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1. A kutatás célja 

A 2009–2012. évi érettségi eredményeinek vizsgatárgyankénti elemzése 

10 vizsgatárgyból elnevezésű kutatási konstrukció céljaként az érettségi 

vizsgák további fejlesztését célzó stratégia megalapozását jelöltük meg. 

A kutatás célja volt továbbá egy, a tényeken alapuló fejlesztési modell ki-

dolgozása, azaz olyan új tudás létrejöttének támogatása, amely egy mű-

ködő rendszerbe történő fejlesztő beavatkozáshoz teremti meg a 

strukturált információk együttesét.  

A megrendelői elvárás értelmében kutatásunkat gyakorlatorientált 

kutatásfejlesztési célú kutatásként értelmeztük, amelynek elsődleges fel-

használói a vizsgaanyagok készítői, további célközönsége pedig az érett-

ségi vizsga tartalmi és értékelési stratégiájának kialakítására hivatott és 

azért felelős irányítás. Megjegyezzük, hogy ebben az értelemben átfogóan 

döntésmegelőző értékelő kutatási célokról beszélhetünk, amelynek kere-

tében egy kialakított és működő rendszer egyfajta utólagos hatásvizsgála-

ta történt meg.  

Célként kezeltük továbbá annak figyelembe vételét, hogy az érett-

ségi vizsga a tanulói teljesítmények értékelésének egy sajátos, hagyomá-

nyokkal, szimbolikus szerepekkel is átitatott formája. Követelményei, 

feladatállománya, értékelési eljárásai egyrészt távlatosan több nemzedék 

tudását alakító tényezőként, a társadalmi mobilitás egyik iskolázási lehe-

tőségeként is meghatározóak. Fejlesztési javaslatainkat a vizsga minősé-

gének javítása céljából – a fentieket szem előtt tartva – fogalmaztuk meg.  

A kutatás átfogó fejlesztést megalapozó célja – összhangban az Eu-

rópai Unió Oktatás és képzés 2020 című programjának stratégiai céljai-

val –, hogy vizsgatárgyi szintű fejlesztési javaslatok járuljanak hozzá: 

(1) az egész életen át tartó tanulás és mobilitás megvalósulásához, 

azaz növeljék az eredményes érettségi vizsgához való hozzáférést, az 

egyéni tanulási utak építésének lehetőségét; 
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(2) támogassák az oktatás és a képzés minőségének és hatékony-

ságának javítását; 

(3) járuljanak hozzá a méltányosság, a társadalmi kohézió, az aktív 

polgári szerepvállaláshoz szükséges tudás és képesség képviseletéhez, az 

innováció, a kreativitás és a vállalkozói készségek fejlesztéséhez. 

Célként fogalmaztuk meg továbbá olyan problémák, működési zava-

rok feltárását, amelyek révén további kutatási területek, jelenségek vál-

nak azonosíthatóvá, kutatási lehetőségek nyílnak meg. Ilyennek tartjuk 

például az írásbeli és a szóbeli vizsgarész működését, különösen a szóbeli 

vizsgateljesítmények vizsgaszintek szerinti értékelését, továbbá a közép-

szinten és az emelt szinten nyújtott vizsgateljesítményekre ható háttérvál-

tozók hatásának további statisztikai módszerekkel történő differenciált 

feltárását.  
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2. A kutatás tárgya 

A kutatás tárgyát a 2005 májusában életbe lépett kétszintű vizsgarend-

szer 2009-es 2010-es, 2011-es és 2012-es év tavaszi vizsgaidőszakának 

érettségi vizsga dokumentumai és adatbázisai képezik (1. és 2. táblázat). 

A tárgyat – a célból levezethetően – egyrészt oksági kutatásként értel-

meztük, amelynek célja az eredmények alakulásában közrejátszó okok 

keresése, azaz oksági összefüggések megállapítása a változók között, ese-

tünkben a rendelkezésre álló dokumentumok és adatok elemzésével. Más-

részt korrelációs kutatásként is kezeltük, amely a tíz vizsgatárgy írásbeli 

és szóbeli vizsgájának a vizsga statisztikai felületén rögzített eredményei, 

valamint a különböző változók közötti kapcsolatokat keresi a céllal adek-

vát statisztikai módszerekkel. 

1. táblázat: A kutatásba bevont tíz vizsgatárgy elemzett dokumentumai 

és a 2009–2012. tavaszi vizsgaidőszakok vonatkozó adatbázisai 

Elemzett vizsga-

tárgyak 

A vizsgatárgy pozíciója 

a vizsgarendszerben 

Elemzett dokumentumok 

és adatok 

1. Magyar nyelv és 

irodalom 

2. Matematika 

3. Történelem 

4. Angol nyelv 

5. Német nyelv 

kötelező vizsgatárgy 

(az élő idegen nyelvek 

között az angol vagy 

a német nyelv) 

A vizsgatárgy/ak részletes köve-

telményei és vizsgaleírásai 

 

A középszintű és emelt szintű 

írásbeli vizsga feladatlapjai és 

javítási-értékelési útmutatói  

 

Az idősoros vizsgázói létszámok 

és háttérváltozók (nem, munka-

rend, képzési típus, tanulói jogvi-

szony, vizsgafajta) 

 

Az írásbeli és a szóbeli vizsga 

adatbázisban rögzített eredmé-

nyei (pontszám, százalék, osz-

tályzat) 

6. Fizika 

7. Kémia 

8. Biológia 

9. Földrajz 

10. Informatika 

 

választható vizsgatárgyak 
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3. Kutatási tevékenységek 

3.1. Az adatbázis alkalmassá tétele a statisztikai elemzésre 

Az eredeti megrendelés a ketszintu.hu oldalról elérhető publikus adatok 

felhasználásával elkészítendő elemzést írta elő. Mivel az Oktatási Hivatal 

rendelkezik a nyilvánosan elérhető adatoknál részletesebb bontásokkal, 

ezért az elemzések elkészítéséhez igényeltük és megkaptuk a vizsgált 

négy vizsgaidőszakhoz kapcsolódó kutatói adatbázist. Az adatbázisok ha-

sonló, de nem azonos felépítést mutattak. A vizsgálatban az alábbi táblá-

zatban található elemszámú táblákat kellett feldolgoznunk. 

2. táblázat: A kutatói adatbázis rekordszámai 

Év érettségiző jelentkezés 

vizsga 

jelleg vizsgarész 

vizsgarész-

összetevő 

2009 136 202 533 872 970 390 1 004 665 3 045 627 

2010 138 180 529 042 967 198 999 805 2 960 168 

2011 141 286 532 166 972 310 1 009 390 2 960 511 

2012 136 249 521 031 949 813 993 454 2 876 471 

Összesen: 551 917 2 116 111 3 859 711 4 007 314 11 842 777 

 

Ez azt jelenti, hogy 22 377 830 rekord állt rendelkezésünkre. A publikusan 

elérhető adatokkal szemben két hatalmas előnyt láttunk a munka elején. 

Az egyik, hogy nem kell kisebb egységekben, körülbelül 160 egyedi lekér-

dezéssel legyűjteni az adatokat a webes felületről, hanem egyben, helyes 

integritásokkal juthatunk a feldolgozandó értékekhez. A másik előny, hogy 

ebben az adatbázisban az egyes vizsgatárgyi adatok nem különülnek el, 

hanem az érettségiző azonosítóin keresztül, kapcsoltan érhetők el. Ez le-

hetővé tette különböző tantárgyközi korrelációk és egyéb elemzések el-

végzését. Ez utóbbi lehetőség véleményünk szerint nagyban növeli a 

tanulmány értékét, mert az egyes tantárgyak adatai nem csak önmaguk-

ban, hanem a többi tantárgy környezetében is vizsgálhatóvá váltak. 

http://www.ketszintu.hu/
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Az elemzés statisztikai előkészítésére az SPSS program-rendszert 

használtuk. Ehhez első lépésként egy adatbázis tisztítást kellett végezni. 

Mivel a négy vizsgaidőszakra kapott adatbázisban a rekordok elnevezései, 

adattípusai sem egyeztek, ezért első lépésben konvertálással azonos szer-

kezetűre kellett alakítani az adatbázisokat. Így azok az adatok, amelyek 

csak egyes években voltak elérhetők, elvesztek az egységes feldol-

gozásból.  

Ezek után kivettük a teljes adathalmazból az általunk vizsgálandó tíz 

tantárgy adatait. A megkapott adatokat az SPSS számára jól feldolgozható 

adatokká kellett konvertálni, azaz a string-változók helyett (ahol csak le-

hetett) számokat kellett bevezetni. A transzformáció oka, hogy a statiszti-

ka és az SPSS nem engedélyez semmilyen matematikai, statisztikai 

műveletet a szöveges változók között. A szöveges változókat a program 

nem tudta automatikusan számokra konvertálni a sok ún. „non-printable 

characters” miatt. Ehhez a konvertálást, és a későbbi visszafejtést lehető-

vé tevő segédtáblákat kellett alkotni, majd’ minden mezőhöz. A konvertá-

lást nagyban nehezítette, hogy az egyes változók szöveges formátumúak 

voltak már az adatrögzítéskor is, így rengeteg értelmezhetetlen adatot is 

kaptunk. Például a vizsgázó évfolyamára a következő értékek fordultak 

elő: "–", ".", "/", "00", "01", "09", "1", "1.", "1/", "10", "11", "11.", "12", 

"12.", "13", "13, ", "13.", "13.A", "14", "14.", "15", "15.", "2", "2.", 

"2/14", "20", "2005", "2008", "2010", "2011", "2013", "3", "3.", "4", "4.", 

"5", "6", "7.", "8", "8.", "9", "9.", "A1", "AG13", "Alka", "Cs", "első", "FS", 

"I", "I.", "II", "IV", "K", "M", "peda", "Pr", "R1/1", "S", "Sz", "U", "V", "V.", 

"X", "XII". Ezek közül jelentős mennyiséghez sikerült „kitalálni”, hogy mit 

is szeretett volna az adatrögzítést végző megadni, de jó néhány adat ese-

tében ez nem volt rekonstruálható. Az ilyen és hasonló esetekben mindig 

egyedi döntést kellett hozni, hogy az elemszám ismeretében az adott ada-

tokat töröljük, vagy valamelyik statisztikailag valószínű másik csoporthoz 

kapcsoljuk, hogy az elemzést a lehető legkevésbé torzítsák. 
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Az állapotra jellemző, hogy a számunkra szám típusú változókat át 

szerettük volna kódolni stringből numerikusba, a kódolás nem volt lehet-

séges a nagyszámú „nonprintable character” probléma miatt. 

A másik alapprobléma az volt, hogy az SPSS, amivel a statisztikai 

feladatokat szerettük volna megoldani, nem ismeri a kapcsolt adatbázis 

fogalmát. Tehát minden egyes fájlt fel kellett bontanunk és minden rekor-

dot ki kellett bontanunk, hogy az SPSS számára értelmezhető legyen. Az 

adatok tisztítása és konvertálása SPSS formátumra több mint egy hónapot 

vett igénybe. A végeredmény egy SPSS fájl lett 551917 esettel és több 

mint 1300 változóval. 

A következő nagy probléma, hogy a közép- és az emelt szintű ada-

tok nem keverhetőek, ezért a teljes megtisztított adatbázist ketté kellett 

vágni közép- és emelt szintre, majd a változók megduplázásával és átjelö-

lésével újra össze kellett rakni. 

A feldolgozást a későbbiekben tovább nehezítette, hogy a hiányzó 

adat és a 0 fogalma már az eredeti adatbázisban sem volt tisztázva. 

3.2. A vizsgadokumentumok elemzése 

Az első elemzések célja a feladatlapokban és a javítási-értékelési útmuta-

tókban (az értékelési eljárásokban) érzékelhető tartalmi változások azo-

nosítása, elemzése (figyelembe véve a 40/2002. (V. 24.) OM rendelet = 

Az érettségi vizsga részletes követelményei és a vizsgatárgyankénti vizs-

galeírások esetleges változásait is). Az elemzés feltárta, hogy történt-e 

változás az érintett vizsgatárgyak jogi dokumentumaiban (részletes vizs-

gakövetelmények, vizsgaleírások) a vizsgált időszakban. A szakértők 

megvizsgálták továbbá a vizsgált években a középszintű és az emelt szin-

tű írásbeli feladatlapok és a részletes vizsgakövetelmények viszonyát, 

megfelelését. Áttekintették továbbá az írásbeli vizsgaanyagok (feladatla-

pok és javítási-értékelési útmutatók) szakmai változásait a vizsgatárgyak 

mindegyikére érvényes következő szempontok figyelembe vételével: 
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o A vizsgaleírásban a feladatkészítés számára biztosított mozgástér 

’kiaknázása’, egyes feladattípusok tartalmi arányaiban (pl. fizika), 

a szövegterjedelemben, szószámban (pl. magyar nyelv és iroda-

lom), a kijelölt témakörökben (pl. történelem) 

o Változások az írásbeli feladatlap összeállításának szakmai koncep-

ciójában (pl. változott-e a koncepció egy-egy eleme; egy-egy fela-

dattípus, feladat ’nehézségének’ előzetes becslése) 

o Változások a javítási-értékelési útmutató koncepciójában (Ha igen, 

mi, mikor és miért változott? (pl. egyes feladattípusok pontszámá-

nak súlyozása) 

o Változások a javítási-értékelési útmutató ún. állandó elemeiben (pl. 

a helyesírási hibatípusok pontozása) 

o Változások a vizsgaidőszakban a szakmai/értékelői jelzések hatására 

o Változások a feladatsorban és/vagy a javítási-értékelési útmutató-

ban az írásbeli vizsgateljesítmények értékelési időszakában (pl. egy-

egy feladat visszavonása, pontértékének változása) 

A fenti szempontok szerinti áttekintést, azaz az írásbeli középszintű és 

emelt szintű feladatlapok és javítási-értékelési útmutatók (összesen 

80 írásbeli feladatlap és a hozzájuk tartozó 80 javítási-értékelési útmuta-

tó) összehasonlítását1 arra a hipotézisre alapoztuk, hogy az évenként elté-

rő írásbeli feladatlapok és javítási-értékelési útmutatók tartalmi 

összehasonlítása a statisztikai elemzéssel együtt kimutathatja, melyek le-

hettek a vizsgateljesítményeket szignifikánsan befolyásoló tartalmi 

és/vagy értékelési eljárásbeli tényezők. Ugyanakkor hipotézisként azt is 

megfogalmaztuk, hogy a vizsgateljesítményekre nyilvánvalóan további 

tényezők is hatnak, így például a képzési típus, a munkarend, az emelt 

szinten vizsgázók évről évre változó aránya, a választható vizsgatárgyakat 

választók létszáma.  

                                    
1
 Forrás: http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok 

http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok
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3.3. Statisztikai elemzési módszerek 

A kutatás egészét megalapozó tevékenység a vizsgált időszakok (2009, 

2010, 2011, 2012) adatait tartalmazó adatbázis előkészítése a statisztikai 

elemzéshez. Az előkészítés részeként megtörtént az adatbázis tisztítása, 

validálása statisztikai szempontok szerint. E tevékenységet nemcsak 

a szakmai protokoll indokolta, hanem a mintaadatbázis előzetes tanulmá-

nyozásának tapasztalatai szerint is szükséges volt (bizonyos hibák, hiá-

nyok, üres mezők miatt). Az adatok validálása e kutatás esetében az 

értelmileg elfogadott határon kívül esők vizsgálatát jelentette, amely sta-

tisztikailag azonosította az adat érvényességének problémáját. A vizsga-

tárgyi szintű szakmai elemzések is helyenként kitértek a határon kívül 

esők vizsgálatára. (Ilyennek tekinthetőek pl. azok az esetek, amikor egy 

vizsgázó adott vizsgatárgy írásbeli vizsgáján belül annak egyik összetevő-

jéből minimális, míg másik összetevőjéből maximális vagy ahhoz közel 

álló eredményt ért el). 

Az elemzésben alkalmazott statisztikai módszer szerint az adott 

elemzési célnak megfelelő két változót tettünk fel, és a teljes populáció 

adatbázisával, azaz egy többdimenziós kereszttáblával dolgoztunk, így 

a Pearsons-féle statisztika alkalmazásával fel tudtuk tárni az elemzés cél-

jából felvett változók közti kapcsolatot. 

