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I. Az írásbeli feladatlapok tartalomelemzése 

I.1. Bevezetés 

Vizsgálatunk elsődleges tárgyai a 2009–2012. közötti május-júniusi vizs-

gaidőszak magyar nyelvű matematika érettségi feladatsorai és javítási-

értékelési útmutatói. Ez középszinten és emelt szinten is 4–4 feladatsort 

és útmutatót jelent, összesen 16 dokumentumot. 

Egyik célunk a feladatlapok időbeli szakmai változásainak feltérké-

pezése. Ehhez tudnunk kell, hogy a megírandó feladatsorokat minden 

vizsgaidőszak kezdetén egy (általában három feladatsort tartalmazó) 

készletből sorsolják. Emiatt előfordulhat, hogy egy jóval korábban elkészí-

tett feladatsor esetleg csak évekkel később kerül sorra a vizsgán.1 A fel-

adatlapok tehát nem feltétlenül elkészítési sorrendjükben szerepelnek az 

egymást követő vizsgaidőszakokban. A tárgyalt időszakban megírt négy 

emelt szintű feladatlap ezek alapján valóban a megírásuk sorrendjében 

készült el. A középszintű feladatlapok közül viszont a 2011-ben kiválasz-

tott korábban készült, mint a 2010-ben megírt. 

Ez a sorsolás, s vele az esetleg többéves csúszással előkerülő fel-

adatlapok azt is jelentik, hogy ha van is tudatos fejlődés az egymás után 

készült feladatlapok sorozatában, az néha mégis (látszólag) visszafejlő-

désként jelenhet meg. Emiatt (is) megfontolandó lenne annak korlátozása, 

hogy egy-egy elkészült feladatlap meddig maradhasson kisorsolatlanul. 

A kétszintű matematika érettségi vizsga bevezetését egy közel tíz-

éves kutató-fejlesztő munka előzte meg.2 E folyamat végére, a kétszintű 

vizsga bevezetésének pillanatára (több próbamérés tanulságait is figye-

lembe véve) a matematika vizsgakövetelmények és a vizsgaleírás is ki-
                                          
1 Például a 2013 májusában kitűzött idegen nyelvű közép- és emelt szintű feladatsor is 2010-ben 

készült. 
2 Erről részletesen lásd. Horváth Zsuzsanna – Lukács Judit: A kétszintű érettségi vizsga. 

(http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=uj_erettsegi-02_horvath_lukacs_a _ketszintu) 



 

 

kristályosodott, megszilárdult, olyannyira, hogy ezek a dokumentumok 

azóta sem változtak. Semmilyen próbamérés nem helyettesítheti azonban 

az éles kipróbálást, így a feladatlapok és az értékelési útmutatók evolúció-

ja (természetesen ekkor már a vizsgakövetelmények és a vizsgaleírás 

által megszabott jogi keretek között) csak 2005-től kezdődött igazán. 

A tételkészítő bizottságoknak is tanulniuk kellett a feladatlapok és az út-

mutatók készítését: a feladatok megfogalmazása és típusai, a javítási-

értékelési útmutatók részletezettsége, a feladatsorok és az útmutatók 

elején olvasható fontos tudnivalók, mindezek külső formai jegyei folyama-

tosan változtak és változnak. A változások időbeli amplitúdója azonban 

egyre kisebb, így az igazán szignifikáns változások 2009-ig már lezajlot-

tak, az elmúlt években inkább már csak finomhangolások történtek. 

I.2. A feladatlapok szakmai tartalma 

A középszintű írásbeli vizsga felépítéséről a vizsgaleírás rendelkezik. Az 

I. feladatlap 10–12 egyszerű feladatot tartalmazhat, a gyakorlatban eddig 

kizárólag 12 feladatot tartalmazó feladatsorokat tűztek ki. Az egyes fel-

adatok pontértéke nincs szabályozva, csak annyi, hogy az I. részben ösz-

szesen 30 pont szerezhető. Bár a vizsgaleírás nem zárna ki más 

pontértéket sem, eddig kizárólag 2, 3 és 4 pontos feladatok szerepeltek a 

feladatsorokban, mégpedig a növekvő pontérték szerint csökkenő arány-

ban. A vizsgált: négy év alatt összesen 28 db (58%) 2 pontos, 16 db 

(33%) 3 pontos és 4 db (8%) 4 pontos feladat szerepelt az I. részben.  

