhető pontszám 100. Középszinten egy feladat
két alternatívát kínál: az egyik inkább kémiai anyagismeretet, a másik
problémamegoldást igénylő (például számítási), választását a vizsgázónak
meg kell jelölnie. A feladatok száma és típusa változó, de a kérdéssor az
alábbi arányok alapján épül fel.
a) A számítási feladatokkal az összpontszám mintegy 20–40%-a érhető
el: az alternatív feladat számításos formáját választva legfeljebb
40%, az elméleti jellegű kérdés megoldása esetén 20% körüli érték.
b) Az elméleti feladatok az elérhető összesített pontszám 60–80%-át
teszik ki.
c) A feleletválasztásos kérdések pontaránya az elméleti feladatokon
belül minimum 15%.
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d) Az alternatív feladat az összpontszám legfeljebb 15%-a lehet.
e) Egy-egy feladat maximális pontszáma nem haladhatja meg az írásbeli feladatsor összesített pontszámának 20%-át.
Az emelt szintű érettségi egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a vizsgázók
értelmezzék a megismert elemek és vegyületek legfontosabb tulajdonságait. A kétszintű vizsga egyik új, fontos eleme, hogy az írásbeli pontszám 2%-a a kísérleti tárgyakban nélkülözhetetlen adatpontosságra és
a mértékegységek helyes használatára jár. A feladatsor összeállításában
a következő arányok érvényesülnek.
f) Számítási feladatokkal az összesített pontszám 40–50%-a érhető el.
g) Az elméleti feladatok az elérhető összpontszám 50–60%-át teszik ki.
h) Ezen belül az elméleti feladattípusok aránya:
feleletválasztásos kérdések: 15–20%;
táblázatos feladat, egyenlet kiegészítése 25–40%;
elemző feladatok 30–40%,
esettanulmány 0–15%;
alkalmazás szintű válaszok minimálisan 20%;
környezetkémiával kapcsolatos minimálisan 5%.
i) Egy-egy feladat maximális pontszáma nem haladhatja meg az írásbeli feladatsor összpontszámának 20%-át.
j) Az írásbeli feladatsor legalább négy számítási feladatot tartalmaz.
A középszintű feladatlapok összeállítása során az egyik legfontosabb
szempont a kiszámíthatóság. A vizsgált négy évben, bár változó pontszámmal, ugyanazon feladattípusok szerepeltek a 2009. évit leszámítva.
Itt a 7. és 8. feladatnál összekapcsolódott a számítási és elemző kérdés
(lásd 1. táblázat). Az, hogy a kémiát választó diákok és felkészítő tanáraik
kiszámítható követelményekre készülhetnek, különösen fontos, hiszen
a legtöbb középiskolában a kémia tantárgy oktatása megszűnik, így az
érettségire felkészülés fakultációs órák vagy szakkör keretében valósul
meg.
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1. táblázat: A középszintű írásbeli feladatsorok felépítése, 2009–2012
2009
1.

Négyféle asszociáció

2010

2011

2012

Egyszerű

Négyféle

Négyféle

választás

asszociáció

asszociáció

2.

Esettanulmány

Esettanulmány

Esettanulmány

Esettanulmány

3.

Táblázatos és

Négyféle

Egyszerű választás

Egyszerű

elemző feladat

asszociáció

4.

Egyszerű választás

Elemző feladat

Alternatív feladat

Elemző feladat

5.

Alternatív feladat

Táblázatos feladat

Elemző feladat

Alternatív feladat

6.

Kísérletelemző

Alternatív feladat

Táblázatos feladat

Táblázatos

választás

feladat
7.

Elemző és számítási

feladat
Számítási feladat

feladat
8.

Elemző és számítási

Elemző és

Számítási feladat

számítási feladat
Számítási feladat

Számítási feladat

Számítási feladat

feladat

Az emelt szintű feladatsorok arányaikban jelentősen eltérnek a középszintűektől. Itt a számítási, mennyiségi összefüggések meghatározásával
kapcsolatos feladattípusok az összesített pontszám 40–50%-át, míg középszinten 20–40%-át adják, így a számításokkal kapcsolatos feladatok
száma kétszerese a középszintű kérdéssorokénak (lásd 2. táblázat).
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2. táblázat: Az emelt szintű írásbeli feladatsorok felépítése, 2009–2012
2009
1.

2010

Táblázatos

Egyszerű

feladat

választás

2.

Esettanulmány

3.

4.

2011

2012

Táblázatos feladat

Táblázatos feladat

Esettanulmány

Esettanulmány

Esettanulmány

Négyféle

Négyféle

Egyszerű választás

Egyszerű választás

asszociáció

asszociáció

Elemző feladat

Elemző feladat

Négyféle

Elemző feladat

asszociáció
5.

Egyszerű

Táblázatos feladat

Elemző feladat

Elemző feladat

Kísérletelemzés és

Kísérletelemzés és

Számítási feladat

számítás

számítás

választás
6.

Elemző feladat

7.

Számítási feladat

Számítási feladat

Számítási feladat

Számítási feladat

8.

Számítási feladat

Számítási feladat

Számítási feladat

Elemző és
számítási feladat

9.

Elemző és

Számítási feladat

Számítási feladat

Számítási feladat

számítási feladat
10.