Kutatási feladatnak tekintettük, hogy az így összeállított adatbázis-

okból egyrészt idősoros trendeket, másrészt együtt-járásokat azonosít-

sunk (MDS), következtetéseket vonjunk le, külön és egymásra 

vonatkoztatva is elemezve a kötelező és az elemzés számára kijelölt vá-

lasztható vizsgatárgyak adatait.  

A kutatás a vizsgatárgyon túli területeket is érintett, kiterjedt a vizs-

gatárgyak közötti kapcsolatok (korrelációk) vizsgálatára is. A jelzett sta-

tisztikai eljárással a szaktárgyi elemzők hipotézisei is vizsgálhatóak voltak, 

így például választ kaptunk arra, hogy a magas szintű magyar nyelv és 

irodalom vizsgateljesítmény együtt járt-e és melyik vizsgaszinten a szin-

tén magas szintű idegen nyelvi vizsgaeredményekkel; az emelt szintű fizi-
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ka kiváló szintű teljesítése olyan profilt mutatott-e, amelyben a matemati-

ka vizsgaeredmény hasonlóan kiváló.  

A többdimenziós skálázással modellezni tudtunk különböző vizsgázói 

stratégiákat, profilokat. A kutatási célnak megfelelően megtörtént az 

egyes adatolt vizsgarész-összetevők, továbbá vizsgarészek, illetve háttér-

változók magyarázó erejének, befolyásoló hatásának feltárása, illetve 

e hatás erősségének vizsgálata. A vizsgarész-összetevők, az egyes vizsga-

részek (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) illetve háttérváltozók hatásának sta-

tisztikai elemzését a változók mérési szintjétől függően ANOVA módszerrel 

és a többdimenziós skálázással végeztük.  
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4. Kutatási eredmények 

A vizsgatárgyi szintű kutatás eredményeit a már elkészült, összességében 

több mint 700 oldalt kitevő 10 vizsgatárgyi elemzés tartalmazza. (lásd 

Érettségi vizsgatárgyak elemzése 2009–2012 tavaszi vizsgaidőszakok). 

A továbbiakban a kutatási jelentés az egyes vizsgatárgyakat érintő ösz-

szegző megállapításaihoz hivatkozásként a jelzett vizsgatárgyi elemzések 

ábráira és táblázataira utal, azaz a vizsgatárgyakat érintő közlések adatai 

ott visszakereshetőek.  

4.1. A vizsgadokumentumok elemzése 

Az egyes vizsgatárgyak szakmai-tartalmi elemzései tartalmazzák az írás-

beli feladatlapokból és javítási-értékelési útmutatókból feltárt követelmé-

nyek összehasonlító elemzését, ide értve például a hangsúlybeli 

változásokat, egyes tartalmi követelményterületek jelenlétének növekedé-

sét/csökkenését, egyes feladattípusok jelenlétének aránybeli változásait, 

az egyes vizsgarész-összetevőkben, feladatokban vizsgált gondolkodási 

műveleteket. A szakmai-tartalmi elemzés értelemszerűen kiterjedt az ér-

tékelés módjában, az értékelési eljárásokban azonosítható változások fel-

tárására is. Az elemzés természetesen jelzi, ha a vizsgatárgy 

vizsgaleírásában dokumentálható változás is bekövetkezett. (Lásd pl. az 

Informatika vizsgatárgyat). Az adatok értelmezésében a statisztikailag re-

leváns idősoros változások egyik magyarázó tényezőjeként kezeltük a fen-

ti tartalmi elemzés eredményét. Amennyiben e vizsgálati szempont 

statisztikailag releváns mutatókat eredményezett, kimutattuk, hogy a fel-

tárt tartalmi változások melyik vizsgázói célcsoportot milyen arányban 

érinthették. E szempont alacsony magyarázó erejéhez előzetes hipotézi-

sünk, hogy a tartalmi elemek nem jogszabályi módosításon alapuló válto-

zásai alapvetően statisztikailag kimutatható szignifikáns módon kevéssé 

befolyásolhatják az adott vizsgatárgy eredményeit, ugyanis a feladatlapok 

tartalmi követelményeinek adott dokumentumokkal (a vizsga részletes 
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követelményeivel, továbbá a vizsgaleírásokkal) összhangban kell lenniük. 

Ugyanakkor feltettük azt is, hogy évről-évre azonos nehézségű feladatsort 

becslés és tapasztalat alapján összeállító feladatkészítő bizottságok szá-

mára egyfajta szakmai kontrollként, a további fejlesztést megalapozó ga-

ranciaként is működhet a fenti szempontok szerint előállított elemzés.  

Összegzésként elmondható, hogy a vizsga részletes követelményei 

és vizsgaleírásai – néhány kisebb módosítást kivéve – a vizsgált időszak-

ban lényegében nem változtak. E tény értékelése kettős: egyrészt a vizs-

ga minőségét jelző stabilitásként pozitív érzékként értelmezhető, másrészt 

azonban jelzi a szükségszerű minőségi kontrollként kezelendő korrekciós 

tevékenységek elmaradását is. Ez a 9 éve (2005 óta) működő vizsgarend-

szer esetében azonban még nem róható fel szakmai hiányként. A fejlesz-

tési javaslatok az egyes vizsgatárgyakban feltárható problémák 

orvoslásaként viszont kitérnek e dokumentumok korrekciójára is. 

4.2. Az elemzett vizsgatárgyak működésében 

azonosítható trendek  

4.2.1. Vizsgázók és vizsgatárgyak – a vizsgatárgy-választási 

stratégiák elemzése többdimenziós skálázással  

Az érettségi vizsga szerkezete kötelező, kötelezően választandó és szaba-

don választható vizsgatárgyakból szerveződik. Ez utóbbi kategória számos 

vizsgatárgyat foglal magában, de a jelen kutatás a megrendelésnek meg-

felelően a leggyakrabban választott tíz vizsgatárgyat érintette, így az 

alább ismertetett elemzésünk csak ezek bevonását érinti. 

Az alábbi MDS ábrák úgy készültek, hogy az érettségi osztályzatot 

szerzett érettségizőket átkódoltuk 1-es kódra, azok a hallgatók, akik nem 

jelentkeztek az adott vizsgatárgyra pedig 0-s kódot kaptak. Ezek után 

a többdimenziós skálázás elemzési módszerét használtuk, melyben 

a 20 vizsgatárgy (a 10 vizsgatárgy közép- illetve emelt szintű választását) 

egy húszdimenziós térben jelenik meg. Miután ez nagyon nehezen átlát-

ható, a módszer – megtartva az egyes vizsgatárgyak közti távolságokat – 
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leképezi egy kétdimenziós ábrára. Ezen ábrákat látjuk és elemezzük. 

Az ábrázolt téglalapban az egyes vizsgatárgyakra történő jelentkezések 

különbözőségeit / hasonlóságait láthatjuk.   

Az elemzés során megállapíthatjuk, hogy a vízszintes tengely men-

tén a tárgyak úgy szóródnak, hogy a bal oldalon – erős negatív felhanggal 

– megjelenik a három kötelező középszintű vizsgatárgy, jobb oldalon van-

nak a választott tárgyak. Ebben az értelemben minden emelt szintű vizs-

gatárgy választott tárgynak minősül. Tehát a vízszintes tengely méri a 

kötelezőség-választhatóság vizsgarendszer adta negatív-pozitív dimenzió-

ját. A függőleges tengelyen való elhelyezkedés az egyes vizsgatárgyak 

tekintetében a preferencia negatív-pozitív mértékét jelenti. (A preferencia 

ez esetben a kedveltséget, a hasznosságot, a szükségességet jelenti.) 

A 2009–2012-es időszakot összehasonlítva a vizsgatárgyak pozíció-

jának állandóságát vagy kisebb mértékű elmozdulását vehetjük észre (1–

4. ábra). De úgy is értelmezhetjük, hogy a vizsgált négy év alatt 

a vizsgatárgyak egymáshoz való távolsága érzékelhető módon nem válto-

zott, ami a vizsgatárgyi rendszer stabilitására utal. 

 

1. ábra: Érettségi vizsgatárgyak választása 2009-ben 
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2. ábra: Érettségi vizsgatárgyak választása 2010-ben 

 

 

3. ábra: Érettségi vizsgatárgyak választása 2011-ben 
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4. ábra: Érettségi tárgyak választása 2012-ben 

 

 

5. ábra: Érettségi vizsgatárgyak választása – gimnázium 2009–2012 
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6. ábra: Érettségi vizsgatárgyak választása – szakközépiskola 2009–2012 

Az 1–4. ábrához képest nagyobb differenciát mutat az egyes képzési típu-

sok közti preferenciarendszer (5–6. ábra). 

A legnagyobb eltérés azonban a munkarend szerinti ábrákon mutat-

kozik. A nappali munkarend szerint érettségizők (9. ábra) egészen más 

választási stratégiákkal rendelkeznek, mint az esti-levelező képzésben 

vizsgázó, feltehetően dolgozó felnőttek (7–8. ábra).  

Értelemszerűen a tanulói jogviszonyon kívüli vizsgázók ábrája 

(10. ábra) mutatja a lehető legnagyobb eltérést az eddigi ábráktól, ugya-

nis e vizsgázók szinte kizárólagosan egyetlen, általuk választott vizsga-

tárgyból tesznek érettségit. 

Ezen eltérő stratégiák további kutatása fontos folyamat lenne a kü-

lönböző tanulási utak becslésében, becsatornázásában, továbbá a vizsga-

tárgyi kínálat és kereslet összehangolásában. 
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7. ábra: Érettségi vizsgatárgyak választása munkarend szerint 

(felnőtt esti képzés) 2009–2012 

 

8. ábra: Érettségi vizsgatárgyak választása munkarend szerint 

(felnőtt nappali képzés) 2009–2012 
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9. ábra: Érettségi vizsgatárgyak választása – nappali munkarend, 2009–2012 

 

10. ábra: Érettségi vizsgatárgyak választása – tanulói jogviszonyon kívüli vizsgázók 

2009–2012 
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4.3. A vizsgázók létszámának alakulása (2009–2012) 

4.3.1. A kötelező vizsgatárgyból vizsgázók összlétszámának 

alakulása2 

Miközben az érettségizők, s így a magyar nyelv és irodalomból vizsgá-

zók száma demográfiai okokból következően folyamatosan csökken, ezen 

a létszámon belül az emelt szinten vizsgázók aránya valamelyest emelke-

désnek indult két év visszaesés után. A vizsgált időszakban a történelem 

vizsgatárgyból az érettségizők száma szintén folyamatosan csökkent (4 év 

alatt összesen 7 %-kal), ezen belül a középszintű jelentkezések száma 

több mint 10%-kal apadt, míg az emelt szintűeké 45%-kal nőtt. Az ellen-

tétes tendencia azzal magyarázható, hogy egyre több felsőoktatási intéz-

ménybe csak emelt szintű vizsgával lehet bejutni, és a történelmet több 

képzési ágazat jelöli meg felvételi tárgyként. Miközben az érettségizők, 

s így a matematikából vizsgázók száma is folyamatosan csökken, ezen 

a létszámon belül – a történelem esetében mondottakhoz hasonló okokból 

– az emelt szinten vizsgázók aránya érzékelhetően emelkedett. 

4.3.2. A kötelezően választandó vizsgatárgyból vizsgázók 

létszámának alakulása  

Az angol nyelvi érettségire jelentkezők számában látható trendek meg-

lehetősen eltérnek a két vizsgaszinten. Középszinten 2010 óta stabilnak 

tűnik a vizsgázók száma (55–56 ezer fő a májusi vizsgaidőszakokban. Ez-

zel szemben emelt szinten folyamatos növekedést látunk, melynek mérté-

kére jellemző, hogy a vizsgált négy éves időszakban majdnem 

megduplázódott a magasabb, B2-es szintet választók száma. A 2009-es 

4301-ről 7778-ra emelkedett 2012-re a létszám, ami következhet az an-

gol nyelvtudás munkaerőpiaci fontosságának felismeréséből, az egyetemi 

felvételi követelményekből (elsősorban a bölcsész és társadalomtudomá-

                                    
2
 Az egyes vizsgatárgyakra vonatkozó megállapítások részletes adatait lásd a vizsgatárgyi elemzé-

sekben. 
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nyi területeken) és előretekintve abból az igényből, hogy a diploma meg-

szerzéséhez szükséges nyelvtudás igazolása már jó előre biztosítva le-

gyen. Ami a vizsgára jelentkezők iskolatípusát illeti, középszinten kons-

konstans módon valamivel magasabb a gimnáziumból jelentkezők aránya 

(53–56%), mint a szakközépiskolás (44–47%) tanulóké. A két iskolatípus 

közötti arány emelt szinten sem mutat változást évről évre, ám az eltérés 

jóval nagyobb: a jelentkezők hozzávetőleg háromnegyede jelentkezik 

gimnáziumokból. Ez eredhet abból a két – egyébként egymással össze-

függésben is álló – okból, hogy a gimnáziumoknak jobbak az adottságai az 

idegen nyelv fejlesztéséhez, és a nyelvtanulást fontosnak tekintő tanulók 

jellemzően gimnáziumba járnak. Az adat ugyanakkor képzési szükségletre 

is utal: a szakközépiskolákban szükséges az élő idegen nyelvi vizsgára 

történő felkészítésében a hatékonyság és minőség növelése. 

Az érettségizők munkarendjében középszinten megfigyelhető egy 

elmozdulás az esti-levelező képzésből jelentkezők javára; utóbbiak 2012-

re a jelentkezők valamivel több, mint egy tizedét tették ki. Ennek oka 

a 2010 óta kötelező nyelvi érettségi lehet – a későbbi években a jog-

szabályi háttér változatlansága esetén jelentős változás nem várható. 

Emelt szinten az esti-levelező képzésben tanulók száma elenyésző – 

a nappalisok mellett, a tanulói jogviszonnyal nem rendelkező vizsgázók 

száma jelentősebb, ám ez is csökkenő tendenciát mutat (2012-re 8,6%-ig 

csökken). 

Érdekes tendencia, hogy a két szint konzisztens módon különbözik 

a vizsgázók nemét tekintve. Míg középszinten a lányok száma minimálisan 

– feltehetőleg a populáció megoszlását tükröző módon – haladja meg 

a fiúkét (52–48%), addig emelt szinten már jelentősen több a női vizsgá-

zó (60–40%). Ez adódhat a jó nyelvtudást igénylő egyetemi szakok elnői-

esedéséből, és abból a kutatások által is bizonyított tényből, hogy a nők 

nyelvi készségei (e korosztályban) általában jobbak. 

A többi vizsgatárgyhoz hasonlóan német nyelvből is csökkenést 

mutat a vizsgázói létszám. A két szinten a csökkenés 12,5 százalékos, 

amit a demográfiai változásokon túl magyarázhat a németet tanulók lét-
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számának 10 százalékos csökkenése is. A középszintű vizsgák száma 15,6 

százalékos csökkenést jelez, de emelt szinten ellenkező előjelű tendenciát 

láthatunk: a vizsgált négy évben 27,9 százalékos volt a növekedés. Ennek 

okát abban látjuk, hogy az emelt szintű nyelvi érettségi egyre több vizs-

gázó számára vonzó (a felvételi pontszámításnál előnyt jelent, ingyenes 

lehetőséget ad a nyelvvizsgára, a felkészítés az iskolában történik), így 

ezzel a lehetőséggel egyre többen kívánnak élni. 

4.3.3. A választható vizsgatárgyból vizsgázók 

létszámának alakulása  

A fizika vizsgatárgyból érettségizők száma a vizsgált időszakban 

a 2010-es nagyobb csökkenés után 5600 fő körül stabilizálódott. Ezzel 

párhuzamosan a középszintű vizsgát tevők száma csökkent, míg az emelt 

szintet választók száma növekedett 2009 és 2011 között. Ennek oka a fel-

sőoktatási intézmények elvárásainak átalakulása volt. 