A vizsgaleírás nem tér ki rá, de állandósult gyakorlat lett az I. rész 

felosztása indoklást kérő, illetve nem kérő feladatokra. A feladatlap 

2. oldalán a Fontos tudnivalók között a kezdetektől szerepel a következő: 

„A feladatok végeredményét az erre a célra szolgáló keretbe írja, a meg-

oldást csak akkor részletezze, ha erre a feladat szövege utasítást ad!” 

Ennek megfelelően minden feladatsorban vannak olyan feladatok, ahol 



 

 

a szöveg valamilyen (nem egységes) formában3 indoklást kér: a vizsgált 

időszakban 2010-ben 2, a másik három évben 3 ilyen feladat szerepelt az 

I. részben. Ezeknél a feladatoknál az elérhető pontszámnak csak egy ré-

sze jár a helyes válaszra, egy másik részét az indoklásra kaphatja meg 

a vizsgázó. Ha ilyen jellegű utasítást nem ad a feladat szövege, akkor a jó 

válaszért mindenképp a maximális pontszámot kell adni akkor is, ha 

a feladat megoldása közben a vizsgázó nyilvánvaló hibákat is elkövetett. 

Ha nem jó a végeredmény, akkor a helyes lépésekért, részeredményekért 

általában részpontszám adható. Ugyanakkor a javítási gyakorlat nem 

szankcionálja, ha a vizsgázó a helyes végeredményt nem írja be az erre 

a célra szolgáló keretbe. Általában érvényes az az alapelv, hogy kétes 

esetekben a vizsgázó javára kell döntést hozni. 

A vizsgaleírás szerint az I. részben a feladatok többsége nyílt végű, 

de a feladatlapban előfordulhat néhány igaz-hamis állítást tartalmazó vagy 

egyszerű feleletválasztós feladat is. Mind a négy vizsgált feladatsorban 

voltak igaz-hamis állítások: 2009-ben és 2012-ben egy feladatban 2, 

2010-ben két feladatban 6, 2011-ben pedig egy feladatban 3. 2009 kivé-

telével a másik három feladatsorban volt egy-egy feleletválasztós feladat 

is: rendre négy, kettő, illetve három lehetőség közül kellett kiválasztani 

a jó megoldást. Nem tartjuk szerencsésnek ezeket a feladattípusokat, és 

a legújabb mérések is azt mutatják, hogy nem is működnek jól. Egyik 

nyilvánvaló hátrányuk, hogy a teljesen vak tippelés várható értéke túl 

magas: 2009-ben átlagosan 2-ből 1, 2010-ben 8-ból 3,5, 2011-ben 5-ből 

2,5, 2012-ben pedig 4-ből 1,67 pontot megszerezhettek azok is, akik akár 

meg sem értették a feladatot.  

A II. A rész három, egyenként 9–14 pontos feladatot tartalmaz. 

A megvalósult gyakorlatban eddig kizárólag 12 pontos feladatokat tűztek 

ki. A feladatok egy vagy több kérdésből állhatnak. A gyakorlatban egyedül 

a 2010-es feladatsor 13. feladata állt egy kérdésből a vizsgált négy év 

során. 
                                          
3 „Írja le a megoldás menetét!”, „Számítását részletezze!”, „Írja le a számítás menetét!”, majd 

2010-től kizárólag „Válaszát indokolja!”. 



 

 

A II. B rész három, egyenként 17 pontos feladata általában több 

témakört érint. Erre vonatkozóan a vizsgaleírás az alábbi tartalmi arányo-

kat tekinti irányadónak: 

I. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, 

kombinatorika, gráfok  20% 

II. Aritmetika, algebra, számelmélet 25% 

III. Függvények, az analízis elemei 15% 

IV. Geometria, koordináta-geometria, trigonometria 25% 

V. Valószínűség-számítás, statisztika 15% 
 

A tartalmi arányoknak való megfelelés állandó szakmai vita tárgya, sok-

szor szóvá teszik a feladatsorok vélt vagy valós aránytalanságait. E kriti-

kák többségét megalapozatlannak tartjuk.  