Számítási és
elemző feladat

1.2. Szakértői elégedettség
A feladatsorokhoz kapcsolódó javítási-értékelési útmutató a mértékegység
és jelölés, illetve adatpontosságra adható két pontja alulreprezentáltnak
tűnik. Annak eldöntése, hogy ez mekkora súllyal szerepeljen a továbbiakban, szakmai kérdés.
Az emelt szintű feladatsorokban az igaz-hamis állítások eldöntését
nem találjuk. Az egyszerű választások és a négyféle asszociáció esetén is
öt, illetve négy lehetőségből kell a vizsgázónak választani, így az egy-egy
feladatra tippeléssel adott helyes válasz valószínűsége 20, illetve 25%.
A többi feladattípus nyílt végű, ami alkalmasabb a vizsgázó tudásának
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mérésére. Bár értékelésük lényegesen nehezebb, a vizsgált négy év tapasztalatai alapján elmondható, hogy a javítás egyértelmű volt.
Sem a közép-, sem az emelt szintű feladatsorokat szakmai bírálat
nem érte, nehézségi szintjük megfelelőnek bizonyult.
Az esettanulmány típusú feladatoknál középszinten egyértelműen
kimutatható, hogy az azokban szereplő szakmai ismeretek frissek, naprakészek voltak, ami a vizsgázóknak egyik évben sem jelentett megoldási
nehézséget. Emelt szinten e feladatok tartalma valamivel összetettebb,
mélyebb kémiai ismereteket igényel a szöveg értelmezése, összhangban
a követelményrendszerben található szintbeli különbségekkel.
A vizsgált időszak írásbeli feladatsorainak tartalmi bontását a középiskolai gyakorlatnak, valamint a követelményrendszer tematikájának megfelelően a Melléklet táblázatai mutatják.
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2. Az emelt szintű vizsgák
2.1 A jelentkezők száma és összetétele
A vizsgált időszak első három évében (2009–2011) a kémiából vizsgázók
létszáma kismértékben csökkent, ám az emelt szinten vizsgázóké emelkedő tendenciát mutat (lásd 3. táblázat). Ennek az lehet az oka, hogy
a kémia választott tantárgyként döntően a továbbtanulás szempontjából
kerül előtérbe. Az egészségügyhöz tartozó felsőoktatási szakokon, például
az orvosi egyetemeken, a bevezetett kötelező emelt szintű vizsgák közül
választani lehetett a biológia és a kémia között.
Az emelt szinten vizsgázók között a szakközépiskolások aránya maximálisan 5,9% volt, a felnőttoktatási rendszerben vizsgázóké pedig
0,7%. A tanulói jogviszonnyal nem rendelkezők száma jelentős (lásd
3. táblázat), azonban róluk nem tudjuk, hogy középiskolai tanulmányaikat
milyen iskolatípusban fejezték be, így a programtípus szerinti elemzésben
ők nem szerepelnek.
3. táblázat: Az emelt szintre jelentkezők összetétele, 2009–2012
Év

Megnevezés

Összes

Emelt

Emelt

Az összes

Az emelt

jelentke-

szintre

szintre

jelentkező

szinten

ző (fő)

jelentke-

jelent-

az előző év

vizsgázók

ző (fő)

kezés

%-ában

az előző év

(%)

2009

Összesen

4323

638

Gimnázium

2701

496

77,8

Szakközépiskola

537

19

3,00

Felnőttképzés

487

1

0,20

503

96

15,0

Összesen

4257

723

Gimnázium

2834

566

%-ában
100,0

100

98,0

113

Tanulói jogviszonnyal nem
rendelkező
2010

10

78,3

Év

Megnevezés

Összes

Emelt

Emelt

Az összes

Az emelt

jelentke-

szintre

szintre

jelentkező

szinten

ző (fő)

jelentke-

jelent-

az előző év

vizsgázók

ző (fő)

kezés

%-ában

az előző év

(%)
Szakközépiskola

520

31

5,50

Felnőttképzés

247

4

0,70

556

90

15,9

Összesen

3925

896

Gimnázium

2742

664

74,1

Szakközépiskola

462

42

4,70

Felnőttképzés

165

6

0,70

450

144

16,1

Összesen

4070

1358

Gimnázium

2876

1020

75,1

Szakközépiskola

422

60

5,90

Felnőttképzés

122

7

0,70

451

200

19,6

%-ában

Tanulói jogviszonnyal nem
rendelkező

2011

92,0

124

104,0

114

Tanulói jogviszonnyal nem
rendelkező

2012

Tanulói jogviszonnyal nem
rendelkező

Egyetemi és főiskolai továbbtanulásra főként a gimnazisták készülnek, elsősorban egészségügyi szakokra. A szakközépiskolások inkább a szakmai
képzési területekre összpontosítanak, kevésbé a felsőoktatási részvételre.
Ők túlnyomórészt vegyipari profilú oktatási intézményekből jelentkeznek
az emelt szintű vizsgára.
2.2 Az összesített eredmények
Amint az előzőekben láttuk, a vizsgált időszakban igen jelentős létszámeltolódás zajlott le az emelt szint irányába. A felsőoktatási intézmények
által megkívánt, olykor hektikusan változó elvárások sok esetben várat11

lanul, felkészületlenül érték a tanulókat. Ez nincs kapcsolatban az érettségi követelményekkel, hiszen ezek állandóságot, kiszámíthatóságot mutattak. A közép- vagy emelt szint dilemmája, a többletpontok lehetősége
jelenthetett bizonytalanságot. Így azok a tanulók, akik nem készültek céltudatosan az emelt szintre tanulmányaik utolsó két évében, kevésbé sikeresen tudtak teljesíteni. Az emelt szintű írásbeli feladatsorok, illetve
a szóbeli tételek komplexitása megkívánja a több éven át tartó, kitartó
felkészülést.
Az összesített vizsgaeredmények elsősorban az írásbeli vizsgán elért
pontszámokból következnek, hiszen ezek aránya kétharmadnyi. A szóbeli
számítási feladatokat nem tartalmaz, a tárgyi tudást, a kísérletezési készséget, illetve azok tapasztalatainak elemzését méri.
Az időbeli változásokat tekintve a 2009-es eredmények a 2011essel, míg a 2010-esek a 2012-essel mutatnak hasonlóságot. A 2009. és
2011. évi vizsgáknál a teljesítmények a magasabb tartományokba tolódtak. A 2012. évi jelentkezések tükrében érthetővé válik az utolsó év
gyengébb teljesítménye. Az írásbeli feladatsor tüzetes elemzése mélyebb
magyarázatokat adhat a teljesítmények eltéréseire, ugyanakkor mérésmetodikai szempontból ezen év teljesítményeinek eloszlása mutatja, hogy
egy nagyobb populáció esetén jól szelektáló vizsga volt (lásd 1. ábra).

1. ábra: Az összesített eredmények, 2009–2012 (%)
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Az emelt szintű vizsgaeredményeket alapvetően a gimnáziumi tanulók és
a tanulói jogviszonnyal nem rendelkezők teljesítményei határozzák meg,
miután a szakközépiskolások részvételi aránya (mint korábban láttuk) alacsony (lásd 2. ábra). A gimnazisták eredménye lényegében megegyezik az
összesített teljesítménnyel, ami azt is jelenti, hogy a tanulói jogviszonnyal
nem rendelkezők teljesítménye a gimnáziumi tanulók eredményével korrelál.