Biológiából a vizsgára jelentkezők száma középszinten a nappali 

képzésben folyamatosan enyhén csökkent, az esti/levelező felnőttoktatás-

ban a csökkenés 2009 után drasztikus volt. A tanulói jogviszony nélkül 

középszintre jelentkezők száma érdemben nem változott. A vizsgára je-

lentkezők száma emelt szinten a nappali képzésben nőtt, és a tanulói jog-

viszonnyal nem rendelkezők körében is emelkedett. Emelt szintre alig 

jelentkeztek a felnőttoktatásban végzettek közül. A többi választható 

tárgyhoz képest a biológiát választók aránya mind közép-, mind emelt 

szinten csökkent, középszinten lassan kiegyenlítetté válik, emelt szinten 

azonban továbbra is kiugróan magas. 
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A kémia vizsgatárgyat azok a vizsgázók választják, akik olyan oktatási 

intézményben készültek az érettségire, ahol a kémia a tárgyi vagy szemé-

lyi adottságok, feltételek alapján „erős” tantárgynak számít. A kémia vizs-

ga célja – a szakértői feltevés szerint – akár közép-, akár emelt szintű 

vizsga esetén, hogy a vizsgázó a felvételi követelményeknek megfelelően 

teljesítse a jelentkezésében megjelölt felsőoktatási intézmény vizsgaelvá-

rásait. Az emelt szinten vizsgázók száma folyamatosan növekedett, míg 

a középszinten vizsgázó létszáma csökkenést mutatott. (Ezt az általános 

tendenciát a 2012. évi jelentkezések felülírták.) A 2011. évi jelentkezé-

sekhez viszonyítva emelt szinten a jelentkezési arány 124%-ról 114%-ra 

csökkent. Ugyanez az arány középszinten az előző évihez viszonyított 

92%-os változásról, azaz 8%-os csökkenésről 104%-os változásra, azaz 

4%-os növekedésre váltott. Az e vizsgatárgyból érettségizők számát alap-

vetően a gimnáziumi tanulók jelentkezése határozza meg. (Tantárgyspe-

cifikusan ez az egészségügyi szakcsoportba tartozó szakokra való 

jelentkezést érinti.) A szakközépiskolás tanulók túlnyomórészt vegyipari 
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profilú oktatási intézményekből jelentkeznek az emelt szintű vizsgára. A 

felnőttoktatásban részt vevő vizsgázók létszáma jelentősen lecsökkent a 

vizsgált években. A sikeres érettségi vizsgához elengedhetetlen a megfe-

lelő óraszám és ezek keretein belül a kísérletezés lehetősége. Általában 

heti egy óra a jellemző és labor hiányában gyakorlati munkára nincs lehe-

tőség. Ennek eredményeként a kémia választható vizsgatárgyként vissza-

szorult. 

A földrajz középszintű érettségit 2009-ig megközelítően 20000 

vizsgázó választotta, 2010-ben jelentős csökkenés történt, amelynek hát-

terében az esti- és levelezőképzés vizsgaelőírásainak megváltozása húzó-

dik meg. Az ezt követő években mintegy 4–5000 fővel csökkent a 

vizsgázók száma, ami az esti- és levelezőképzésből érkező vizsgázók lét-

számának csökkenéséből adódott. Az emelt szintet választók száma csak 

százas nagyságrendű, de 2010 óta jelentősen nőtt a vizsgázók száma. 

Az informatika vizsgatárgyból a négy vizsgaidőszakban a vizsgára 

jelentkezők száma lassú ütemben, de csökkenő tendenciát mutatott. 

A vizsgált teljes időszakra nézve ez kb. 14 %-os csökkenést jelent. Ugya-

nakkor érdemes összevetni ezeket az adatokat az emelt szintre jelentke-

zők emelkedő számával: 2009-ben 980 fő, 2012-ben 1751 fő választotta 

az informatika emelt szintű vizsgáját. Az ellentétes tendencia 

a felsőoktatási intézmények emelt szintű érettségi elvárásaival magya-

rázható. 

4.3.4. Becslések a választható vizsgatárgyból vizsgázók 

létszámának alakulásáról  

4.3.4.1. A felsőoktatás továbbtanulás várható hatásai az 

érettségizők vizsgatárgyat és vizsgaszintet érintő 

választásaira 

Feltevésünk szerint a tanulói jogviszonyban lévők, illetve a tanulói jogvi-

szonyon kívüli érettségizők döntéseit alapvetően befolyásolják a hazai fel-

sőoktatási felvételi vizsga és/vagy a felsőoktatási jelentkezés tárgyévében 
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érvényes jogszabályai3, azaz – többek között – a következő kérdés: mi-

lyen képzési területen, milyen szakokon lesz kötelező az emelt szintű 

érettségi. Becslésünkhöz a 2014-es felsőoktatási felvételi tájékozhatóban 

közzé tett adatokat alkalmazzuk.4 (A felsőoktatási felvételi tájékoztató 

szerint természetesen az emelt szintű vizsgát nem igénylő képzési terüle-

tek is vannak).  

3. táblázat: A 2014. évi felsőoktatási felvételi képzési területek szerinti 

emelt szintű vizsgaigénye  

Képzési terület Emelt szintű vizsgatárgy megjelölése 

 

Agrár képzési te-

rület 

Állatorvosi:  biológia és kémia 

Erdőmérnöki: matematika és biológia/kémia/fizika/szakmai 

előkészítő tárgy 

 

 

Bölcsész- 

képzések 

Andragógia: angol vagy biológia vagy francia vagy magyar 

vagy matematika vagy német vagy orosz vagy történelem  

Anglisztika: angol és francia vagy latin vagy magyar vagy né-

met vagy olasz vagy orosz vagy spanyol vagy történelem 

Germanisztika: német vagy német nemzetiségi nyelv vagy 

német nemzetiségi nyelv és irodalom vagy angol nyelv  

Keleti nyelvek és kultúrák: magyar vagy történelem és angol 

vagy francia vagy latin vagy német vagy olasz vagy orosz vagy 

spanyol vagy újgörög  

Magyar: magyar nyelv és irodalom 

Néprajz: magyar nyelv és irodalom és történelem  

Ókori nyelvek és kultúrák: magyar nyelv és irodalom vagy 

történelem és angol vagy francia vagy latin vagy német vagy 

olasz vagy orosz vagy spanyol vagy újgörög  

Pedagógia: angol vagy biológia vagy francia vagy magyar 

nyelv és irodalom vagy matematika vagy német vagy orosz 

vagy történelem  

Pszichológia: angol vagy biológia vagy francia vagy magyar 

                                    
3
 http//www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2014A/5_jogszabalyi _hatter 

4
 http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2014A. 

http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2013/10/10/emelt_szintu_erettsegi_kotelezo_ 

szakok_2014_0H2RB5 

http/www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2014A/5_jogszabalyi_hatter
http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2014A.%20http:/eduline.hu/erettsegi_felveteli/2013/10/10/emelt_szintu_erettsegi_kotelezo_%20szakok_2014_0H2RB5
http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2014A.%20http:/eduline.hu/erettsegi_felveteli/2013/10/10/emelt_szintu_erettsegi_kotelezo_%20szakok_2014_0H2RB5
http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2014A.%20http:/eduline.hu/erettsegi_felveteli/2013/10/10/emelt_szintu_erettsegi_kotelezo_%20szakok_2014_0H2RB5
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Képzési terület Emelt szintű vizsgatárgy megjelölése 

nyelv és irodalom vagy matematika vagy német vagy orosz 

vagy történelem  

Romanisztika: szakiránytól függ, (francia vagy olasz vagy 

spanyol vagy román vagy román nyelv és irodalom, a portugál 

szakirányon: angol vagy francia vagy latin vagy magyar nyelv 

és irodalom vagy német vagy olasz vagy orosz vagy román 

vagy román nyelv és irodalom vagy spanyol vagy történelem 

Romológia: magyar nyelv és irodalom vagy történelem és an-

gol vagy beás vagy lovári vagy francia vagy latin vagy német 

vagy olasz vagy orosz vagy spanyol  

Szabad bölcsészet: magyar nyelv és irodalom vagy történe-

lem és angol vagy francia vagy latin vagy német vagy olasz 

vagy orosz vagy spanyol  

Szlavisztika: magyar nyelv és irodalom vagy történelem és 

angol vagy francia vagy horvát vagy horvát nyelv és irodalom 

vagy latin vagy német vagy olasz vagy orosz vagy spanyol vagy 

szerb vagy szerb nyelv és irodalom vagy szlovák vagy szlovák 

nyelv és irodalom vagy szlovén nemzetiségi nyelv vagy román 

vagy román nyelv és irodalom vagy bolgár nemzetiségi nyelv 

vagy bolgár vagy ukrán nemzetiségi nyelv vagy ukrán vagy len-

gyel nemzetiségi nyelv vagy lengyel  

Történelem: történelem  

Jogászképzés Történelem vagy angol vagy német vagy francia vagy latin vagy 

magyar nyelv és irodalom vagy német vagy olasz vagy orosz 

vagy spanyol nyelv 

Gazdasági szakok Alkalmazott gazdaságtan: matematika Gazdaságelem-

zés: matematika  

Műszaki szakok Építész: matematika és fizika vagy építészeti és építési alapis-

meretek  

Energetikai mérnöki: matematika és fizika Építészmérnö-

ki: matematika és fizika vagy építészeti és építési ismeretek  

Orvos- és egés-

zség-tudományi 

szakok 

 

Általános orvos: biológia és fizika/kémia Fogorvos: biológia 

és fizika/kémia Gyógyszerész: biológia és fizika/kémia  
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Képzési terület Emelt szintű vizsgatárgy megjelölése 

 

 

Társadalom-

tudományi képzé-

sek 

Nemzetközi tanulmányok: egy vizsgatárgy: angol nyelv, 

francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol 

nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomisme-

ret, történelem 

Szociális munka: egy vizsgatárgy: angol nyelv, francia nyelv, 

német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, magyar 

nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret, történelem  

Szociálpedagógia: egy vizsgatárgy: angol nyelv, francia 

nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, 

magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret, 

történelem 

Informatikus könyvtáros: egy vizsgatárgy: angol nyelv, fran-

cia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, 

magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret, 

történelem, informatikai alapismeretek  

Kommunikáció és médiatudomány: egy vizsgatárgy: angol 

nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, 

spanyol nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, társada-

lomismeret, történelem 

Kulturális antropológia: egy vizsgatárgy: földrajz, magyar 

nyelv és irodalom, társadalomismeret, történelem Politológia: 

egy vizsgatárgy: angol vagy francia vagy német vagy olasz 

vagy orosz vagy spanyol vagy magyar nyelv és irodalom vagy 

matematika vagy társadalomismeret vagy történelem  

Szociológia: egy vizsgatárgy: angol nyelv, francia nyelv, né-

met nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, magyar 

nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret, történelem  

Társadalmi tanulmányok: egy vizsgatárgy: angol nyelv, fran-

cia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, 

magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret, 

történelem  

 

A 3. táblázat alapján becsülhető, hogy, amennyiben és amilyen arányban 

a fenti képzési területek, szakirányok keresettek lesznek, úgy az ott meg-

jelölt vizsgatárgy/ak/ból növekedni fog az emelt szintű vizsgázók száma. 

Megjegyezzük, hogy a kötelező tárgyak közül mind a magyar nyelv és iro-
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dalom, mind a történelem, mind a matematika, továbbá az idegen nyelvek 

(elsősorban az angol nyelv) több képzési területen is megjelölt emelt szin-

tű vizsgatárgyi igény.  

Számszerűsíthető becsléseket kizárólag a felsőoktatási jelentkezések 

részletes, idősoros elemzése alapján tehetnénk, de a továbbiakban meg-

fontolásra javasoljuk mind a becslésen alapuló trendelemzéseket, mind 

a számszerűsített adatokra épülő elemzéseket. Ezek a számítások ugyanis 

lehetővé tennék a vizsgarendszer finanszírozási, vizsgaszervezési és szak-

ember-igényének előzetes tervezését egyaránt.  

4.3.4.2. A szakközépiskolai érettségi jövőbeli változásáról 

A szakközépiskolák esetében 2017. január 1-jétől kötelezően választandó 

a szakközépiskola képzési ágazatának megfelelő szakmai vizsgatárgy. 

A 2016/2017. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában kell első alkalommal 

a szakközépiskolákban tanulóknak kötelezően az ágazati szakmai vizsga-

tárgytól érettségi vizsgát tenniük.5 Megjegyezzük, hogy a jelen kutatásunk 

nem rendelkezik adatokkal az ágazati szakmai vizsgatárgyak tartalmi 

szerkezetéről.  

A szakközépiskolai képzésben részt vevő érettségizők számára ér-

vényes vizsgaszerkezet a hivatkozott jogszabály szerint továbbra is meg-

tartott kötelező vizsgatárgyak létszámát nem befolyásolja. Várhatóan 

tovább nő a szintén kötelező élő idegen nyelvű vizsgák között az angol 

nyelv vizsgájának keresettsége, míg feltehetően stagnál, majd némileg 

csökken a német nyelvből vizsgázók száma.  

A változások következtében viszont várhatóan radikálisan csökken-

het, sőt minimalizálódhat a következő vizsgatárgyak választása: fizika, 

                                    
5
 Lásd a jogszabályokat: Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. 

(VI.13.) Korm. rendelet. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. 

(VI.13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet. A nemzeti közne-

velésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet.  A nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 
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biológia, kémia, földrajz, informatika, kivéve, ha a vizsgázó 6. tárgyként 

jelöli meg a jelzett vizsgatárgyak valamelyikét vagy más választható vizs-

gatárgyat. Feltesszük azonban, hogy 6. vizsgatárgy választása a szakkö-

zépiskolában kevéssé életszerű. A változás tehát elsősorban a 

természettudományos vizsgatárgyak középszintű vizsgáját érintheti, aho-

gyan azt a példaként kiemelt biológia és a földrajz vizsgatárgy adatai jel-

zik:  

A biológia vizsgatárgyból középszintű vizsgát tettek között 62–68 % 

között mozgott a gimnáziumi és 32–38% között a szakközépiskolai 

tanulók aránya. Az emelt szintű vizsga esetében ez az arány közel 

állandó 95:5% volt. 

Érdemes megjegyezni, hogy csak a kétszintű vizsga bevezetésével 

egy időben vált lehetővé a földrajz érettségi a szakközépiskolák je-

lentős részében, ezért a középszintű vizsga közel 40%-os szakkö-

zépiskolás résztvevői aránya a földrajz vizsga „népszerűségét” 

tükrözi. 