A szöveges, modellalkotást igénylő feladatok aránya a vizsgált peri-

ódusban általában a rendelet szerinti alsó határhoz állt közelebb. 

Az engedélyezett segédeszközök közül a számológép magától érte-

tődő, és végig szükség is van rá a vizsga során. Ugyanakkor problémás 

a vizsgaleírás megfogalmazása, mely szerint a számológép „szöveges 

adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas”. Kérdés, hogy egy 

nem szakos felügyelő tanár hogyan tudja eldönteni egy számológépről, 

hogy az szöveges adatok tárolására és megjelenítésére alkalmas-e, s az, 

hogy néhány év múlva egyáltalán lesznek-e még ilyen gépek a piacon. 

További probléma, hogy az egyre nagyobb tudású számológépek elterje-

dése esélyegyenlőtlenséget is teremt a vizsgázók között. A számológépek 

egyre több feladatot maguk is meg tudnak oldani, márpedig nincs világo-

san szabályozva (és nehéz is lenne pontosan szabályozni), hogy mi fogad-

ható el a számológépre hivatkozva és mi nem. 

A függvénytáblázatot is sokat forgatják a vizsgázók a feladatlapok 

megoldása során, főleg azok, akiknek a tárgyi tudása hiányosabb. A fel-

adatlapok összeállításánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a függvény-

táblázatokból kiolvasható képletek egyszerű kimásolását az értékelési 

útmutató ne díjazza, illetve számolási feladatként ne kerüljön kitűzésre 

olyan feladat, mely a függvénytáblázatban található képlettel megoldható 

(például egy ismert élű szabályos tetraéder térfogatának kiszámítása). 



 

 

Körzőre, vonalzóra és szögmérőre a feladatok megoldásához tényle-

gesen soha nem volt még szükség, ezek legfeljebb akkor jelenthetnek 

segítséget, ha a vizsgázó minél szebb és pontosabb ábrák elkészítésére 

törekszik. A szerkesztési feladatok megoldása teljes mértékben kimaradt 

a részletes vizsgakövetelmények közül. 

Az emelt szintű írásbeli vizsga felépítését szintén a vizsgaleírás sza-

bályozza. Az I. részben összesen 51 pontot lehet elérni, más megkötés 

nincs. Nem előírás az sem, hogy a feladatoknak pontszám vagy nehézség 

szerint növekvő sorrendben kellene következniük, ennek ellenére ésszerű-

nek látszik, hogy legalább az első feladat legyen bemelegítő típusú.  

Az I. rész feladatai több részkérdést is tartalmazhatnak. A 2010-es 

feladatsor (az I. részben) egy, a 2011-es öt (ebből hármat az I. részben), 

a 2012-es (a II. részben) ismét egy ún. egyitemes feladatot tartalmazott, 

a 2009-es feladatsorban pedig nem szerepelt ilyen feladat. Az egyitemes 

feladatoknak több hátrányos jellemzőjük is van. Egyrészt a többitemes 

feladatoknál rosszabbul differenciálnak, hiszen ha egy vizsgázó nem tudja 

megtenni az első lépést, részpontszám megszerzésére sem lesz esélye, 

pedig esetleg a megoldás ezt követő lépéseiben érhetne el eredményeket. 

Másrészt az egyitemes feladatok javítása is nehéz: ha a vizsgázó az elején 

elszámol valamit, de a hibás adatokkal jól dolgozik tovább, a javítónak 

végig kell számolnia a teljes feladatot a vizsgázó (esetenként igen „csú-

nya”) adataival. 

A vizsgaleírás szerint a feladatsor összeállításakor az alábbi tartalmi 

arányok az irányadók: 

I. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, 

kombinatorika, gráfok 25% 

II. Aritmetika, algebra, számelmélet 20% 

III. Függvények, az analízis elemei 20% 

IV. Geometria, koordináta-geometria, trigonometria 20% 

V. Valószínűség-számítás, statisztika 15% 
 



 

 

Az öt témakör tartalmi arányai némileg eltérnek a középszintű vizsgán 

előírtaktól: az I. és a III. témakör (a II. és a IV. témakör rovására) 5–5%-

kal nagyobb részesedést kapott. A szöveges, modellalkotást igénylő fel-

adatok aránya a vizsgált periódusban általában a rendelet szerinti arányok 

felső határához állt közelebb.  