2. ábra: Az összesített eredmények iskolatípusok szerint, 2009–2012 (%)

A gimnáziumi és szakközépiskolai tanulók körében a vizsgálat első három
éve hasonló eredményeket hozott, a 2012. évi teljesítmények romlása,
mindkét képzési területen megfigyelhetők (lásd 4. táblázat).
4. táblázat: Az összesített teljesítmények iskolatípus szerint, 2009–2012 (%)
Év

Összes vizsgázó

Gimnazisták

Szakközépiskolások

2009

75,99

79,36

64,95

2010

69,92

72,88

69,06

2011

74,32

77,15

72,17

2012

64,22

66,65

61,08

A 2012-es relatíve gyengébb eredmények azzal magyarázhatóak, hogy
kötelező vált egy emelt szintű vizsga az orvosi szakcsoportba tartozó fel-
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sőoktatási továbbtanuláshoz. Ez már a jelentkezések számában is megmutatkozott (lásd 3. táblázat), ugyanakkor a tanulók nagy része nem volt
felkészülve az emelt szint elvárásaira, vagy az utolsó pillanatban döntött
a szint megválasztásáról.
2.3 Az írásbeli vizsga
Az írásbeli teljesítmények a vizsgált időszakban a legjobb eredményt
2009-ben, a leggyengébbet 2012-ben mutatják (lásd 5. táblázat).
Amint korábban jeleztük, az írásbeli vizsga pontszámának 40–50%át a számítási feladatok adják, melyek megkívánják a magas szintű matematikai kompetenciák ötvözését a kémiai anyagismerettel. E feladatok
jelentik a diákok számára a legnagyobb kihívást. Ezért érdemes a vizsgált
négy év feladatsorait megvizsgálni abból a szempontból, hogy mely témakörökre fókuszáltak.
Az elektrokémiai témakörhöz tartozó számítási feladatok 2010-ben
és 2012-ben fordultak elő, 2009-ben és 2011-ben pedig a kémiai egyensúly témaköréhez tartozóak szerepeltek. Az eredmények alapján elmondhatjuk, hogy az elektrokémiai számítások problémát jelentettek, míg
a kémiai egyensúly tárgyköréhez tartozó számítási feladatok megoldásában a vizsgázók felkészültebbek voltak.
5. táblázat: Az írásbeli vizsgaeredmények, 2009–2012 (%)
Év

Teljesítmény

2009

66,87

2010

60,28

2011

65,59

2012

50,61

Amennyiben a feladatsorokat és az elért eredményeket az itemek szintjén
elemezzük, magyarázatot kapunk az írásbeli vizsgán elért teljesítmények
különbségére, ez azonban feltehetően csak a szűkebb szakma számára
lenne informatív. Érdemes azonban szólni arról, hogy a legnehezebbnek
bizonyult 2012. évi és a 2010-es feladatsor megoldása miért okozhatott
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gondot. Nemcsak az elektrokémia témakör megjelenése okozott problémát, hanem a feladatok összetettsége is. A 2012. évi feladat esetén a galvánelemekkel kapcsolatos számítások ötvöződtek a Faraday-törvények
alkalmazásával; a 2010. évi pedig egy kísérletelemzés és számítási feladat
volt, amelynek megoldásához elengedhetetlen volt a szöveg nagyon pontos megértése.
Ezek alapján részben érthetővé válik a 2012. évi teljesítmény grafikonjának különbözősége (lásd 3. ábra). A teljesítmények vizsgálata azonban önmagában nem ad magyarázatot. Az adott vizsgázói populáció felkészültsége, az emelt szint meglépésének kényszere, a vizsgázók számának növekedése, a felkészültség alapossága, mind befolyásoló tényezők.
Programtípus szerint vizsgálva a teljesítményeket, a legnagyobb eltérés
(19,8%) 2009-ben volt. A vizsgált időszakban az emelt szinten vizsgázó
szakközépiskolások aránya lényegesen nagyobb mértékű növekedést mutat, mint a gimnáziumból jelentkezőké. Az eredményekben ez azzal is
együtt jár, hogy az emelt szinten vizsgázó szakközépiskolások egyre inkább felzárkóztak felkészültségi szintjükben gimnazista társaikhoz (lásd
6. táblázat).

3. ábra: Az írásbeli eredmények, 2009–2012 (%)
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6. táblázat: Az eredmények iskolatípusonként, 2009–2012 (%)
Év

Gimnázium

Szakközépiskola

2009

73,9

54,1

2010

64,9

58,9

2011

70,9

63,7

2012

55,0

44,1

2.4. A szóbeli vizsga
Az egyes években a szóbelik teljesítménye meghaladja az írásbeli eredményekét (lásd 7. táblázat), miközben az évenkénti ingadozás lényegesen
kisebb, mint az írásbelik esetében. Ennek magyarázata lehet, hogy a szóbeli vizsga időtartama lényegesen rövidebb, mint az írásbelié, illetve az is,
hogy egy felelet csak akkor szakítható meg, ha a vizsgázó súlyos tárgyi
tévedést ejt. Ily módon egy kellően felkészült vizsgázó a három részfeladatból álló, 20 perces vizsgaidőt ki tudja tölteni saját tudása alapján,
és egyben kevés lehetőség adódik a hiányosságok feltárására
7. táblázat: Az összesített szóbeli eredmények, 2009–2012 (%)

Év
2009
2010
2011
2012

Teljesítmény
73,85
71,16
72,84
66,64

A szóbeli vizsgák eredményeinek eloszlását is alapvetően a gimnazisták
határozzák meg, miután ők vannak döntő többségben (lásd 4. és 5. ábra).

16

4 ábra: Az emelt szintű szóbeli eredményei, 2009–2012 (%)

5. ábra: A szóbeli eredmények iskolatípusok szerint, 2009–2012 (%)

A gimnazisták szóbeli teljesítménye lényegesen meghaladja a vizsgán elért
százalékos összteljesítményt, míg a szakközépiskolások eredménye lényegesen közelebb esik ahhoz. A szóbeli eredmények mindkét programtípus esetén
lényegesen jobbak, mint az írásbeliké. Mint láttuk, a szakközépiskolás diákok
írásbeli eredménye alulmarad a gimnáziumi vizsgázókéhoz képest, így magyarázható az, hogy a szakközépiskolások írásbeli teljesítményéhez viszonyított szóbeli vizsgaeredményei közel azonosak a gimnazisták összesített
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(a szóbeli és írásbeli vizsga eredmények súlyozott átlagának) eredményével
(lásd 8. és 9 táblázat)
8. táblázat: Az összesített eredmények iskolatípusonként, 2009–2012 (%)
Év

Gimnázium

Szakközépiskola

2009

82,9

75,1

2010

78,0

72,4

2011

80,6

71,4

2012

74,3

71,0

9. táblázat: Az írásbeli és szóbeli eredmények összehasonlítása, 2009–2012 (%)
Év