A továbbtanulási hajlandóságot és motivációkat tekintve nagy az eltérés 

a középiskola képzési típusa szerint: míg a gimnáziumban érettségizettek 

mintegy négyötöde jelentkezik továbbtanulásra, addig a szakközépiskolá-

ban érettségizettek bő egyharmada, ezt mutatják az Educatio Nonprofit 

Kft. által 2009-ben és 2010-ben, végzős középiskolások körében végzett 

felmérések is. A természettudományos vizsgatárgyakból emelt szintű 

vizsgákra jelentkezés szakközépiskolai trendjét a következő 12. ábra mu-

tatja. 
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12. ábra: Az emelt szintű vizsgára jelentkező szakközépiskola tanulók (2009–2012) 

 

A fenti feltevés igazolása, finomítása további elemzéseket igényel annak 

függvényében, hogy a megváltozott szerkezetű szakközépiskolai érettségi 

milyen szakirányú felsőoktatási intézményi képzést tesz lehetővé, és ezen 

intézmények felvételi eljárásuk részeként középszintű vagy emelt szintű 

vizsgát írnak-e elő. Ennek további vizsgálatát azért tartjuk lényegesnek, 

mert az Európai Unió következő támogatási szakaszában a fejlesztési fi-

nanszírozás egyik eredményindikátora a természettudományi és a műsza-

ki képzésben részt vevők, ezen belül a nők arányának növelése (4. 

táblázat). A jelzett felsőoktatási képzések hallgatóinak egy részét nagy 

valószínűséggel a szakközépiskolában végzett és érettségizett tanulók je-
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4. táblázat: Az oktatást érintő uniós referenciaadatok és a stratégiai célként 2010-re 

és 2020-ra megfogalmazott referenciaértékek, Magyarország és EU, 2000 és 2009 (%)6 

Mutató 

Magyarország Uniós átlag 
Uniós 

referenciaérték 

2000 2009 2000 2009 2010 2020 

A tankötelezettségi életkor előtti (4 éves 

kori) részvételi arány a kisgyermekkori 

nevelés és gondozás rendszerében 

89,9 95,208 85,6 92,308 
 

95 

Alacsonyan teljesítők 

aránya (PISA-

adatok) 

Olvasás 22,7 17,6 21,3 20,0 17,0 15,0 

Matematika 21,206 22,3 24,006 22,2 
 

15,0 

Természettudomány 15,006 14,1 20,306 17,7 
 

15,0 

A lemorzsolódottak aránya a 18–24 

évesek között 
13,9 11,2b 17,6 14,4 10,0 10,0 

Felső középfokú végzettséggel 

rendelkezők aránya a 20–24 évesek 

között 

83,5 84,0b 76,6 78,6 85,0 
 

Matematika, 

természettudományos 

és műszaki 

végzettséggel 

rendelkezők aránya 

Növekedés 2000 

óta 
– 18,908 – 38,108 +15 

 

Nők aránya 22,6 25,708 30,7 32,608 „javítani kell” 

Felsőfokú végzettséggel rendelkezők 

aránya a 30–34 évesek körében 
14,8 23,9 22,4 32,3 

 
40,0 

A felnőttek (25–64 évesek) részvételi 

aránya tanulásban (négy hétre 

visszamenőleg) 

4,503 2,7 8,503 9,3p 12,5 15,0 

Az oktatásba történő befektetés 

(közkiadások a GDP arányában) 
4,42 5,207 4,88 4,9607 

  

Forrás: European Commission, 2011 

Megjegyzések: 01= 2001, 03 = 2003, 06 = 2006, 07 = 2007, 08 = 2008, b = az idősoros adatokban töréspontok 

vannak, p = ideiglenes adat. A táblázat cellái ott üresek, ahol az adott területen és időszakra nem határoztak 

meg európai referenciaértékeket. 

                                    
6
 Forrás: Jelentés a magyar közoktatásról 2010. http://www.ofi.hu/kiadvanyaink/ jelentes-

2010/11-oktataspolitika 

http://www.ofi.hu/kiadvanyaink/%20jelentes-2010/11-oktataspolitika
http://www.ofi.hu/kiadvanyaink/%20jelentes-2010/11-oktataspolitika
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4.4. A vizsga és a vizsgarészek működése, eredményessége 

(2009–2012) 

4.4.1. Az írásbeli és a szóbeli vizsgarész működése 

Minden általunk elemzett vizsgatárgyra és minden vizsgált évre érvényes 

megállapításunk a következő: a százalékban megjelenített eredményessé-

get mutató grafikonok között mindkét szinten világosan elkülönül az írás-

beli és a szóbeli vizsgarész profilja. Ha a vizsgázó tudásának objektív és 

megbízható mérése a vizsga kitüntetett célja, akkor erre a jól láthatóan 

a normál eloszláshoz közelítő írásbeli vizsga az alkalmasabb eszköz.  

Az alábbiakban példaként megvizsgáljuk a történelem vizsgatárgy 

4 éves százalékos összeredményeit a szóbeli/írásbeli százalékos ered-

ményarányhoz viszonyítva (13.–18. ábra). 

A bal oldali ábra a középszintű, a jobb oldali az emelt szintű érettsé-

gi eredményeket mutatja. 
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13. ábra 

 
14. ábra 

 
15. ábra 

 
16. ábra 

13–16. ábra: A történelem vizsgatárgy százalékos összeredményei a szóbeli/írásbeli 

százalékos eredményarányhoz viszonyítva (2009–2012) 

 
17. ábra 

 
18. ábra 

17–18. ábra: A történelem vizsgatárgy százalékos összeredményei 

a szóbeli/írásbeli százalékos eredményarányhoz viszonyítva (2009–2012) 
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A két oszlop, azaz a középszint és az emelt szint grafikonjainak eltérését 

a két vizsgaszint értékelési rendszerének különbözősége okozza. Követ-

keztetéseinket az alábbiakban foglaljuk össze.  

1. A középszinten a szóbeli és az írásbeli százalékos teljesítmények 

aránya több mint nyolcszoros, több esetben, ugyanez emelt szinten az öt-

szöröst éri csak el. Ez azt jelenti, hogy a középszinten erősebben érvénye-

sül az a szándék, hogy egyes vizsgázók szóbeli teljesítményének 

felülértékelésével végső jegyét felfelé kerekítsük.  

2. Középszinten határozott vágás látszik a 20%-os teljesítménynél, 

nincs 20%-osnál kisebb összteljesítmény. Emelt szinten ilyen törekvés 

nem látszódik.  

3. Úgy tűnik, az emelt szinten a vizsgázó ’ismeretlensége’ kellő szó-

rást ad a szóbeli teljesítménynek az írásbeli teljesítmény függvényében. 

Középszinten az írásbeli teljesítményhez mért szóródás általában sokkal 

kisebb, a középszint szóbeli vizsgáján a kérdező tanárok sokkal jobban 

próbálnak hasonulni az ismert írásbeli eredményhez. A magas szóródás 

csak a 20% környéki (azaz gyenge) írásbeli teljesítményekhez járul.  

Az egyes vizsgatárgyak írásbeli és szóbeli eredményeinek, egymás-

hoz való viszonyának további elemzése, továbbá e szempontból a vizsga-

szintek ’viselkedésének’ összehasonlítása önmagában is tanulságokkal 

szolgálna, de további magyarázó változók bevonásával is érdemes lenne 

az adatok értelmezése.  

A vizsgatárgyi elemzésekben megjelenített eloszlásgrafikonok alap-

ján feltesszük, hogy a szóbeli eredmények – középszinten – inkább dőlnek 

el a vizsga személyes interakciójában, mint az emelt szinten a külső vizs-

gabizottság előtt. A szóbeli pontszámokban megmutatkozó pozitív diszk-

rimináció inkább érthető, mint az alacsonyabb pontszámokon végrehajtott 

erős negatív diszkrimináció, (azaz a Máté-effektus érvényesülése). 

Ha azon gondolkodunk, vajon milyen eloszlást mutathatnak egy 

vizsgán elért pontszámok, akkor a tapasztalatok szerint azt várnánk, hogy 

a legtöbb vizsgázó az átlag körül tömörül. Ha a jobb és a rosszabb jegyek, 

vagy pontszámok felé haladunk, akkor a vizsgázók száma csökken. Ezt 
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a feltételezést mind az írásbeli, mind az összesített jegyek igazolják az 

emelt szintű érettségik esetében. 

 

 19. ábra 20. ábra 

19–20. ábra: A történelem emelt szintű vizsgáján elért eredmények eloszlása 

(2009–2012) 

Ha azonban megnézzük a szóbeli eredményeket akár közép, akár emelt 

szinten, egész más görbét látunk, amely még jóindulattal sem nevezhető 

normál-eloszlásnak. A különbség nyilván a szóbeli és írásbeli vizsgahely-

zetek közti különbségből adódik. 

 

 21. ábra 22. ábra 

21–22. ábra: A történelem emelt szintű és középszintű vizsgáján elért 

szóbeli eredmények eloszlása (2009–2012) 
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A 21–22. ábrán látható alakzat jellemző mind az emelt, mind a közép 

szintű szóbeli eredményekre. Az alakzatok hasonlósága mellett azonban 

mégis más a szóbeli jegyek hatása az összesített eredményekre: amíg 

emelt szinten a végső eredmények eloszlása is haranggörbe alakú, addig 

középszinten már egy erősen torzult eloszlást kapunk. 

 

23. ábra: A történelem vizsgatárgy középszintű vizsgaeredményeinek 

százalékos eloszlása (2009–2012) 

Az eloszlások különbözőségét ismét a vizsgafeltételek különbözőségével 

magyarázhatjuk. Lényege, hogy a vizsgáztatók az ismert érettségizők je-

gyét a jegyek ponthatáránál inkább felkerekítik a szóbeli eredményével. 

Ezért ugrik ki a százalékos eloszlás pont a 20, 40, 60, 80 százaléknál. Ez 

a pozitív diszkrimináció érvényesül olyan helyzetben is, amelyben az írás-

beli javításánál már tudjuk, hogy nincs lehetőségünk a szóbelivel javítani 

az ismert érettségiző eredményén. Ezért tér el egymástól az emelt és 

a középszintű matematika írásbeli jegyek eloszlása is. 
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 24. ábra 25. ábra 

24–25. ábra: Az emelt szintű és a középszintű matematika vizsgaeredmények 

százalékos eloszlása (2009–2012) 

Ezek a tendenciák, mint látható, évről évre érvényesülnek. Ez a szubjektív 

elem, nevezetesen jobb jegy adása a határon lévő, ismert, tanított diá-

koknak, nem kiküszöbölhető.  

Számunkra ennél azonban sokkal aggasztóbb egy másik folyamat, 

amelyben a határ környékén lévőket, akár a határ magasabb oldalán álló-

kat is, tudatosan visszaminősítik tanáraik középszinten. A táblázatból lát-

ható, hogy az összesített %-os eredményekben a határ alatt állók (17–19, 

37–39, 57–59, 77–79) írásbeli eredménye átlagosan magasabb lett, mint 

a határt elérők összesített pontszáma. A határ alattiak rosszabb pontszá-

mát a rosszabb szóbeli okozta. Nem hihető több ezer érettségizőről, hogy 

jobb írásbeli után szóbelin csak a harmadát érik el, mint társaik rosszabb 

írásbeli átlaggal. 
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5. táblázat: Középszintű történelem vizsga %-os eredmények 

Összes Írásbeli Szóbeli Szóbeli/Írásbeli 

17–19 26 5,5 0,212 

20 21 17 0,810 

30 34 23 0,676 

37–39 43 29 0,674 

40 40 39 0,975 

50 49 50 1,020 

57–59 57 58 1,018 

60 54 68 1,259 

70 64 78 1,219 

77–79 69 89 1,290 

80 72 91 1,264 

90 85 97 1,141 

 

Ha pedig megvizsgáljuk, hogyan oszlanak el a szóbeli részpontszámok, azt 

mondhatjuk, hogy a szöveges kifejtendő feladatokra 50%-kal több pontot 

kaptak, viszont a szaknyelv alkalmazására csak negyedét, a feladat meg-

értésére pedig csak harmadát, mint a határon "átnyomott" társaik. Ho-

gyan tud valaki jobban, eredményesebben megoldani egy feladatot, ha 

a feladat megértése sokkal rosszabb, mint akinek feladatmegértése jó, de 

kevesebb pontot kap a feladat megoldására? A tanári szubjektivitás nyil-

ván döntő szerepet játszik ebben a paradox helyzetben. 

A következő grafikonról (26. ábra) látható, hogy a piros pontok, 

azaz a határok mentén történő osztályzás, milyen nagy szórással mozog 

a kék vonal, azaz a határok közti pontszámokhoz képest. Látható, hogy 

a kék vonal emelkedő tendenciát mutat az összpontszám függvényében. 

Ez azt jelenti, hogy magasabb pontszámoknál inkább érvényesül a pozitív 

megkülönböztetés. Azaz, 50%-os teljesítmény felett azt látjuk, hogy a kö-

zépszint szóbeli vizsgáján magasabb pontszámot kap az érettségiző 

a megérdemeltnél, míg alacsonyabb pontszámok esetén inkább kevesebb 
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pontot adnak a vizsgáztatók a megérdemelthez képest. Nem igazán hihe-

tő, hogy 419 érettségiző alig ötödét teljesítette szóban írásbeli teljesítmé-

nyének, akkor, amikor a határ túloldalán álló 2080 érettségiző szóbelin 

írásbelijének 80%-át érte el, úgy hogy a 419 érettségiző jobb írásbelit írt. 

 

 

26. ábra: A szóbeli/írásbeli arányok változása, történelem, középszint 

Egyértelműen megállapíthatjuk, hogy a vizsgáztatókban a pozitív megkü-

lönböztetés mellett erős negatív diszkriminációs hajlam él. Érdemes lenne 

feltárni, mi rejlik ezen szubjektív osztályzások hátterében. 

4.4.2. A kötelező vizsgatárgyak eredményessége  

Az egyes vizsgatárgyak tartalmi és statisztikai elemzései feltárják a kö-

zépszintű és emelt szintű vizsgaeredmények időszakonkénti és vizsgaré-

szenkénti adatait, továbbá ezen idősoros (időszakonkénti) adatok 

(eloszlás, átlag, szórás) összehasonlítását, megvizsgálva az egyes vizsgá-

zói rétegek eredményességében azonosítható változásokat is. A kutatási 
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jelentés az összegző megállapításokat tartalmazza, a zárójelben szereplő 

hivatkozások a vizsgatárgyi elemzésekre utalnak.  

 

A magyar nyelv és irodalom vizsga eredményessége, ezen belül 

az írásbeli és a szóbeli vizsgarész eredményessége külön-külön stabilitást 

mutat. Az írásbeli vizsgarész eredményességének stabilitását mind közép-

szinten, mind emelt szinten az írásbeli feladatsor két része (szövegértés 

és szövegalkotás, illetve nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor és szöveg-

alkotás) együttesen valósítja meg. A jelzett írásbeli vizsgarész-összete-

vők egymáshoz viszonyított nehézsége változó (l. vizsgatárgyi elemzés 

14. táblázat). 

A történelem írásbeli vizsga százalékos eredményét a szóbeli vizs-

ga eredményei 7%-kal haladják meg. A szóbeli súlya mindkét szinten 

azonos a pontozási rendszerben (40%), így megállapítható, hogy egyrészt 

nincs irreálisan nagy különbség a szóbeli és írásbeli eredmények között, 

másrészt a különböző képzési típusban résztvevők szóbeli, illetve írásbeli 

kompetenciái egymáshoz viszonyítva sem utalnak kiugró különbségre. Az 

eredményesség területi eloszlását tekintve középszinten 7%, emelt szin-

ten 12% a leggyengébb és a legjobb eredményt elérő megyék közti kü-

lönbség, ez utóbbi magasnak mondható. Hat megye ért el 70% feletti 

eredményt emelt szinten, s megnyugtató, hogy ezek között nemcsak 

a három nyugati határszélen levő megye van, hanem keletiek is. (l. vizs-

gatárgyi elemzés 14. és 24. ábra). 

A matematika vizsga eredményessége, ezen belül az írásbeli és 

a szóbeli vizsgarész eredményessége nagyfokú stabilitást mutat. Az írás-

beli vizsgarész eredményességének stabilitását az írásbeli feladatsor két 

része együttesen valósítja meg, egymáshoz viszonyított nehézségük vál-

tozó (l. vizsgatárgyi elemzés 2–3. táblázat).  
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6. táblázat: A középszintű matematika érettségi 

egyes összetevőinek eredményessége (2009–2012) 

 2009 2010 2011 2012 

Osztályzat 
Átlag 3,07 2,91 2,99 3,04 

Szórás 1,06 1,08 1,07 1,07 

Össz 
Átlag 49,7% 45,9% 47,8% 49,2% 

Szórás 21,5% 22,5% 22,1% 21,6% 

Írásbeli 
Átlag 49,1% 44,8% 46,8% 48,5% 

Szórás 22,3% 23,5% 23,2% 22,3% 

I. rész 
Átlag 65,7% 61,4% 63,0% 54,7% 

Szórás 23,9% 19,6% 21,9% 25,4% 

II. rész 
Átlag 41,4% 37,2% 39,3% 45,3% 

Szórás 23,5% 26,6% 25,3% 22,6% 

Szóbeli 
Átlag 48,0% 48,4% 49,4% 44,8% 

Szórás 16,8% 17,0% 17,7% 17,1% 

 

Az eredményesség területi eloszlását tekintve a legjobban és a leggyen-

gébben teljesítő megyék átlagos eredményessége között közép- és emelt 

szinten is közel 10%-os különbség van. Az eredmények elsősorban közép-

szinten meglehetősen stabilak. Jellemzően a nyugati megyék teljesítenek 

jobban, a keletiek gyengébben (l. vizsgatárgyi elemzés 14., 29. és 30. áb-

ra). 

4.4.3. A kötelezően választandó élő idegen nyelvi vizsgák 

eredményessége 

Az angol nyelv vizsgarészeinek működése és eredményessége 

mindkét szinten megbízhatóan konzisztens az eredmények, az összes 

vizsgarész-összetevő, illetve vizsgarész tekintetében. Külön kiemelendő 

a Nyelvhelyesség feladatlap, mely mindkét vizsgaszinten a legjobban kö-

zelíti meg az ideálisnak tekinthető normál eloszlási görbét (l. vizsgatárgyi 

elemzés 12. és 24. ábra). Bizonyos tekintetben a szubjektívebb értékelési 
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módszer miatt problematikusabb produktív készségeket mérő területként 

azonosítottuk az Íráskészség feladatlapot és a szóbeli vizsga működését. 

A német nyelv eredményességi adatai között ezekben a vizsgált 

években egyik szinten sem találtunk olyan vizsgaidőszakot, amelynek tel-

jesítettsége a statisztikai hibahatáron túli eltérést mutatna a többihez ké-

pest (l. vizsgatárgyi elemzés 9. és 10. táblázat).  

4.4.4. A választható vizsgatárgyak eredményessége 

A fizika vizsga eredményessége, ezen belül az írásbeli és a szóbeli vizsga-

rész eredményessége nagyfokú stabilitást mutat. Az írásbeli vizsgarész 

eredményességének stabilitását az írásbeli feladatsor részei együttesen 

határozzák meg. Ezek egymáshoz viszonyított nehézsége változó (l. vizs-

gatárgyi elemzés 3. és 4, 6. és 7. ábra). 

 

27. ábra: A középszintű fizika érettségi írásbeli vizsga 

százalékos összteljesítménye a vizsgált időszakban 

A biológiát választók százalékban megadott eredményességét mutató 

grafikonjai között mindkét szinten – más vizsgatárgyakhoz hasonlóan – 

világosan elkülönül az írásbeli és a szóbeli vizsgarész profilja. (l. vizsga-

tárgyi elemzés 9. 10. és 10., 12. ábra). A középszinten érettségizők cso-

portjának eredményessége nem egyenletes, itt – ha nem is élesen – 
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elkülönül három, képességeiben és/vagy felkészültségében eltérő csoport 

(l. vizsgatárgyi elemzés 9. és 10. ábra).  

 

28. ábra: A biológia érettségi vizsga százalékos eredményességének megoszlása középszinten 

Az emelt szintű ponteloszlás egyenletes, a vizsgát választók nem különül-

nek különböző tudású rész-populációkra.  A középszintű és az emelt szintű 

vizsgák eredményessége évenként változott, de trend, tendencia nem fi-

gyelhető meg a változásokban (l. vizsgatárgyi elemzés 9–10.ábra). 

A kémia vizsgaeredmények összehasonlításában az írásbeli vizsga-

eredmények relevánsak (l. vizsgatárgyi elemzés 1–3. ábra és 7–9. ábra). 

Ez az egyes évek írásbeli feladatsorai stabilitásának, a feladattípusok vál-

tozatlanságának, a kiszámíthatóságnak a következménye. A szóbeli vizsga 

eredményei mindkét szinten utalnak az értékelés szubjektivitására.  

A földrajz középszintű vizsga esetében a normál eloszláshoz közeli 

eredmények születtek (l. vizsgatárgyi elemzés 28. és 29. ábra), az emelt 

szintű írásbeli vizsgán jellemző a magas százalékos teljesítettség. Nincs 

tendenciaszerű változás az egyes években elért tanulói teljesítmények kö-

zött (l. vizsgatárgyi elemzés 16.–17. ábra). A szóbeli vizsga esetében sa-

játos teljesítmény-eloszlás figyelhető meg, amely a szóbelin nyújtott 

teljesítmények szubjektívebb értékelésére utal. Tendenciaszerű változás 
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itt sem figyelhető meg. A szóbeli vizsgarészekben elért eredmények között 

erős a korreláció, a szóbeli és az írásbeli vizsgarészek között a korreláció 

közepes erősségű, és a középszint esetében alacsonyabb, mint az emelt 

szinten 

Az informatika érettségi értékelésénél a gyakorlati vizsga 80% és 

a szóbeli eredmények kisebb súllyal szerepelnek, a teljes pontszám csu-

pán 20%-át teszik ki. Ez az arány a sajátos ismeretkörei következtében 

eltér a többi vizsgatárgyétól. Az informatika érettségi emelt és középszin-

ten egyaránt széleskörű elfogadottságra tett szert a négy vizsgaidőszak 

eredményei alapján (l. vizsgatárgyi elemzés 20. táblázat, 21. ábra). 

A vizsgarészek stabilitása, kiszámíthatósága módszeres és eredményes 

felkészülést tett lehetővé. A vizsga a korábbi időszakénál lényegesen 

jobban méri az informatikai tudás alkalmazásához köthető kompe-

tenciákat.  

4.4.5. A fiúk és a lányok vizsgaeredményei  

A vizsgázói populáció nemek szerinti megoszlását az egyik kötelező vizs-

gatárgy adataival szemléltetjük.  

7. táblázat: Magyar nyelv és irodalom – A vizsgázók nemek szerinti megoszlása 

 2009 2010 2011 2012 

összlétszám 91755 fő 89069 fő 88190 fő 85168 fő 

férfi 45% 45,5% 46% 46,3% 

nő 55% 54,5% 54% 53,7% 

 

Az eredményességi mutatók alapján általánosan érvényes megállapítás, 

hogy a fiúk és a lányok vizsgaeredményei közötti eltérések aránya változó 

a vizsgatárgyak és vizsgaszintek szerint.  

A magyar nyelv és irodalom vizsgatárgyból a női vizsgázók szig-

nifikánsan jobban teljesítenek, írásban és szóban egyaránt. A vizsgált 

években a tárgy emelt szintű vizsgáján a férfi-nő arány szinte változatlan: 

a nők az összes jelentkezők 83–86%-a. Az egyetlen összetevő, ahol emelt 

szinten nem mutatható ki különbség a fiúk és lányok teljesítmény között, 
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a nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor. Matematikából viszont a fiúk 

jelentősen nagyobb arányban választják az emelt szintű vizsgát, s ered-

ményességük mindkét szinten a hibahatárt valamivel meghaladó mérték-

ben felülmúlja a lányok eredményességét (l. vizsgatárgyi elemzés 4., 10. 

és 15–16. ábra). 

Angol nyelvből a vizsgára jelentkezők nemek szerinti megoszlása 

mind a négy vizsgált évben állandó: a női jelentkezők száma 52% körül, 

a férfi jelentkezőké 48% körül volt. A nők aránya minden évben csekély 

mértékben magasabb, és feltételezhetően a középiskolás populáció nemek 

szerinti megoszlását tükrözi. Német nyelvből azonban mindkét vizsga-

szinten lényegesen magasabb a lányok részvételi aránya. Ők középszinten 

szignifikánsan jobban teljesítenek a fiúknál (l. vizsgatárgyi elemzés 1. és 

2. ábra, 4. táblázat). Az emelt szintű teljesítettségnél már sokkal kisebb 

a lányok előnye (l. vizsgatárgyi elemzés 5. táblázat).  

A 2009–2012 közti időszakban a vizsgaszinttől és az évtől függetle-

nül közel állandó volt a biológia vizsgára jelentkezők nemének megoszlá-

sa: 70% nő, 30% férfi. Középszinten a kémia vizsgatárgyban valamivel 

nagyobb a lányok aránya, az emelt szintet több fiú választja. A két nem 

között mintegy 2 %-os teljesítménykülönbség van a fiúk javára.  

A fizika vizsgatárgyból érettségizők között viszont minden tárgyat 

felülmúló mértékben túlreprezentáltak a fiúk. Az eredményeik lényegesen 

jobbak, mint a lányoké. Csak egyes vizsgaelemekben közelíti meg a lá-

nyok teljesítménye a fiúkét. (l. vizsgatárgyi elemzés 2.4 fejezet).  

Mint a fizika adatokból látható, a középszintű fizika érettségin – lé-

nyegében stabilan – a fiúk háromszor annyian vesznek részt, mint 

a lányok. Mindez összhangban van azzal, hogy a reálpályákat a fiúk 

lényegesen nagyobb számban választják, mint a lányok. A népesség 

átlagát tekintve tehát a fiúk vagy jobb adottságokkal rendelkeznek 

azokon a képességterületeken, melyek elsősorban meghatározzák 

a fizikus és mérnöki irányultságot, vagy nevelésük során olyan kör-
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nyezetbe kerültek, mely az érettségi idejére ezt a különbséget 

eredményezte. 

Forrás: Fizika. Vizsgatárgyi elemzés. 

Az informatika középszintű vizsgán a fiú-lány 60%–40% arány állandó 

(l. vizsgatárgyi elemzés 4. táblázat). Az eredmények képzési típustól és 

a vizsgázó nemétől való függése jelentős. Az adatok szerint 9–20%-kal 

jobban teljesítettek a fiúk a lányokhoz képest azonos képzési típusban. 

(Az elemzésnél figyelembe kell venni, hogy az emelt szintű vizsgán rend-

kívül alacsony volt a szakközépiskolai képzésben részt vevő lány vizsgázók 

száma.) Emelt szintű vizsgán a fiú-lány 90%–10% arány állandó (l. vizs-

gatárgyi elemzés 5. táblázat). Az eredményeket figyelembe véve szignifi-

káns különbség figyelhető meg az érettségi feladatok megoldási 

eredményességében a vizsgázók neme szerint a fiúk javára (l. vizsgatár-

gyi elemzés 22–25. táblázat). A szakközépiskolai képzésből jött női vizs-

gázók jelentkezésének száma évről évre önmagában is kevés és a férfi 

társaik számának 10%-át sem éri el. Vizsgaeredményeik és ez alapján 

felkészültségük jelentősen elmarad az átlagtól. Nemcsak a felsőoktatási 

felvételhez nyújt keveset az általuk elért pontszám, hanem az esetleges 

sikeres bekerülés után a további tanulmányok sikerességének is gátja le-

het. 

Kormányzati cél, hogy az IKT-szektorban a nők jelenleg nagyon ala-

csony, 5%-os jelenléte közeledjen a Nyugat-Európára jellemző 20% felé. 

Az EU támogatási indikátor a 2014–2020-as időszakban a természettudo-

mányi és informatika irányú felsőoktatásban a nők arányának növelését 

célozza. Jelenleg nem látszik, hogy milyen eszközökkel érhető el az elvá-

rás szerinti állapot. Valószínű, hogy gyökeres változás ezen a területen 

akkor lesz, ha a társadalom jobban elismeri a nők eredményeit a műszaki 

és technikai fejlesztések és vállalkozások területén. 
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4.4.6. A vizsgázók eredményessége a képzési típus szerint – 

a gimnazista és szakközépiskolás érettségizők 

Az elemzett érettségi vizsga egyik alapvető jellemzője mind a vizsgaköve-

telmények, mind az értékelési eljárások egységessége. Az egységesség 

lényegében – a felhasználó, azaz az érettségiző nézőpontjából – azt jelen-

ti, hogy bármilyen képzési programban (nappali vagy esti képzésben, 

gimnáziumban vagy szakközépiskolában) vett részt valaki, bármilyen, 

a középiskolai végzettségét igazoló végbizonyítvánnyal rendelkezik, azo-

nos követelmények és feladatsorok szerint tesz vizsgát közép- vagy emelt 

szinten. A vizsga egységessége e szempontból azokra is vonatkozik, akik 

már nincsenek tanulói jogviszonyban középfokú oktatási intézménnyel. 

A kötelező vizsgatárgyak köre is egységesen érvényes (lásd 2017-től 

a szakközépiskolai érettségi változását), a szabadon választható vizsga-

tárgyak köre szintén jogszabályban rögzített. A vizsga tehát a közoktatási 

törvény által legitimált módon nem kínál eltérő követelményeket a közép-

fokú képzés szerkezeti és fenntartói variációi számára. A vizsgakövetel-

mények tehát nem érvényesítik a vizsgát megelőző képzés tantervi 

(óratervi, tanulásszervezési) különbségeit, a differenciálás a vizsgázó dön-

tésének szintjén érvényesül: a vizsgaszintek és a kötelező vizsgatárgya-

kon kívüli tantárgy(ak) megválasztásában. 

A képzési típusok szerinti eredmények idősoros közlése az érettségi 

vizsga eredményeinek nyilvános elemzésében rendszeresen megjelent az 

Oktatási Hivatal elektronikus felületén. Jelen kutatásunk tíz vizsgatárgyi 

szintű elemzésében részletesen megjelenített adatok alapján a főbb kö-

vetkeztetéseket összegezzük. Bár a kutatásunknak nem volt feladata az 

érettségi vizsgaeredmények és az Országos kompetenciamérés (OKM) 

eredményei közötti lehetséges kapcsolatok keresése, megjegyezzük, hogy 

szisztematikus eltérések figyelhetők meg az OKM 10.7 évfolyamának ada-

                                    
7
 A szakközépiskolások a 4 évfolyamos gimnazistákhoz képest alacsony (1400 pontos) korábbi 

eredmény esetén matematikából átlagosan 18, szövegértésből átlagosan 28 ponttal kevesebbet 

érnek el a 10. évfolyamos teszten. A magasabb korábbi eredmények esetén ez a különbség na-
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taiban és trendjeiben is a gimnáziumi és a szakközépiskolai képzésben 

részt vevők eredményei között az előbbi képzési típusban tanulók javára. 

Az OKM és az érettségi vizsgaeredmények közötti összefüggések, trendek 

elemzése ugyanakkor tanulságos lenne – többek között – a 10. és 12. év-

folyam közötti fejlődési hozam értékelése szempontjából. 

 

A magyar nyelv és irodalom vizsgatárgyban gimnáziumból és 

szakközépiskolából a vizsga különböző szintjeire jelentkezők aránya és a 

vizsga eredményessége markáns és a vizsgált években közel azonos 

nagyságrendű eltéréseket mutat (l. vizsgatárgyi elemzés 2., 11. és 

14. táblázat).  

8. táblázat: Magyar nyelv és irodalom középszint: idősoros átlagteljesít-

mény gimnáziumban és szakközépiskolában (%) 

 
2009 

gimn. 

2010 

gimn. 

2011 

gimn. 

2012 

gimn. 

2009 

szk. 

2010 

szk. 

2011 

szk. 

2012 

szk. 

összesen 66,4 64,1 65,7 63,4 53,1 48,9 51,2 48,6 

szövegértés 73 66,1 73,3 60,5 63 54,6 63,1 49,4 

szövegalkotás / 

tartalom 
69,6 64,4 64,5 67,4 57,7 49 50,1 52,7 

szövegalkotás / 

szerkezet 
71,1 69,1 69 70,4 58,3 53,2 54 55,2 

szövegalkotás / 

nyelvi minőség 
69,9 69,3 69 70,3 58 54,7 55,1 56,3 

helyesírás levonás 44,1 43,6 42,5 40,3 58,2 57,8 57,8 55,2 

 

Közelebbről vizsgálódva azonban kiderül, hogy a szisztematikus teljesít-

ménybeli eltéréseket középszinten elsősorban a szövegalkotás minőségé-

nek különbsége okozza. Míg a szövegértési feladat-összetevőben a négy 

vizsgált évben azonosítható eltérés 10,7%, addig a szövegalkotási feladat 

szerkesztése és nyelvi minősége már átlagosan 14,7%, illetve 14,1% kü-

                                                                                                             
gyobb, 1800 pontnál matematikából 50, szövegértésből 47 pont. Forrás: Országos kompetencia-

mérés 2012. Országos jelentés. A tanulók fejlődése képzési formák és településtípusok szerint. 

23. o. 
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lönbséget eredményezett (l. vizsgatárgyi elemzés 11. táblázat). A gimna-

zista és a szakközépiskolás érettségizők magyar nyelv és irodalom vizsga-

teljesítménye közötti különbség a helyesírási hibákért levonható 

pontokban a legnagyobb. 

A gimnáziumból és a szakközépiskolából érkező érettségizők között 

történelem vizsgatárgyban nyilvánvaló különbség figyelhető meg az 

emelt szintű vizsgák számát és az eredményt illetően (l. vizsgatárgyi 

elemzés 5. táblázat, 4. ábra). A gimnáziumot végzettek 10%-kal maga-

sabb teljesítményt mutattak az emelt szintű vizsgán, mint a szakközépis-

kolások. E különbség viszont kisebb, mint a középszintű vizsgák esetén. 