Írásbeli teljesítmény

Szóbeli teljesítmény

2009

66,87

73,85

2010

60,28

71,16

2011

65,59

72,84

2012

50,61

66,64

A 4. és 5. ábra alapján egyértelműen megállapítható, hogy a szóbeli vizsga
az összeredményt az írásbeli vizsgához képest felfelé tolja. Az érettségi vizsga százalékos eredményére, az érdemjegyre jelentős befolyással bír, azonban
a felvételi rangsorra gyakorolt hatása kismértékű. A szóbeli vizsgák eredményei lényegesen jobbak, mint az írásbelié. Ennek okai: a szóbeli vizsga nem
tartalmaz számítási feladatot; a problémamegoldó feladatok lényegesen egyszerűbbek, mint az írásbeli hasonló feladatai; a vizsgaidő körülbelül 50%-át
az elméleti probléma kifejtése teszi ki, ami a vizsgázók számára nagy előnyt
jelent, hiszen így saját tudásukról adnak számot, nem pedig adott problémát
kell megoldaniuk. A szóbeli vizsgán 20 perc vizsgaidőt feltételezve 2,5 pont
szerezhető 1 perc alatt, míg az írásbelin 0,417 pont. Ez egyértelműen a szóbeli vizsga szelektivitását csökkenti. A szóbeli teljes anyaga publikus a követelményrendszer alapján, a problémafeladat kivételével, ami egy 5 pontos
egységet jelent. A lexikális ismeretek birtokában és kellő laboratóriumi gyakorlattal a szóbeli vizsga legalább 90%-ra teljesíthető. Az írásbeli vizsgán ez
az arány körülbelül 60%. Mindezek alapján elmondható, hogy az emelt szintű
vizsga legnehezebb részét a számítási feladatok jelentik.
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3. A középszintű vizsga
3.1 A jelentkezők száma és összetétele
A középszinten vizsgázók aránya ugyanazt a tendenciát mutatja, mint az
összes vizsgázó arányának változása (lásd 10. táblázat utolsó oszlopa),
azaz az első évben csökkent, majd az utolsó évben ez a mutató emelkedő.
A csökkenés mértéke középszinten jelentősebb, ugyanakkor az utolsó év
növekedése is abszolút mértékben csökkenést mutat. A következő megállapítások tehetők.
A kémiából érettségizők száma évről évre csökken, kivéve az utolsó
vizsgált évet. A 2012. évi kismértékű növekedés (4070 fő) ellenére is
2009-hez (4323 fő) és 2010-hez (4257 fő) képest létszámcsökkenés tapasztalható. Középszinten a csökkenés mértéke nagyobb, mint a két szinten együtt, ami arányeltolódást mutat az emelt szintű vizsga irányába
(lásd 10. táblázat). A kémiából érettségizők közül egyre többen döntöttek
úgy, hogy az emelt szintet választják.
A középszinten vizsgázó gimnazisták száma kisebb mértékben csökken, mint az összes vizsgázóé. Az első évben tapasztalt 3%-os növekedést

követően

2010-ben

a

vizsgált

mutató

91,6%-ra

esett

(lásd

11. táblázat), ami lényegében megegyezik a kémiából emelt és középszinten vizsgázók 92%-os mutatójával. Az összes vizsgázóra (emelt, közép)
vonatkoztatott mutató 4%-kal nőtt, a középszinten vizsgázó gimnazisták
esetén 10,3%-kal csökkent.
A szakközépiskolásokról hasonló megállapítás tehető, azzal a különbséggel, hogy körükben 2012-ben az összes vizsgázói létszámhoz hasonlóan növekedés jelentkezik. A középszinten vizsgázó szakközépiskolások száma meglehetősen állandó (lásd 10. táblázat), aránya azonban jelentős ingadozást mutat (lásd 11. táblázat). Ennek oka az lehet,
hogy főként a szakirányú iskolákban (például vegyipari szakközépiskola)
tanulók választják a kémia tantárgyat.
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10. táblázat: A középszintű vizsgára jelentkezők összetétele, 2009–2012
Év

2009

Megnevezés

Összes

Középszintre

Középszint

Az előző év

jelentkező

jelentkezők

jelentkezők

%-ában

(fő)

(fő)

(%)

Összesen

4323

3685

Gimnázium

2701

2205

59,8

Szakközépiskola

537

518

14,0

Felnőttképzés

487

486

13,2

503

407

11,0

Összesen

4257

3534

Gimnázium

2834

2268

64,2

Szakközépiskola

520

489

13,8

Felnőttképzés

247

243

6,9

556

466

13,2

Összesen

3925

3029

Gimnázium

2742

2078

68,6

Szakközépiskola

462

420

13,9

Felnőttképzés

165

165

5,4

450

306

10,1

Összesen

4070

2712

Gimnázium

2876

1856

68,4

Szakközépiskola

422

422

15,6

Felnőttképzés

122

122

4,5

451

251

9,3

100

Tanulói
jogviszonnyal
nem rendelkező

2010

98

Tanulói
jogviszonnyal
nem rendelkező

2011

92

Tanulói
jogviszonnyal
nem rendelkező

2012

104

Tanulói
jogviszonnyal
nem rendelkező
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11. táblázat: A középszintű vizsgára jelentkezők számának változása,
2009–2012 (%)
A vizsgázók aránya az előző év %-ában

2009

2010

2011

2012

Gimnázium

100

103

91,6

89,3

Szakközépiskola

100

94,4

85,9

100,5

Felnőttoktatás

100

50,0

67,9

73,9

Tanulói jogviszonnyal nem rendelkező

100

114,5

78,5

68,6

Összes középszinten vizsgázó

100

95,9

85,7

89,5

Legnagyobb változás a felnőttoktatásban tanulók esetén van, a közülük
vizsgázók létszáma nagyot esett a vizsgált években. A sikeres érettségihez elengedhetetlen a megfelelő óraszám és a kísérletezés lehetősége,
ezzel szemben általában a heti egy óra a jellemző, és laboratórium hiányában gyakorlati munkára nincs lehetőség.
A tanulói jogviszonnyal nem rendelkezők létszáma az első évben jelentős, 14%-os növekedést, míg a következő években jelentős csökkenést
mutat. Ők jellemzően azok a vizsgázók, akik szintemelő vizsgára jelentkeznek vagy már megkezdett felsőfokú tanulmányaikat kívánják módosítani. A létszámukban bekövetkező változásoknak hasonló okai vannak,
mint a gimnazisták esetében: középszinten azoktól várható vizsgajelentkezés, akik más tantárgyakból teljesítették a szükséges emelt szintű
vizsgákat, azonban szakirányú továbbtanulásuk megköveteli a kémiát is.
3.2. Az összesített eredmények
A vizsgált négy év százalékos eredményeinek eloszlása lényegesen különbözik egymástól. Hasonlóság a 2009-es és 2010-es diagramon látható, de
míg 2010-ben a legnagyobb kiugrás a 90% feletti értékeknél van, 2009ben alig haladja meg ezt az eredményt. 2012-ben a gyengébb eredmények nagyobb arányban jelennek meg (lásd 6. ábra), aminek egyik kézenfekvő magyarázata a bevezetett „kényszerjelentkezés”, és ezzel együtt
a vizsgázók számának növekedése.
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A 6. ábra és a 12. táblázat egyértelműen mutatja, hogy a vizsgált
időszak első két évében a vizsgák lényegesen jobban sikerültek, mint az
utolsó kettőben.
12. táblázat: A középszintű összesített eredmények, 2009–2012 (%)
Év

Összesített teljesítmény (%)

2009

70,29

2010

75,47

2011

68,42

2012

64,97

6. ábra: Az összesített eredmények megoszlása, 2009–2012 (%)

Ez alapvetően két fő okra vezethető vissza. 2011-ben jelentkezett először
a választási kényszer, azaz számos vizsgázó a továbbtanulási szándéka
miatt jelölte meg a kémiát. Ugyanez a hatás 2012-re tovább gyűrűzött,
hiszen a kémia oktatása jellemzően a 10. évfolyam végén befejeződik.
Azok az érettségizők, akik a 11–12. évfolyamon valamilyen okból nem tanulták tovább a kémiát, például fakultációs órák keretein belül, a 10. évfolyam végén befejezett tanulmányaikra kellett, hogy építsenek.
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A másik fontos ok, hogy a 2011. évi írásbeli vizsgasorban a korábbiakhoz képest kettő (5. és 7.), a 2012. éviben három (4., 7. és 8.) olyan
feladat is szerepelt, mely a vártnál összetettebb volt. A 2011. évi 5. feladat összetett oxigéntartalmú funkciós csoportokat tartalmazó szerves
vegyületek összehasonlító elemzését mérte. Mindig vita tárgyát képezi,
hogy egy-egy összehasonlító elemzés hány gondolati egységből épül fel,
így e feladat itemszám-egyenértékűsége mindenképpen lényegesen meghaladja a formálisan adható itemszámot. A 7. feladat napi aktualitásokhoz
illeszkedően, a vörösiszap-katasztrófához kapcsolódott. A feladatban egy
6 pontos problémamegoldást igénylő rész volt a legnagyobb itemszámú.
Ez, valamint az öt részfeladat jelenléte azt eredményezte, hogy a feladat
teljesítettsége elmaradt a várakozásoktól.
A 2012. évi dolgozat fentebb említett feladatai nagymértékben igényelték a szövegértés képességét. Érdemes lenne megvizsgálni e feladatok teljesítettségének korrelációját a magyar nyelv és irodalom érettségin elért eredményekkel.
A szóbeli vizsga eredménye (lásd 10. ábra) az összesített teljesítményre torzító hatással van, az írásbeli vizsgához képest az eredményességet a magas pontszámok irányába módosítja. Ennek okai részben
megegyeznek az emelt szint esetén leírtakkal, sőt még jelentősebben mutatkoznak. Egyrészt nincs problémamegoldó feladat, csak lexikális ismeretek kérhetők számon, az egy percre jutó megszerezhető öt vizsgapont kétszerese az emelt szinten megszerezhetőnek. Az írásbeli vizsgán
az egy percre jutó megszerezhető vizsgapont 0,833, ami szintén kétszerese az emelt szintűnek. Azonban a korábban említett ok, miszerint
a 120 perc kevésnek bizonyul, az egy perc alatt elveszthető vizsgapont is
kétszerese az emelt szintűnek. Ebből következően, ha az írásbeli vizsgasor
a vártnál nehezebb, a pontveszteség nagyobb mértékben jelentkezik.
Programtípus szerint vizsgálva az összesített eredményeket megállapítható, hogy a gimnazisták középszinten lényegesen jobban teljesítenek, mint a szakközépiskolások (lásd 7. ábra). A gimnáziumi vizsgázók
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2011–2012-ben bekövetkezett jelentős teljesítménycsökkenésének okait
korábban már említettük.
A szakközépiskolások vizsgaeredménye viszonylagos állandóságot
mutat (lásd 7. ábra), ami összhangban van a korábban tett megállapításokkal: vélhetően a szakirányú középiskolákban tanulók érettségiznek kémiából. Ebből azonban nem következik, hogy jobban oldanának meg összetettebb feladatokat, hiszen a teljesítményüket mutató
görbék maximuma lényegesen alacsonyabb százalékos tartományba esik,
mint a gimnazistáké.

7. ábra: Az összesített eredmények megoszlása iskolatípus szerint, 2009–2012 (%)
13. táblázat: Az összesített eredmények iskolatípus szerint, 2009–2012 (%)
Év

Összesen

Gimnazista

Szakközépiskolás

2009

70,29

77,60

58,47

2010

75,47

81,24

59,08

2011

68,42

73,13

53,15

2012

64,97

68,80

49,81
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3.3 Az írásbeli vizsga
A középszintű vizsga legkritikusabb része az írásbeli vizsgára biztosított
120 perc. A kétszintű érettségi bevezetése óta visszatérő problémát jelent, mind a vizsgázók, mind a vizsgára felkészítők számára. Az optimális
vizsgaidő 180 perc lenne. Amíg ezt az időt nem sikerül biztosítani, nem
várható a középszinten vizsgázók létszámának növekedése. 2010-ben ennek ellenére a létszám 4%-kal nőtt 2009-hez képest. Ennek magyarázata
egyértelműen a 2009-es, a vártnál lényegesen jobban sikerült írásbeli
vizsga (lásd 8. ábra). A 2010. évi eredményeket is sikerként élhették meg
a vizsgázók, majd a következő két évben a vizsgázók számában és eredményeikben is jelentős csökkenés következett be. 2012-ben már szükség
volt egy emelt szintű vizsga letételére a továbbtanuláshoz, emiatt azok az
érettségizők, akik középszinten 120 perc alatt kiválóan teljesítettek, emelt
szintű vizsgára jelentkeztek.