Feltételezhetjük, hogy az emelt szintű érettségit a felsőoktatásban to-

vábbtanulni szándékozók választják, így ők az átlagnál motiváltabbnak 

tekinthetők (l. vizsgatárgyi elemzés 14. táblázat). Matematika vizsga-

tárgy esetében a vizsgált időszakban hasonló trend érvényesült: a gimná-

ziumból és a szakközépiskolából a vizsga különböző szintjeire jelentkezők 

aránya és a vizsga eredményessége markáns eltéréseket mutat (l. vizsga-

tárgyi elemzés 4–5. táblázat, 5., 11. és 17–24. ábra).  

Az angol nyelv vizsgatárgyban középszinten a vizsgált négy éves 

összteljesítményt tekintve a gimnazisták eredménye 17%-kal magasabb 

a szakközépiskolában érettségizőkhöz képest. Az írásbeli vizsgán a gimna-

zisták 18%-kal értek el magasabb eredményt a szakközépiskolásoknál, 

míg a szóbeli esetében a különbség 15%. Mindkét képzési típus esetében 

a szóbeli vizsga összeredménye jóval magasabb az írásbeli eredménynél; 

a gimnazisták esetében 8%-kal, a szakközépiskolásoknál 12%-kal (l. vizs-

gatárgyi elemzés 4. táblázat). A szakközépiskolások az emelt szintű vizs-

gára kevésbé vállalkoznak, és akik megpróbálják, azok átlageredményei 

elmaradnak a gimnazistákétól (de sokkal kevésbé, mint középszinten) 

8%-kal, míg középszinten 17%-kal (l. vizsgatárgyi elemzés 6. táblázat). 

Német nyelvből a szakközépiskolások zöme középszinten vizsgá-

zik, létszámuk meg is haladja a gimnazistákét. Az emelt szintű vizsgázók 

viszont jellemzően gimnazisták. A gimnáziumokban folyamatosan növek-

szik az emelt szinten vizsgázók száma, de egy enyhe növekedés a szakkö-
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zépiskolákban is megfigyelhető (l. vizsgatárgyi elemzés 6. táblázat). Míg 

középszinten szignifikáns különbséget mérhettünk a gimnazisták és szak-

középiskolások eredményei között, addig emelt szinten közeli teljesítmé-

nyekről beszélhetünk a két iskolatípusban (l. vizsgatárgyi elemzés 14. 

táblázat).  

Ha megvizsgáljuk a német és az angol nyelv középszintű vizsgájá-

nak összesített százalékos eredményeit, megállapítható, hogy angol 

nyelvből a százalékos teljesítmény valamivel a német nyelvi vizsga ered-

ménye fölött van mindkét képzéstípusban; a gimnáziumban érettségizők 

esetében 2%-kal, a szakközépiskolában 4%-kal (l. vizsgatárgyi elemzés 

10. táblázat). Kiugró különbség az Íráskészségben látható, ahol a gimna-

zisták 24%-kal teljesítettek jobban. Ez az arány angol nyelvből is magas, 

20% (l. vizsgatárgyi elemzés 10. táblázat). Összegezve: A2–B1 szinten 

a két nyelvből nincs nagy különbség a vizsgázók teljesítménye között 

a képzés típusa szerint. Emelt szinten a gimnazisták mindkét nyelvből 

magasabb eredményeket érnek el, de a különbség sokkal kisebb, mint kö-

zépszinten (l. vizsgatárgyi elemzés 11. táblázat).  

Gimnáziumból és szakközépiskolából a vizsga különböző szintjeire 

a fizika vizsgatárgyból jelentkezők aránya és a vizsga eredményessége 

markáns eltéréseket mutat (l. vizsgatárgyi elemzés 2.3 fejezet). A gimna-

zisták eredménye lényegesen jobb, mint a szakközépiskolásoké.  

A képzési típusok (iskolatípusok) eredményessége között a biológia 

vizsgán jelentős különbség azonosítható, a szakközépiskolás vizsgázók 

teljesítményének alacsonyabb értékeiben változási trend nem észlelhető 

(l. vizsgatárgyi elemzés 15. ábra).  

A földrajz vizsgatárgyban minden vizsgatípus esetében a gimnázi-

umi tanulók mintegy 10%-kal jobb teljesítményt nyújtanak, mint a szak-

középiskolai tanulók. Az emelt szinten vizsgázók döntő többsége a 

gimnáziumi képzésből érkezik. Középszinten nagyon magas az előrehozott 

vizsgák aránya. A legjobb teljesítményt minden évben és minden vizsga 

részben az előrehozott vizsgát tevő gimnazisták nyújtották, a különbség 
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20% körüli. Emelt szinten az egyéb vizsgát (kiegészítő, szintemelő) tevők 

aránya a legnagyobb, és az előrehozott vizsga eredményei nem emelked-

nek ki a többi közül.  

Az informatika vizsgát tekintve középszinten a vizsgázók számának 

40%-a gimnáziumot és 60%-a szakközépiskolát végzett a vizsgált négy 

évben. Az összesített eredmények szignifikáns különbséget mutatnak. 

A gimnáziumok és a szakközépiskolák közti teljesítménykülönbség 8% kö-

rül mozog évenként (l. vizsgatárgyi elemzés 10. táblázat). Emelt szinten 

a négy év adatait figyelembe véve, összesítve a vizsgázók 55–60%-a 

gimnáziumot és 40–45 %-a szakközépiskolát végzett (l. vizsgatárgyi 

elemzés 17. táblázat). A gimnáziumot végzettek teljesítménye itt is maga-

sabb, de a különbség kisebb, mint a középszintű vizsgák esetén. 

4.4.7. A felnőttoktatásban érettségizők 

A felnőttoktatás és képzés rendszere a közoktatáshoz képest számos 

olyan jellemzővel rendelkezik, amely az utóbbitól eltérővé teszik. Magának 

a rendszernek a határait kijelölni sem egyszerű feladat. Több szegmensre 

tagolódik, amelyeket elsősorban a tanulók életkori jellemzői és a tanulás-

sal kapcsolatos státuszuk eltérése különböztet meg. A felnőttoktatási és -

képzési programok céljait, és ezzel összefüggésben a felnőttek szervezett 

tanulásának társadalmi szerepét szintén a sokféleség jellemzi. Egymáshoz 

kapcsolódva jelenik meg a magasabb iskolai végzettség megszerzésének 

és ezzel a társadalmi státusz javításának igénye, a szakmaszerzés révén 

a munkaerő-piaci pozíció javítására törekvés, a meglévő tudás megújítá-

sa, a sokféle életfeladathoz szükséges új tudás megszerzése, a személyi-

ség fejlesztésének igénye és számos ehhez kapcsolódó cél.  

Az iskolarendszerű felnőttképzés lényegében a közoktatás illetve 

a felsőoktatás árnyék intézményrendszere, elsődleges funkciója a „máso-

dik esély” biztosítása, illetve a kötelező iskoláztatás sikertelenségeinek 

korrekciója. A középfokon tanuló felnőttek száma jelenleg növekszik, 

a 2010/2011-es tanévben mért 76 ezerről 84 ezerre nőtt. Az érettségi 

vizsga mára már nem csak a felsőfokú tanulmányok felé vezető útvonalon 
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megkerülhetetlen, de jellemző belépő feltétellé vált a szakmatanulásban 

is, mivel a megszerezhető OKJ-s képesítések mintegy 40%-a érettségihez 

kötött. Abból az előfeltevésből kiindulva, hogy ma egy nemzetgazdaság 

nem oldhatja meg az előtte álló feladatokat anélkül, hogy a munkavállalók 

folyamatosan ne képeznék magukat, a szervezett képzésben való részvé-

tel pusztán mennyiségi mutatói is kulcstényezővé lépnek elő, és arról ad-

nak jelzést, hogy milyen mértékben tud a képzés hozzájárulni a gazdaság 

teljesítőképességének növekedéséhez.  

A 21. század első évtizedére kiterjedő adatsor8 mutatja, hogy a Ma-

gyarországon élő felnőttek jóval kisebb arányban vesznek részt oktatás-

ban és képzésben, mint az uniós országok polgárai. 9 Az idézett tanulmány 

(Tót, 2012) megállapítja továbbá, hogy miközben a mérés-értékelés 

a közoktatásról szóló szakmai párbeszéd egyik fontos témájává vált, a fel-

nőttoktatási és -képzési rendszert – mint rendszer működését – mindmáig 

az átfogó, elemző és főként rendszeres szakmai értékelés hiánya jellemzi.  

Feltesszük, hogy a közoktatás jelenleg folyó átalakítása, ezen belül 

a tankötelezettségi kor leszállítása nyilvánvaló módon közvetlenül hatással 

lesz a felnőttképzésre is. Nagyságrenddel nőhet azok száma, akik csak 

a felnőttképzési programokban juthatnak olyan végzettséghez, amely biz-

tosíthatja megélhetésüket, tényleges társadalmi integrációjukat. Ezzel 

még erőteljesebben érvényesülhet az a hatás, hogy a hazai felnőttképzés 

a közoktatás és iskolarendszerű szakképzés korrekcióját is végzi, és emi-

att kevésbé a változó feltételekhez való alkalmazkodást segíti az erősödő 

versenyhelyzetben. 

 

                                    
8
 A 25-64 év közötti népesség részvételi aránya az oktatásban és képzésben 2000-2010, az uniós 

országok és Magyarország átlaga. Eurostat, EU 27 és Magyarország, Tót, 2012 i.m. 1. ábra 

9
 Tót Éva (2012): Rendszerértékelés a felnőttképzésben. EDUCATIO, XXI. évf. (2012) 

3. sz. /Értékelés és politika/ 
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9. táblázat: A felnőttoktatásban érettségizők létszáma 

vizsgatárgyanként (2009–2012) (fő)  

Vizsgatárgy 

Felnőttoktatás: 

esti/levelező 

munkarend 

Felnőttoktatás: 

nappali munkarend 

Kötelező vizsgatárgy 

Magyar nyelv és irodalom 38673 8709 

Matematika 37651 8313 

Történelem 38883 8849 

Kötelezően választandó vizsgatárgy 

Angol nyelv 20974 4451 

Német nyelv  6576 3743 

Szabadon választható vizsgatárgy 

Fizika  1024   247 

Biológia 12736 2581 

Kémia   850   229 

Földrajz 18551 2765 

Informatika   8721 2743 

Összesen: 44893 10494 

 A szabadon választható vizsgatárgyak közül 

csak a táblázatban feltüntetett vizsgatárgyak képezik a kutatás tárgyát.  

A esti/levelező munkarendben érettségizők létszáma jelentősen megha-

ladja a felnőttoktatás nappali munkarendjében vizsgázókét. Figyelemre 

méltó az angol nyelv magas választási aránya mindkét munkarendben, 

ami utal a munkavégzésben, illetve a jövendő munkavállalásban az angol 

nyelv pragmatikus és egyúttal feltehetően – munkavállalóként – előnyök-

kel is járó szerepére. Az angol nyelv vizsgatárgyat tekintve középszinten 

2009-ben még a jelentkezők 93,8%-a nappali képzésben tanult, 2010-től 

ez az arány 86–85%ra csökkent; ezzel párhuzamosan az esti-levelező 

képzésből jelentkezők aránya 3%-ról 11-12%-ra nőtt. Ezt a változást az 

magyarázhatja, hogy az esti-levelező képzésben 2010-től kötelező idegen 

nyelvből érettségi vizsgát tenni. A nappali felnőttképzésből jelentkezők 
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(2%) és a tanulói jogviszonnyal rendelkezők aránya (1–2%) nem válto-

zott. Emelt szintre a vizsgázók túlnyomó többsége nappali oktatásból je-

lentkezik:86–91%.  

Az esti/levelező képzésben a választható vizsgatárgyak keresettségi 

sorrendjében első a földrajz, majd a biológia és az informatika. A felnőtt-

képzés nappali munkarendjében e két utóbbi vizsgatárgy választása szinte 

azonos arányt jelez.  

4.4.8. Vizsgaeredmények a felnőttoktatásban  

Magyar nyelv és irodalom vizsgatárgyból a nappali és a felnőttképzési 

munkarendben tanulók között a vizsga különböző szintjeire jelentkezők 

aránya és a vizsga eredményessége markáns eltéréseket mutat (l. vizsga-

tárgyi elemzés 4. táblázat). Ugyanezt a megállapítást tehetjük a mate-

matika vizsgatárgyról is (l. vizsgatárgyi elemzés 6., 12. és 25–26. ábra). 

A felnőttképzésben résztvevők elenyésző számban tesznek emelt szintű 

vizsgát történelemből. (l. vizsgatárgyi elemzés 5. és 11. ábra) Érdekes – 

és a feltételezésekkel egybecsengő tapasztalat –, hogy az esti tagozatosok 

kb. 5%-kal jobb eredményt érnek el, mint a nappali munkarendben tanuló 

felnőttek. A kompetencia-alapú vizsgáztatás az érettebb felnőtteknek ked-

vezőbbnek tűnik (l. vizsgatárgyi elemzés 10. táblázat). A német nyelvből 

vizsgázók zöme a felnőttképzés nappali munkarendjében tanulók közül 

kerül ki. Középszinten a felnőttoktatásból érkező vizsgázók száma a nap-

palisok körében 3,6% körüli értéket mutat, míg az esti, illetve levelező 

képzést végzőkkel a 2009–2010-es tanév óta nagyobb számban találko-

zunk középszinten, amióta számukra is kötelező az idegen nyelvi érettségi 

(l. vizsgatárgyi elemzés 7. táblázat). A tanulói jogviszonyon kívülről érke-

zők emelt szinten képviseltetik magukat több vizsgázóval (6–7%), feltéte-

lezhetően ők az érettségi után visszatérő vizsgázók, akik így szeretnének 

egy újabb felvételi eljárásban javítani korábbi pontszámaikon. Nem meg-

lepő, hogy az emelt szintű vizsgára jelentkezők között csak elenyésző 

számban (jóval 1% alatti arányban) fordul elő a felnőttoktatásból érkező 

vizsgázó (l. vizsgatárgyi elemzés 8. táblázat).  
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Biológia vizsgatárgyból a jelentkezők számában jelentős változások 

mutatkoztak a munkarend függvényében, az eredményességben viszont 

nem láthatók tendenciaszerű változások. A nappali képzés előnye nyilván-

való emelt szinten, míg középszinten a nappali és a felnőttoktatás ered-

ményei közti különbségek jóval kisebbek. (l. vizsgatárgyi elemzés 

22. ábra). Földrajz vizsgatárgyból középszinten a vizsgázók mintegy 

20%-a érkezik az esti- és levelezőképzésből, elenyésző a tanulói jogviszo-

nyon kívüli jelölt. Emelt szinten alig van esti vagy levelezőképzésből érke-

ző vizsgázó, de nagyobb számban vannak tanulói jogviszonyon kívüliek. 

A nappali munkarendben tanulók vizsgateljesítménye lényegesen maga-

sabb. Informatika vizsgatárgyban a felnőttoktatás esti, levelező és nap-

pali vizsgázóinak száma alacsony mind a négy vizsgaidőszakban. Változás 

a vizsgázók számában nem figyelhető meg (l. vizsgatárgyi elemzés 5. táb-

lázat).  

Az Oktatási Hivatalnak az érettségi vizsga eredményeit bemutató 

prezentációjában (Gyorsadatok 2013)10 a legfrissebb, azaz 2013 tavaszi 

vizsgaidőszakát bemutató adatok szerint a felnőttképzésben vizsgázók kö-

zépszinten elért eredményei az egyes vizsgatárgyakban eltérő módon kü-

lönböznek a nappali munkarendben tanuló gimnazistákétól és 

szakközépiskolásokétól, illetve vizsgázókétól, miközben az eltérések 

trendje és átlagos nagyságrendje állandónak mondható. Míg magyar nyelv 

és irodalomból, a nappali munkarendben tanuló szakközépiskolásokhoz 

(50,41%) képest az eltérés 5% alatti (46,16%), történelemből 2% alatti, 

addig ugyanez az arány matematikából 7,1%, angol nyelvből már 

10,67%, fizika, kémia és informatika vizsgatárgyból az elért teljesítmény 

még ezt is meghaladta (10. táblázat).  