8. ábra: A középszintű írásbeli eredményei, 2009–2012 (%)

A vizsgált időszak második két évében az írásbeli eredmények eltolódtak
az alacsonyabb értékek felé (lásd 14. táblázat). Ennek egyik oka, amint
arra már utaltunk, hogy azok a diákok, akik magabiztosan teljesítették
volna a középszintű írásbeli által támasztott követelményeket, a felső25

oktatás kritériumai miatt kénytelenek voltak emelt szinten érettségizni. Ez
mindenképpen az eredményeket jelentősen meghatározó, lefelé nyomó
hatást fejtett ki.
Az írásbeli vizsgák teljesítményeinek iskolatípusonkénti eloszlásdiagramja azt a megállapításunkat erősíti, hogy az eredményeket relevánsan a gimnáziumi tanulók eredménye határozza meg (lásd 9. ábra).

9. ábra: Az írásbeli eredmények megoszlása iskolatípusok szerint, 2009–2012 (%)
14. táblázat: Az írásbeli eredmények iskolatípusonként, 2009–2012 (%)
Év

Összesen

Gimnazisták

Szakközépiskolások

2009

60,48

65,5

43,0

2010

66,55

71,8

46,3

2011

55,47

60,3

40,4

2012

50,15

54,9

33,1

Fontosnak tartjuk megvizsgálni, hogy a gyengébb teljesítményű 2011-es
és 2012-es írásbeli középszintű feladatsorok tartalmaztak-e olyan releváns
eltéréseket, amelyek említésre méltóak. Úgy gondoljuk, hogy a középiskolai kémia oktatás tananyagát, követelményrendszerét, valamint az ál26

talánosan bevett tanári gyakorlatot szem előtt tartva, az alábbi feladatokra érdemes kitérni.
A 2011. évi középszintű írásbeli kérdéssor 5. feladatát (13 pont),
amely a lexikális tudáson túl megkövetelte a vizsgázótól, hogy a szerves
kémia egyes területei között önállóan rendszerezze ismereteit. A vegyületek megfelelő elnevezése lényegesen könnyebb, mint a vegyületek névalapján történő felrajzolása. Az oda-vissza azonosítást jellemzően csak
a szénhidrogének esetén szokás rutinszerűen gyakoroltatni. Ugyanakkor
a táblázat utáni kérdésekre csak abban az esetben lehetett jó választ
adni, ha a vizsgázó jól töltötte ki azt, azaz a kérdések kötésben voltak.
Ez nem csak közép-, hanem emelt szinten is próbára tette volna
a vizsgázókat.
A 2011. évi középszintű írásbeli feladatsor 7. feladatának (15 pont)
nehézségét a hosszú és a megszokottakhoz képest nagyobb odafigyelést
igénylő szöveg megértése jelentette. A szöveghez viszonylag sok kérdés
kapcsolódott, melyek között pH-számítás is szerepelt. Annak ellenére,
hogy csak 10-hatványaival, azaz egész pH-értékkel dolgozik a feladat,
a pH-hoz társított logaritmusszámolás jellemzően nehézséget okoz, még
a matematika érettségin is. A feladathoz kapcsolódó lexikális ismeretet
számon kérő kérdések a kolloidkémiához kapcsolódnak. Ez a korábbi feladatsorokban ritkán szereplő témakör volt, így feltehetően meglepte
a vizsgázókat.
A 2012. évi középszintű írásbeli feladatsor 4. feladata (14 pont)
a réz általános, szervetlen és szerves kémiai vonatkozásaira épít. Ez adja
a feladat komplexitását. Egy feladaton belül kell a vizsgázónak számot
adnia lexikális tudásáról, és felelevenítenie azokat a tanári vagy tanulói
kísérleteket és azok tapasztalatainak értelmezését, amelyekkel tanulmányai során találkozott. A korábbi feladatsorokban a kísérletelemzések, valamint a lexikális tudást számon kérő elméleti feladatok elkülönültek.
A feladat nem szakmai nehézséget rejtett magában, hanem a szintetizálást várta el.
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A 2012-es dolgozat 5. feladata (12 pont) választható volt. Ezen alternatív feladatok esetén a vizsgázó döntheti el, hogy egy elméleti vagy
egy számítási feladatot old meg. Az érettségizők jellemzően az elméleti
feladatot választják. Ebben az írásbeli feladatsorban az elméleti feladat
nehéz döntés elé állította a vizsgázót. Olyan szerves vegyületek tulajdonságainak ismeretét kívánta meg, amelyek több nagy szerves kémiai vegyületosztály összehasonlítására támaszkodnak: alkoholok, karbonsavak,
aminok, heterociklusos nitrogéntartalmú vegyületek, aminosavak. Ez
a feladat hasonló szintetizáló képességet várt el, mint a 4. feladat. A számítási feladat szokatlanságát az anyagmennyiség és az Avogadro-szám
összekapcsolása jelentette, ami a korábbi számítási feladatokban nem volt
jellemző. E mellett a feladat első része jelentősen támaszkodott a szövegértési képességre.
3.4 A szóbeli vizsga
A szóbeli vizsga értékelése előtt ki kell emelni, hogy eredményei kevésbé
adnak lehetőséget az objektív elemzésre, mint az írásbeliké. Ennek több
oka van. Az egyik a szóbeli vizsga szubjektivitása lehet. Itt, az írásbeli feladatsorokkal ellentétben, a felelet tartalmi részén túl megjelennek a nem
verbális kommunikációs közlési folyamatok. Ezek óhatatlanul befolyásolják
a vizsgázót és a vizsgáztatót, valamint az ítélet- és véleményalkotás folyamatát. Másik fontos tényező, hogy a szóbeli tételsorokat helyben állítják össze a vizsgáztató szaktanárok (a vizsgaleírásnak megfelelően),
ellentétben az emelt szintű vizsga tételsoraival, amelyek központilag készülnek. Ennél fogva a szóbeli rész eredményeinek összehasonlíthatósága
kevésbé lehetséges, hiszen az érettségizők különböző tételsorokból vizsgáznak.
Az összesített adatok alapján a 2009. és 2010. évi eredmények 80%
fölötti teljesítményéhez viszonyítva több mint 6%-os csökkenés látható
a 2011–2012. években (lásd 15. táblázat és 10. ábra). A jelentős visszaesés fő okának itt is a középszintű vizsgáról az emelt szintre átjelentkezést látjuk.
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15. táblázat: A szóbeli eredmények iskolatípusonként, 2009–2012 (%)
Év

Összesen

Gimnazisták

Szakközépiskolások

2009

81,84

87,0

72,7

2010

83,17

87,9

76,5

2011

75,33

82,8

72,5

2012

75,22

81,2

73,7

10. ábra: A szóbeli összesített eredményeinek megoszlása, 2009–2012 (%)