                                    
10

 http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/prezentaciok_tanulmanyok 
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10. táblázat: Az egyes vizsgázói rétegek átlageredményeinek összehasonlítása, 

középszint, % 

Az egyes vizsgázói rétegek átlageredményeinek összehasonlítása

%-ban, középszinten  2011. - 2012. – 2013.

Vizsgatárgy Összes Gimnázium Szakközép Felnőttoktatás Tanulói jv. kívül

Magyar nyelv 

és irodalom

59,17 , 56,90 

57,50

69,63, 67,53

67,86

51,92, 49,44

50,41

47,64, 45,27

46,16

54,78, 54,44

52,66

Történelem 63,35, 59,03

55,98

72,35, 68,50

65,14

57,46, 52,67

49,56

54,21, 50,56

48,29

66,62, 62,84

60,37

Matematika 47,85, 49,19

47,59

58,13, 59,67

57,77

41,65, 42,81

41,61

32,77, 34,80

34,30

50,57, 48,49

46,99

Angol nyelv 60,19, 59,43

58,01

73,16, 72,83

70,96

5 2,50, 51,77

51,25

40,56, 39,99

40,58

62,68, 57,50

51,72

Német nyelv 52,01, 59,91

57,66

66,83, 73,63

72,97

43,93, 52,85

49,29

36,58, 43,72

40,68

51,79, 54,00

50,20

Fizika 64,58     67,22

69,52

76,46, 72,75

76,30

53,84, 52,98

58,05

48,71, 47,87

57,24

69,11, 66,23

70,11

Kémia 75,47     68,42

67,28

73,13, 68,80

73,35

53,15, 49,81

59,42

49,78, 43,37

48,91

68,54, 71,45

66,00

Biológia 56,93     61,44

67,30

70,73, 67,49

73,48

53,63, 50,45

62,94

54,61, 52,42

62,31

71,66, 70,46

76,29

Informatika 58,84     58,14

57,57

67,33, 69,35

67,51

54,59, 56,95

53,50

42,13, 44,62

42,18

63,62, 66,91

65,58

 

Forrás: http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/prezentaciok_tanulmanyok 

 

A felnőttképzésben vizsgázók emelt szintű vizsgaeredményei viszont – 

e vizsgaszinten igen alacsony részvétel mellett – egyes vizsgatárgyakban 

erősen közelítették (német nyelv, fizika) vagy meg is haladták (biológia, 

kémia) a szakközépiskolás nappali munkarendben vizsgázók teljesítmé-

nyét (11. táblázat). Erőteljesebb eltérés a matematikában, az angol 

nyelvben és az informatikában volt azonosítható, jóllehet az informatikai 

tudás alkalmazása általában jelentőséggel bír a munkavégzésben.  

Míg a középszintű eredmények nem mutatják évről-évre a vizsgatel-

jesítmények jelentős ingadozását, addig emelt szinten ez a trend kevéssé 

érvényesül. 
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11. táblázat: Az egyes vizsgázói rétegek átlageredményeinek összehasonlítása, 

emelt szint, % 

Az egyes vizsgázói rétegek átlageredményeinek összehasonlítása 

%-ban, emelt szinten 2011. – 2012. – 2013.

Vizsgatárgy Összes Gimnázium Szakközép Felnőttoktatás Tanulói jv. kívül

Magyar nyelv 

és irodalom

62,12, 62,14

61,93

4,78, 64,44

65,03

53,77, 53,05

53,63

40,40, 61,08

54,85

58,53, 59,13

53,86

Történelem 70,99, 63,55

67,95

73,50, 65,67

70,51

64,64, 57,08

62,87

63,81, 51,31

56,91

64,76, 57,81

58,96

Matematika 72,80, 71,15

61,88

76,16, 74,42

63,88

61,87, 60,97

53,19

40,60, 42,25

42,40

55,50, 53,40

46,43

Angol nyelv 68,66, 69,56

71,28

71,14, 71,97

73,10

64,26, 64,76

67,70

68,28, 64,34

59,58

69,72, 69,85

69,64

Német nyelv 66,79, 67,63

67,25

70,17, 70,32

69,55

62,43, 63,58

63,44

60,00, 64,23

63,00

68,95, 68,50

64,29

Fizika 71,33, 69,47

65,35

74,02, 72,57

67,97

67,20, 59,31

54,47

57,50, 50,50

51,86

57,62, 54,51

56,27

Kémia 74,32, 64,22

60,20

77,15, 66,65

62,41

72,17, 61,08

53,00

68,33, 53,86

61,17

66,03 57,01

54,84

Biológia 67,89, 61,10

65,17

69,72, 62,04

66,46

54,87, 47,58

49,86

57,19, 58,63

55,17

65,40. 61,05

63,96

Informatika 61,20, 65,25

67,47

65,16, 69,46

70,96

60,55, 63,99

66,80

51,70, 40,36

54,79

54,78, 59,60

59,71

 

Forrás: http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/prezentaciok_tanulmanyok 

 

Összegzéseképpen megállapítottuk, hogy a felnőttoktatás munkarendjé-

ben letehető érettségi vizsga társadalmi szociális és gazdasági szerepe 

miatt fontos tényező, továbbá az érettségi bizonyítvány a vizsgázó szemé-

lyes életútjának szempontjából is nagy jelentőséggel bír. Az adatok szerint 

a középszintű vizsga elérhető, teljesíthető a nem nappali munkarendben 

vizsgázók számára, bár érdemes lenne a vizsgaeredményeket a teljes 

képzési idő lemorzsolódási adataival és a sikertelennek minősített vizsgák 

adataival együtt is elemezni.  

A Központi Statisztikai Hivatal vizsgálatából11 származó adatok 

azonban felhívják a figyelmet arra, hogy az iskolarendszerű középfokú fel-

nőttképzésnek további jelentős tartalékai vannak/lehetnek, ugyanis 

                                    
11

 Központi Statisztikai Hivatal, Statisztikai tükör. Felnőttoktatás,- képzés, 2013. március 05. 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/felnottoktatas.pdf 
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2012-ben az iskolarendszerű képzésben a 25–64 éves népesség 3,2%-a 

tanult, és esetükben is döntően felsőfokú képesítés megszerzése volt 

a cél. Hozzá kell tennünk, hogy az érettségivel nem rendelkezők jóval ki-

sebb arányban vesznek részt az iskolarendszerű és a nem iskolarendszerű 

felnőttképzési formákban is, tehát a 25–64 éves népesség körében a nem 

érettségizettek jelentős része nem vesz részt felnőttképzésben. Az iskola-

rendszerű és a nem iskolarendszerű képzésben való részvétel szempont-

jából a legmeghatározóbb az iskolai végzettség volt. Míg a legfeljebb nyolc 

általános iskolai osztállyal rendelkezők alig több mint 10%-a vett részt 

a tanulás valamilyen formájában, a legalább érettségivel rendelkezőknek 

már közel egyharmada, a felsőfokú végzettségűeknek pedig több 

mint fele. 

 

Az iskolarendszerű képzésben való részvétel okait vizsgálva a résztvevők 

a munkával kapcsolatos indokokat tették első helyre. A jobb elhelyezkedé-

si esélyek mellett jelentős arányú volt a magasabb színvonalú munkavég-

zés lehetősége is. Számottevő vonzerő volt még a képesítés megszerzése: 

a válaszadók több mint háromnegyede ezt az indokot is megjelölte. Az 

érdeklődési körbe tartozó, illetve a mindennapi életben hasznos ismeretek 

is nagy szerepet kaptak a tanulmányokban való részvételben. A legfeljebb 

szakiskolai végzettséggel rendelkezők az átlagosnál gyakrabban említet-

ték, hogy a képzés során a mindennapi életben hasznos ismereteket, tu-

dást szereztek, de lényegesen több embert motivál a tanulásra az 

állásvesztésétől való félelem. Kevesebben tartoznak azok közé, akik a ké-

pesítés megszerzését tartották fontosnak, valamint akik saját kedvtelésből 

tanultak vagy új embereket szerettek volna megismerni. 
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5. Fejlesztési javaslatok 

A kétszintű vizsgarendszer a tíz vizsgatárgy szakértői elemzései szerint jól 

bevált, stabilan működik. Az egyes vizsgált évek összesített vizsgaered-

ményei tekintetében nem azonosíthatóak kiugró eltérések, az azonosított 

problémák is hasonlóak mind a 10 vizsgatárgy működését tekintve. Az 

elemzések idézett, általános érvényű megállapítása mellett azonban el-

gondolkodtató, ha a vizsgaeredmények egy közepes vagy annál némileg 

alig magasabb szinten stabilizálódnak, különösen a teljes vizsgázói népes-

ség zömét érintő középszintű vizsgát tekintve.  

A kutatás azonosított olyan tényezőket is, amelyek paradox módon 

az egyik vizsgarészen (az írásbeli vizsgán) elért eredményeket kompen-

zálják a szóbeli vizsgateljesítmények értékelése révén, így ez a más szem-

pontból jogos kritikával illetett gyakorlat is hozzájárulhat az eredmények 

trendszerűen érvényesülő ’állandóságához’.  

 

A közepes teljesítményszinten történő stabilizálódás (általunk feltétele-

zett) diagnózisából következően érdemes lenne a rendszer tanulékonysá-

gának, tudásbefogadó képességének növelése, egyrészt a vizsga és 

a vizsgáztatás minőségének (dokumentumainak, értékelési eljárásainak) 

fejlesztésével, másrészt a vizsgázók tudásának növelését célzó fejleszté-

sekkel. (Ez utóbbi teendő körvonalazása azonban túllép a kutatási jelentés 

keretein.)  

5.1. A vizsgatárgyi elemzésekben azonosított problémák 

összegzése 

Eltérő nagyságrendben, de valamennyi vizsgatárgyban megjelennek az 

értékelési gyakorlatot érintő kritikai következtetések. A középszintű írás-

beli vizsgán kiugró az egyes osztályzatok alsó ponthatárain levő dolgoza-

tok száma, tehát középszinten az osztályzat- ponthatárokon nyilvánvaló 

tanári szándék okoz kiugró értékeket (pl. magyar nyelv és irodalom, tör-
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ténelem, matematika, biológia, fizika). Az angol és a német nyelvben – 

a jelzett értékelői szubjektivitás mellett – problémát jelent a javító taná-

rok felkészültségének hiánya, a javítási-értékelési útmutatók nem megfe-

lelő használata, illetve a javítás objektivitását befolyásolja a 

másodjavítás hiánya is. 

Általános vélemény, hogy a szóbeli vizsga mindkét szinten csak 

minimális mértékben felel meg egy standard vizsgával szemben támasz-

tott követelménynek, így például az objektivitásnak, az érvényességnek, 

a megbízhatóságnak. A legnagyobb probléma tehát a szóbeli vizsga sajá-

tos működése, amely jelentősen befolyásolja a teljesítmények értékelésé-

nek objektív megítélését. Különösen igaz ez a középszintre. (Lásd a 4.4. 

A vizsga és a vizsgarészek működése, eredményessége (2009–2012) című 

fejezetet is). 

5.2. A vizsgarendszert érintő fejlesztési javaslatok 

A szakértők állásfoglalása szerint indokolt lenne a vizsgateljesítmények 

osztályzattal történő értékelésének eltörlése. Az osztályzat fenntartása 

tehát az érettségi egész rendszerében megkérdőjelezhető. Az intézkedés 

jelentősen csökkentené az értékelésnek a jegyhatárok környékén felerő-

södő szubjektivitását. Ugyanakkor végiggondolandók megszüntetésének 

következményei is.  

 

Több szakértő javasolta továbbá annak megfontolását, hogy a középszintű 

írásbeli vizsgát ne a vizsgázó saját tanára javítsa. Elképzelhető az emelt 

szintű vizsgák javításához hasonló rendszer, vagy ennél lokálisabb szinten 

a dolgozatok „cseréje” (magyar nyelv és irodalom, matematika, történe-

lem, angol nyelv, német nyelv). Az idegen nyelvi szakértők mindkét vizs-

gaszinten megfontolandónak tartják a kettős javítás bevezetését, azt 

feltételezve, hogy feltehetően nagyban emelné a javítás minőségét, ha az 

értékelő (akár véletlenszerű mintán is) abban a tudatban javítana, hogy 

a dolgozatot nem egyedül értékeli. 
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Több vizsgatárgy esetében is felmerült az a javaslat, hogy jelentősen 

megkönnyítené a tételkészítők munkáját és javítaná az elkészülő feladat-

sorok minőségét, megbízhatóságát, ha lehetőség volna vizsgafeladatok 

előzetes kipróbálására, akár egy viszonylag kicsi mintán is.  

A közoktatási rendszer tartalmi szabályozásában történt változások 

miatt minden szakértő szükségesnek látja a vizsgakövetelmények és 

a kerettantervek összehangolását, megjegyezve azonban, hogy az érett-

ségi vizsgakövetelményeknek és a kerettanterveknek nem szükségszerű-

en kell egymást teljes mértékben fedniük.  

Az informatika vizsgatárgyi szakértő megjegyezte a magasabb digi-

tális kompetencia-szint, az elméleti és gyakorlati informatikai ismeretek 

minőségének emeléséhez a felkészülési/felkészítési időnek, az informatika 

óraszámnak emelkednie és nem csökkennie kéne. Az összes tantárgy taní-

tásában-tanulásában növelni kell az IKT kompetenciát.  

Az élő idegen nyelvek (angol, német) szakértői szerint a kerettan-

tervi változással sem látszik elkerülhetőnek a középszintű érettségi 

A2 szintű tudással való teljesíthetőségének meghagyása. A gimnazisták 

ezen a szinten valószínűleg többnyire a magasabb pont megszerzésének 

reményében vizsgáznak, a szakközépiskolások között viszont nagyobb 

számú vizsgázó van, aki csak ezen a szinten képes megfelelni az érettségi 

követelményeknek. Fontosnak tartják továbbá a javítók folyamatos kép-

zését és a vizsgáztató-képzések újraindítását. 

 

Értelemszerűen felmerült, hogy a közép- és emelt szintű érettségi funkció-

ját, egymáshoz való viszonyát a felhalmozott tapasztalatok értelmezésé-

vel, továbbá a felsőoktatási felvételi szabályozás ismeretében érdemes 

átgondolni.  

 

A fizika vizsgatárgy szakértője javasolja, hogy a feleletválasztós kérdések 

esetében indokolt lehet a hibás választ és a meg nem adott választ eltérő 

módon értékelni. Pl. rossz válasz esetén levonás járhatna (a jó válaszért 

adott pont fele). Ebben az esetben elkerülhető lenne a vizsgaformát ért 
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legnagyobb kritika, hogy túl nagy szerepe van a szerencsének, érdemes 

a siker reményében tippelni, hiszen pl. középszinten a három válaszlehe-

tőség 33 %-os esélyt ad tippelés esetén. A javasolt módosítással a vélet-

lenszerű kitöltés statisztikusan nulla pontra vezetne. 

Az utóbbi öt évben a magyarországi természettudományos oktatás-

ban több eszközfejlesztési projekt megvalósult. Ennek eredményeként 

számos, területileg illetékes központi komplex természettudományos labo-

ratóriumot létesítettek, ami a kísérleti tantárgyak (biológia, fizika, földrajz, 

kémia) megtámogatását szolgálja. Ezekkel a fejlesztésekkel a középisko-

lák nem tudtak lépést tartani. A megvalósult kapacitások, eszközfejleszté-

sek biztosítják azt, hogy a kellő infrastruktúrával nem rendelkező 

intézményekben tanulók is eredményesen készülhessenek a természettu-

dományos vizsgatárgyak gyakorlati részére. Ehhez az szükséges, hogy a 

központi laboratóriumokat mindenki számára elérhetővé tegyük. 