11. ábra: A szóbeli eredmények megoszlása iskolatípus szerint, 2009–2012 (%)
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A szóbeli vizsga eredménye a vizsga összesített pontszámát az írásbeli
vizsga eredményéhez képest felfelé módosítja, a szóbeli vizsga szelektivitása jelentősen kisebb (lásd 10. és 11. ábra, illetve 16. táblázat).
16. táblázat: A középszintű írásbeli és szóbeli vizsgaeredmények
összesített teljesítményei, 2009–2012 (%)
Év

Írásbeli teljesítmény

Szóbeli teljesítmény

2009

60,48

81,84

2010

66,55

83,17

2011

55,47

75,33

2012

50,15

75,22

A jelenlegi érettségi a vizsgázók leggyakoribb életkorához (18–20 év)
mérten, a 15 perces, önálló szóbeli feleletidővel kellő elvárást támaszt.
Ám azon érdemes elgondolkodni, hogy ez az idő, valamint az erre maximálisan adható 50 pont mennyire összemérhető az írásbeli vizsga
120 percére adható maximális 100 ponttal. Azt gondoljuk, a vizsgatárgyak
tekintetében egységes az álláspont: a vizsgázó korosztály verbális kommunikációját, szóban történő szintetizáló gondolkodását, elemző készségét erősíteni kell. Szakmai szempontból csak a pontszámok arányai,
illetve a megszabott időkeret az, amit kérdésként felvetünk. Ez azonban
az egyes vizsgatárgyak specifikus szakmai szempontjain túlmutat.
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4. A létszámok és eredmények nemek szerint
A négy év adatait vizsgálva elmondhatjuk, hogy a kémiából érettségizők
37,9%-a férfi. Ők 44,6%-os arányukkal emelt szinten felül-, középszinten
pedig 35,9%-os mutatóval alulreprezentáltak (lásd 17. táblázat). Az öszszes férfi 26,7%-a vizsgázott emelt szinten, míg a nők esetén ez az arány
20,2%.
A vizsgázók 62,1%-a nő, ez a férfiak számának 1,64-szorosa. Ez azt
jelenti, hogy lényegesen több nő jelentkezik, mint férfi. Azonban a nők
jelentős hányada inkább közép-, mint emelt szinten kíván vizsgát tenni.
A mi elemzésünkön túlmutat annak értelmezése, hogy a tapasztalható különbségeknek mi lehet a társadalmi, szocializációs stb. oka.
17. táblázat: Az érettségizők nemek szerinti megoszlása, 2009–2012
Nem

Emelt szint

Középszint

Összesen

Emelt (%)

Közép (%)

Férfi (fő)

1 876

5 160

7 036

26,7

73,3

Nő (fő)

2 327

9 203

11 530

20,2

79,8

Összesen (fő)

4 203

14 363

18 566

22,6

77,4

Férfi (%)i

44,6

35,9

37,9

Nő (%)

55,4

64,1

62,1

Ugyanakkor nem állhatjuk meg, hogy szó nélkül hagyjuk, azokat a médiabeli és a média által közölt statisztikai, kutatási eredményeket, miszerint
az egészségügyi szakma, valamint az alkalmazott, a kémiát érintő szakmák (például laboráns, kísérleti alkalmazott kémikus, vegyészmérnök,
biomérnök) az utóbbi évtizedekben jelentősen elnőiesedtek.
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18. táblázat: Az érettségi teljesítmények nemek szerinti megoszlása emelt szinten,
2009–2012
Megnevezés

Összesített teljesítmény (%)

Írásbeli teljesítmény (%)

Szóbeli teljesítmény (%)

Vizsgázók (fő)

Teljesítmény

Férfi

1812

68,67

Nő

2219

62,17

Összesen

4031

65,09

Férfi

1876

63,07

Nő

2327

55,48

Összesen

4203

58,86

Férfi

1944

73,49

Nő

2407

67,63

Összesen

4351

70,25

32

5. Az eredmények összefüggései más tantárgyakkal
Az alábbiakban összehasonlítjuk az emelt szintű érettségi tantárgyak közül
a kémia, a biológia, a fizika, a matematika és a magyar nyelv és irodalom
1

írásbeli és szóbeli eredményeit, korrelációs együtthatók alapján.
Az emelt szintű érettségi eredmények a matematika vizsgatárgy
esetében mutatják a legnagyobb együttmozgást. A fizika és a kémia eredmények 0,946-es és 0,942-es együtthatója (lásd 19. táblázat) relevánsan
nem különbözik. A fizika és kémia emelt szintű vizsgák minden esetben
tartalmaznak problémamegoldó feladatokat, melyek kellő matematikai
jártasságot igényelnek. A kémia esetében ezen problémamegoldó feladatok pontszáma a feladatsor összpontszámának 40–60%-át teszi ki.
A számításokon alapuló problémamegoldás a kémia esetében 10–15%ban kísérletelemzésekhez vagy elemző feladatokhoz köthető. Ez a tény
magyarázza a matematikánál 4–10%-kal kisebb korrelációs együtthatót.
A kémia vizsgaeredmények korrelációs együtthatója a szóbeli vizsgákat
tekintve 6,5%-kal magasabb, mint a matematika estében. Ez az érték
3,5% a fizikára vetítve (lásd 19. táblázat).
19. táblázat: Az emelt szintű érettségi vizsgaeredmények korrelációs együtthatói
az írásbeli és a szóbeli százalékos eredmények alapján, 2009–2012

Vizsgatárgy
Kémia
Biológia
Fizika
Matematika
Magyar nyelv és irodalom

1

Korrelációs együttható az
írásbeli százalékos eredménnyel
0,942
0,920
0,946
0,973
0,906

Korrelációs együttható a
szóbeli százalékos eredménnyel
0,874
0,890
0,847
0,821
0,847

Erős összefüggésről 0,800-as korrelációs együttható esetén beszélhetünk. A három

tizedesnyi együtthatók esetében a különbségekre akkor érdemes fókuszálni, ha a második tizedesben eltérés mutatkozik.
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A 19. táblázatban feltüntetett biológia, illetve magyar nyelv és irodalom
vizsgatárgyak korrelációs együtthatói az írásbeli vizsgák tekintetében relevánsan eltérnek. (Amennyiben az írásbeli vizsga korrelációs együtthatói
között releváns az eltérés, a szóbeli vizsgák korrelációs együtthatóit nem
vizsgáljuk.)
A fenti adatok alapján megállapíthatjuk, hogy az emelt szintű vizsgák esetében az egyes vizsgaévekben bekövetkező teljesítményingadozás
alapvetően a számításokkal egybekötött problémamegoldó feladatoknak
tulajdonítható.
20. táblázat: A középszintű érettségi vizsgaeredmények korrelációs együtthatói
az írásbeli és a szóbeli százalékos eredmények alapján, 2009–2012
Korrelációs együttható az

Korrelációs együttható a

írásbeli százalékos ered-

szóbeli százalékos ered-

ménnyel

ménnyel

1,00

0,551

Biológia

0,702

0,504

Fizika

0,795

0,550

Matematika

0,683

0,075

Magyar nyelv és irodalom

0,574

0,471

Vizsgatárgy

Kémia

A középszintű eredmények 0,551-es korrelációs együtthatója statisztikai
értelemben nem tekinthető erősnek, azonban a többi vizsgatárgy szóbeli
korrelációs együtthatóival összevetve relatíve erős kapcsolatot mutat.
Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a fizika középszintű szóbeli érettségi
korrelációs együtthatója csak minimálisan tér el a kémia vizsgatárgy hasonló adatától, ez nem mondható el a biológia esetében. Ennek okát
a tantárgyi elemzésekben nem keressük, azonban vélhető, hogy az ok
alapvetően a középszintű szóbeli vizsgamodellben rejlik.
Mindenképpen meg kell említenünk, hogy a szóbeli korrelációs
együtthatók vizsgálata azt mutatja, hogy a magyar nyelv és irodalom
vizsgatárggyal mutatott 0,471-es korrelációs együttható relatíve erősnek
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mondható. Ez lényegében következménynek tekinthető szóbeli vizsga
esetén.
Az írásbeli érettségi vizsga eredményeinek korrelációs együtthatóinak értékét vizsgálva, a fizika és a biológia vizsgatárgyak tekintetében a kémia lényegesen erősebben korrelál a fizikával, mint a biológiával.
A matematika vizsgatárgy 0,683-as írásbeli korrelációs együttható értéke
elmarad mind a fizika, mind a gyengébb korrelációt mutató biológia vizsgatárgyétól. Ennek több oka is lehetséges. A kémia vizsgatárgyat tekintve
úgy gondoljuk, hogy a számítási feladatok különösebb matematikai előképzettséget nem igényelnek, azonban a megfelelő, alapos matematikai
tudás alkalmazása, annak ötvözése a kémiai anyagismerettel, gondot jelent a tanulók számára.

35

6. Összegzés
A 2009–2012. évi kétszintű kémia érettségi eredményeit vizsgálva az
alábbi megállapítások tehetők.
Az írásbeli feladatsorok tartalmi felépítése homogén módon lefedi
a középiskolai tananyagot. Mindkét vizsgaszinten állandóak a feladattípusok, a vizsgasorokban betöltött arányuk változatlan. Ezt a változatlanságot a feladatkészítő bizottság személyi állandósága, valamint az alaposan
kidolgozott, változatlan követelményrendszer, illetve vizsgaleírás biztosította. A vizsgázók évről évre, a korábbi feladatsorokra támaszkodva is készülhettek az érettségire.
A szóbeli vizsga témakörei, valamint az elvégzendő, illetve elemzendő kísérletek publikusak. Középszinten ezt a publicitást a szaktanár
biztosítja. Ez azt eredményezi, hogy a szóbeli vizsga az írásbeli vizsgánál
is kiszámíthatóbb, tervezhetőbb. Ez mutatkozik meg a szóbeli vizsgák kiemelkedően jó eredményeiben, ami csökkenti a vizsga mérési funkciójának szelektivitását.
Az emelt szintű írásbeli vizsgán a számítási feladatok lényegesen
magasabb arányban vannak jelen, mint középszinten. Ez azt eredményezte, hogy az első két vizsgált évben (2009-ben és 2010-ben) a középszinten vizsgázók aránya lényegesen magasabb volt, mint a második két
évben. A második két évben a vizsgázók aránya az emelt szint felé tolódott. Ennek egyik fontos oka az, hogy az orvosi egyetemek kötelezővé
tették egy emelt szintű vizsga letételét.
A kémiából vizsgázók száma a vizsgált időszakban folyamatosan
csökkent, 2012-ben kismértékű növekedés mutatkozott. Ennek fő okát
szintén a felsőoktatási felvételi eljárásban, azaz az emelt szintű vizsgák
kötelezővé tételében látjuk.
Középszinten az írásbeli vizsga eredményességét alapvetően két fő
szempont határozza meg. A vizsgára biztosított 120 perc kevésnek bizonyul. Ezért ezen a szinten a jó eredmény alapos felkészülést, gyors és
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precíz munkát kíván. A másik szempont a feladatok összetettsége. Abban
az esetben, ha az írásbeli feladatsorban az elvártnál összetettebb,
nagyobb szintetizáló készséget igénylő feladat kerül, az egyértelműen
megmutatkozik a vizsgaeredmények romlásában. Javasoljuk a középszintű írásbeli vizsga időtartamának 180 percre történő módosítását.
Mindezek mellet hangsúlyozzuk, hogy a középszintű vizsgák átlageredménye a vizsgált időszakban nagyon jónak, az elvárások szerint
megfelelőnek tekinthető.
Emelt szinten a feladatok összetettsége nem okozott problémát, az
eltérő vizsgaeredményeket feltehetően a feladatok tartalmi része határozta meg.
Az emelt szintű vizsgán a férfiak létszáma felülreprezentált, míg középszinten ugyanez a nőkről mondható el.
A középiskolai tanulmányokat meghatározó, azt közép- vagy emelt
szintű érettségivel lezáró kimeneti eredményt előre kell tervezni, az azt
érintő változásoknak minimálisan kettő, de legalább három év kifutási időt
kell hagyni. A tanárok, diákok és szüleik részéről jogos elvárás, hogy
a felsőoktatási tanulmányokat meghatározó, a főiskolai, egyetemi jelentkezéseket relevánsan befolyásoló tényezők előre, a 11–12. évfolyamot
érintő tantárgyi fakultációs időszak egészét érintően tervezhetőek és kiszámíthatóak legyenek.
Miután az emelt szintű feladatsorokban a számítási feladatok aránya
lényegesen magasabb, csaknem 2,5-szerese a középszintű vizsgáénak,
továbbá a feladatok nehézsége is lényegesen nagyobb kihívást jelent
emelt szinten, a sikeres vizsga elengedhetetlen feltétele, hogy a középszintű követelményeket, tanulmányokat a vizsgázók legalább 1,5–2 éves
többletfelkészüléssel egészítsék ki, például fakultáció keretében.
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Melléklet
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A kémia vizsgatárgy elemzése az Oktatási Hivatal érettségi dokumentációjára 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, valamint az Oktatási Hivatal által rendelkezésünkre bocsátott kutatói
adatbázis képezte.