Megfontolásra javasoljuk, hogy minden írásbeli vizsgatárgy esetén 

váljon elvárhatóvá a nyelvi norma alkalmazása, azaz a minimális helyes-

írási pontosság mind a szakszavak, mind az általános helyesírás kérdésé-

ben. A javaslat részeként megfogalmazódott, hogy a helyesírási szótár 

használata mellett minden vizsga adott %-ban egy javasolt pontszám (pl. 

5 pont) levonathassék durva hibákért. (Ehhez külön szabályozás szük-

séges). 

Az eredményességvizsgálat szempontjából fontosnak tartjuk az írás-

beli vizsgán elért feladatonkénti részpontszámoknak (vagy ezek egy adott 

részének) – előzetes vizsgatárgyi szintű konzultációkat követően – a sta-

tisztikai rendszerben való rögzítését. Így a továbbiakban időről-időre mé-

lyebb kvalitatív és statisztikai elemzések készülhetnének a 

vizsgateljesítmények alakulásáról.  

5.3. Vizsgatárgyi szintű fejlesztési javaslatok 

A javaslatok célja a vizsgakövetelmények és vizsgaleírások felülvizsgálata, 

a vizsga hatásvizsgálata, feladatállományának továbbfejlesztése, valamint 
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a vizsgáztatás megbízhatóságának, objektivitásának, tartalmi minőségé-

nek javítása. 

Magyar nyelv és irodalomból a kétszintű vizsgarendszer álláspontunk 

szerint jól bevált. A vizsgakövetelményeken, a vizsgaleíráson, a vizsgaré-

szek tartalmi összetevőin, a javítási-értékelési útmutatókon azonban ér-

demes némely változásokat elvégezni. Megfontolásra javasoljuk a 

következőket. 

a) A szövegértési feladat szövege inkább a terjedelem alsó határán mo-

zogjon; ne a feladatokból legyen kevesebb. 

b) A középszintű szövegalkotás Érvelés feladata feltétlenül és következe-

tesen valós érvelés legyen, markánsan kirajzolható álláspontokkal. 

A feladat kijelölésének, megfogalmazásának és az értékelési útmutató-

nak ezt világossá kell tennie. 

c) A műelemzésre kijelölt szöveg(ek) kerüljék a tananyagot: ismeretlen 

szöveggel való találkozás mutatja meg az elsajátított készségeket. 

c) A szövegalkotás három (Tartalom, Szerkezet, Nyelvi minőség) értéke-

lési területének szétbontására rá kell venni a tanárokat már a vizsgát 

megelőző években (a diákok érdekében). 

d) Megfontolandó az emelt szintű Gyakorlati írásbeliség feladattípus léte, 

helye. 

e) A meglehetősen esetleges emelt szintű műveltségi feladatsornál talán 

népszerűbb és szakmailag is érdekesebb lehet egy szakszöveghez, el-

méleti szöveghez készített szövegértési feladatsor.  

f) A szóbeli értékeléshez árnyaltabb, több összetevőből álló vizsgapont 

a javaslat. 

 

Történelemből a kétszintű vizsgarendszer jól bevált. A vizsgakövetelmé-

nyeken, a vizsgaleíráson, a vizsgarészek tartalmi összetevőin, a javítási-

értékelési útmutatókon legfeljebb apróbb finomításokat kell elvégezni. 

a) A vizsgaleírás bizonyos részeit a gyakorlathoz kellene igazítani. 
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b) A középszintű vizsgakövetelmények bizonyos elemeinél érdemes lenne 

a könnyítés irányába elmozdulni. 

c) A középszintű esszéknél elért alacsony (50% alatti) átlageredmények 

kapcsán megfontolandó az esszék átalakítása (pl. az ún. probléma-

megoldó esszék megszüntetése, választási lehetőségek csökkentésével 

több idő biztosítása, három helyett csak két esszé megíratása). A nap-

pali tagozatos képzésben résztvevőknél az esszékre szerzett pontszám 

nemhogy jelentősen alacsonyabb lenne a tesztpontszámoknál, de átla-

gában még egy csekély mértékben magasabb is azoknál. Míg tehát kö-

zépszinten jogosan merül fel az esszék számának vagy nehézségi 

szintjének valamiféle csökkentése – emelt szinten a két vizsgarész 

egymáshoz viszonyított nehézségi szintjében semmiféle változtatás 

nem indokolt. 

d) Kezdeményezzük az atlaszhasználat lehetőségének eltörlését, illetve 

szűkítését. Annak bekövetkeztéig a bizottság úgy készíti a tesztfelada-

tokat, hogy azokban lehetőség szerint ne legyen olyan kérdés, amire 

a válasz könnyedén kiolvasható az atlaszból. 

 

Matematikából a kétszintű vizsgarendszer álláspontunk szerint jól be-

vált. A vizsgakövetelményeken, a vizsgaleíráson, a vizsgarészek tartalmi 

összetevőin, a javítási-értékelési útmutatókon legfeljebb apróbb finomítá-

sokat kell elvégezni. 

a) Megfontolandó a számológép-használat újraszabályozása. 

b) A matematika középszintű szóbeli vizsga léte erősen megkérdőjelezhe-

tő. Jelenleg oktatáspolitikai szerepe (a bukottak arányának csökkenté-

se) meghatározóbb, mint mérőeszköz mivolta, mérőeszközként ugyanis 

lényegében teljesen megbízhatatlan. Megfontolható a vizsga teljes el-

törlése is, vagy az a javaslat, hogy a szóbeli vizsgát ne saját tanáruk 

előtt tegyék le a vizsgázók. Ezt a megállapítást a többi vizsgatárgyra is 

érvényesnek tartjuk. 

c) Megfontolandó, hogy a középszintű vizsgán az elégséges eléréséhez 

plusz feltételként az írásbeli feladatsor I. részéből el kelljen érni egy 
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előre meghatározott minimumszintet (pl. 50%). Ez természetesen 

a bukások arányának növekedését okozná. Bár az egyes vizsgatárgyak 

felépítése más és más, a felvetésnek más vizsgatárgyaknál is relevan-

ciája lehet. 

d) Az emelt szintű vizsgán teljes egészében, a középszintű vizsga II. rész-

ében megfontolandó az ún. „egyitemes” feladatok tiltása. 

 

Az angol nyelv produktív készségeket mérő vizsgarészét érintő problé-

mák lehetséges megoldásait a következőkben látjuk.  

a) A középszintű szóbeli és az írásbeli Íráskészség vizsgák értékelésében 

kívánatos volna nagyobb objektivitásra törekedni. Ez elérhető volna 

úgy, ha a szóbeli vizsgateljesítményt több értékelő pontozná (nem ki-

zárólag a vizsgázó tanára), az írásbeli vizsga összetevőit pedig az 

emelt szinthez hasonlóan, szintén anonimizálva írnák meg a vizsgázók 

és javítanák az adott iskola szakos tanárai.  

b) Szintén ennek a két vizsgarésznek a jobb standardizációját szolgálná 

a következő két lépés. A vizsgáztatói képzések felújítása volna kívána-

tos, akár oly módon, hogy a tanúsítvány kiadásának feltétele egy 

„benchmarking” vizsga lenne, mely után azok a tanárok lennének jogo-

sultak érettségiztetni, akik egy elfogadható tartományon belül értékel-

ték adott mintájú vizsgázók teljesítményét.  

c) Ezen kívül, érdemes volna mindkét produktív vizsgarész értékelésénél 

használt analitikus skálák vizsgáztatói gyakorlattal is rendelkező szak-

értők által történő felülvizsgálata.  

 

A német nyelvi érettségi mindkét szinten alapvetően megbízhatóan mér. 

A vizsgakövetelmények, a vizsgaleírás, a vizsgarészek tartalmi összetevői, 

a javítási-értékelési útmutatók nem igényelnek jelentős változtatást. 

A dokumentumok frissítése azonban szükségesnek látszik. Olyan módosí-

tásokra gondolunk, amelyek szükségessége egyrészt már a kétszintű 

érettségi vizsga bevezetéskor is előre látható volt, másrészt az IKT fejlő-

dése, elterjedése miatt ma már megkerülhetetlenek.  
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a) Megfontolandónak tartjuk a vizsgarész-összetevők, illetve vizsgarészek 

egységként való kezelését, vagyis hogy a Hallott szöveg értése feladat-

sort ne kezeljék külön a sorsolásnál. 

b) Fontosnak tartanánk, hogy a tételkészítő bizottság kis mértékben át-

dolgozza a vizsgakövetelményeket, vizsgaleírást és a javítási-értékelési 

útmutatókat.12 Ezek a változások csupán pontosítást, finomítást jelen-

tenének a vizsgarendszerben, nem érintenék a vizsga lényegi elemeit, 

így az megőrizné az általunk is fontosnak tartott stabilitását.  

c) A vizsgázók érdekében szerencsésnek tartanánk, hogy az idegen nyelvi 

érettségik tartalmi és értékelési szempontból közelítsenek egymáshoz. 

d) A feladatok előzetes kipróbálása a nyelvi méréseknél nemzetközileg el-

fogadott gyakorlat. Látjuk az ezzel kapcsolatos hazai problémákat, de 

feltételezésünk szerint megfontolandó, hogy valamilyen módot mégis 

találjunk ennek a biztonsági szűrőnek a beiktatására. 

 

A fizika vizsgatárgyból a kétszintű vizsgarendszer megítélésem szerint jól 

bevált. A vizsgakövetelményeken, a vizsgaleíráson, a vizsgarészek tartal-

mi összetevőin, apróbb finomításokat érdemes elvégezni. 

a) Meg kellene növelni a középszintű vizsga hosszát (jelenleg 120 perc) 

legalább 30 perccel, bár a 60 perc is indokolt lehet. 

b) Érdemes lenne a vizsgaleírásban rögzíteni a középszintű vizsga kétféle 

típusú választható 3. feladatának jellegét: jelenségértelmezés, mérési 

eredmények elemzése. (Ezt a vizsgatárgy nem szabályozza, de kiala-

kult egy elfogadott gyakorlat). 

c) Az emelt szintű vizsga 4. feladatát úgy kellene kialakítani, hogy az ne 

összetett számítási feladat legyen az is, mint az előző három, hanem 

a középszintű vizsga választható feladatának mintájára mérési ered-

mények elemzése, értelmezése legyen. A jelenségértelmezés helyet 

kap az esszében.  

                                    
12

 Ennek részletes kifejtése a tanulmány 32. oldalán található. 
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d) Az esszé feladat értékelése során meg kellene szüntetni a formai érté-

kelés különálló pontszámát (azt a vizsga tartalmi értékelésébe kell ol-

vasztani), s egyszerűsíteni és betarthatóvá kell tenni a vizsgaleírásban 

az esszével kapcsolatos formai követelményeket (18 + 5 helyett 

20 pont). Az egyes vizsgarészek pontaránya is finomítható, az eddigi 

30 – 23 – 47 helyett 30 – 20 – 50 pont. 

e) Át kellene tekinteni mind a középszintű, mint az emelt szintű vizsga 

tartalmi követelményeit. 

 

A biológia vizsgatárgy szakértője a következőkben látja a továbbfejlesz-

tendő területeket:  

a) Ha megmarad az emelt szintű szóbeli vizsgarész, hasznos lenne a szó-

beli tételek A) részének (a kifejtendő tételeknek) nyilvánossá tétele, és 

a B) vizsgarész (szövegelemzés, illetve kísérlet-értelmezés) folyamatos 

frissítése. Ez hasonló esélyeket adna az egymást követő években 

a vizsgázóknak.  

b) A projekteket – a témamegjelöléssel együtt – a középszinten, és a vá-

lasztható írásbeli feladatot emelt szintű írásbelin hivatalos adatként 

rögzíteni kellene. Előbbi ugyan némi többletfeladatot jelent a tanárok-

nak, de értékes információt nyújtana a diákok és a projektvezető taná-

rok érdeklődéséről. Javasolható a projektmunkát vezető tanárok méltó 

javadalmazása is, hiszen a projekt nyomon követése, irányítása jóval 

nagyobb feladat egy érettségi dolgozat javításánál. 

 

A földrajz vizsgatárgy fejlesztési javaslatai a vizsgakövetelményt és 

a vizsgaleírást tekintve a következők: 

a) A társadalom-földrajzi témakörök esetében indokolt a követelmények 

meghatározott időközönkénti szakmai áttekintése, felülvizsgálata, ame-

lyet a gyorsabban változó társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzők 

tesznek szükségessé. Ennek módját érdemes lenne szabályozni. Fon-

tosnak tartanánk a topográfiai követelmények felülvizsgálatát és a két 

vizsgaszintre külön-külön történő meghatározását. 
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b) Javasoljuk a középszintű érettségi esetében az földrajzi atlasz haszná-

latának módosítását, úgy, hogy az írásbeli vizsgarész második részé-

ben se lehessen használni az atlaszt. 

c) Az emelt szintű írásbeli vizsgán az ismeret és az alkalmazási képesség, 

illetve a topográfiai tudás vizsgálata szempontjából jelentős eltérés van 

a természetföldrajzi és a társadalom-földrajzi tartalmak mérésének 

belső arányai között. Ezek bár némileg kiegészítik egymást, összessé-

gében a feladatsorokat az ismeretmérés felől az alkalmazás képessé-

gének vizsgálata felé tolják el. Ez eltér a vizsgaleírásban javasolt belső 

arányoktól, ugyanakkor a tapasztalatok szerint ez jobban szolgálja 

a magasabb szintű földrajzi tudás vizsgálatát. Ezért szükséges lenne 

a vizsgaleírásban az írásbeli vizsgák belső tartalmi arányaira vonatkozó 

javaslat felülvizsgálata és módosítása. 

d) Érdemes lenne elgondolkodni a szóbeli felelet mind pontokban mind 

a képességek szempontjából differenciáltabb értékelésén is: a szóbeli 

tételeket úgy is lehetne alakítani, hogy azok az eddiginél több, komple-

xebb képesség és készség alkalmazását kívánják, és e szempontok kü-

lön-külön, egymáshoz képest arányosabb pontszámmal legyenek 

értékelve. 

e) A tapasztalatok alapján a javítási-értékelési útmutatók megfelelő rész-

letezettségűek. Szükséges lenne viszont pontosabb útmutatást adni 

a földrajzi nevek helyesírási hibáinak értékelésével kapcsolatosan.  

 

Az informatika vizsga működésének elemzéséből az alábbi fejlesztési ja-

vaslatok fogalmazódtak meg: 

a) Elsősorban az emelt, de a középszintű feladatsorok első oldalán „A be-

adott fájlok neve” táblázat kitöltése több ellentmondással jár. A táblá-

zatot a gyakorlati vizsga befejezése után a vizsgázónak kell kitöltenie 

a vizsgakönyvtárban található állományok nevével és ezt a felügyelő 

tanárnak ellenőriznie kell. Az esetenként nagyszámú beadott fájl, és 

a vizsgázók utolsó percig történő munkája mellett a hitelesítés sokszor 

pontatlanná vált. Nehezen értelmezhető az egységes megjelenés kon-
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cepciója mellett is a „Beadott dokumentumok” között a „Piszkozati pót-

lapok száma” mező, mivel írásbeli munka nem készült. 

Egyes programozási környezetek használata mellett, az algoritmizálás, 

adatmodellezés feladatok megoldásakor, a projektek nagy számú állo-

mányt hoznak létre. A projektek mapparendszere több mappából és ál-

lományból állnak. A vizsgázó munkája ténylegesen egy 

forrásállományban jelenik meg, de a felügyelő tanártól ennek ismerete 

nem várható el. 

A beadott fájlok nevének felsorolását javasoljuk elhagyni és MD5 elle-

nőrző összeg használatára, hitelesítési eljárásra áttérni. 

A vizsgázó gépén a fájlok beadásakor a helyi rendszergazda útmutatá-

sai alapján mentést készíthet (ment.bat), amelynek végén a kiírt 

számsorozat első 4 és utolsó 4 számjegyét kellene felvezetnie a vizs-

gadolgozatra. 

b) A weblap-szerkesztési ismeretek korszerűsítése kapcsán a tartalomke-

zelő rendszerek (CMS) használatának számonkérését javasoljuk. Ez 

a jelenlegi iskolai feltételek mellett nehézségekbe ütközik, de a szóbeli 

vizsga anyagába való beépítésén érdemes gondolkozni, ennek módsze-

rét kidolgozni. 



 

 

 

 