Szakmai szempontból figyelmet érdemel, hogy a feladatsorokban 

megjelennek olyan kérdések, területek is, amelyek bár részét képezték 

a részletes vizsgakövetelményeknek, az írásbeli feladatsorokban korábban 

nem bukkantak fel, például a 2012-es feladatsor 5./b feladatában egy 

sorozat szigorú monoton csökkenését és korlátosságát kellett igazolni.  

A használható segédeszközökkel kapcsolatban a középszintű vizsgá-

nál mondottak lényegében azonosan érvényesek, azzal az árnyalatnyi 

különbséggel, hogy az emelt szintű vizsgánál valamivel kisebb lehet a je-

lentősége a függvénytáblázatból kiolvasható képleteknek, illetve a számo-

lógépek megnövekedett (és továbbra is növekedőben levő) tudása 

erőteljesebben veti fel a korábban a középszintnél már felvetett kér-

déseket. 

I.3. A javítási-értékelési útmutatók változása 

A 2005-ös kezdetek óta a javítási-értékelési mutatók jól észrevehető fej-

lődésen mentek keresztül. Bár ennek nagyobb része esik a 2009 előtti 

évekre, a folyamat némileg lelassulva, de azóta is tart.  

A vizsgaleírás szerint az útmutató a megoldásoknak esetenként több 

változatát is közli. A vizsgált periódusban a javítási-értékelési útmutatók 

középszinten 2009-től kezdve rendre 3, 2, 3, illetve 5; emelt szinten 7, 7, 

6, illetve 11 pluszmegoldást közöltek összesen az egyes részfeladatokra. 

A legmagasabb értékek mindkét szinten 2012-ben születtek. 

A közelmúltban készült útmutatók arra törekednek, hogy ahol csak 

lehetséges, maguk rögzítsék a lehetséges bontásokat, s így a többpontos 

itemek száma a minimálisra csökkenjen. A cél a jobb differenciálás, vala-

mint a minél egységesebb értékelés, a javító tanárok hatékonyabb segíté-



 

 

se. A vizsgált négyéves periódusban az egy útmutatóban található több-

pontos itemek átlagos száma 10–12 körül volt, a négypontos itemek telje-

sen eltűntek, és a hárompontosok is egészen megritkultak. Ennek 

megfelelően az útmutatók oldalszáma is megnőtt, ez elsősorban emelt 

szinten jellemző: míg 2005-ben még előfordultak 11–12 oldalasak, ma 

ritka a 16 oldalnál rövidebb. 

A javítási-értékelési útmutatók fontos részét képezik a dőlt betűs 

megjegyzések, melyeket a megoldások harmadik oszlopa tartalmaz. Ide 

kerülnek egyebek mellett a megoldáshoz tartozó további kiegészítő, ér-

telmező megjegyzések, bontási lehetőségek, utasítások a hiányok vagy 

a lehetséges, előre látható típushibák elbírálására, esetleges alternatív 

számolások, valamint annak jelzése, hogy az adott pont akkor is jár, ha az 

érintett sorban olvasható gondolat csak a megoldás menetéből derül ki. 

Itt az elmúlt években azt figyelhettük meg, hogy a megoldások 

részletezettségének növekedésével a megjegyzések száma természetsze-

rűleg valamivel csökkent, megfogalmazásuk szárazabb, hivatalosabb lett. 

A matematika javítási-értékelési útmutatókban fontos, értelmező 

szerepet töltenek be a kettősvonalak, melyek elvi hibát jelölnek egy gon-

dolati egységen belül. Elvi hibát követően nem jár további pont, a számo-

lási hiba következményei ennél enyhébbek. A 2005-ös kezdetek óta 

a kettősvonalak száma (lassuló ütemben) érezhetően nőtt, ezzel együtt 

a gondolati egységek átlagos hossza csökkent. E tendencia mögött az 

a meggondolás állhat, hogy a vizsgázók valóban minden olyan itemre 

pontot kaphassanak, amit máshol elkövetett hibáiktól függetlenül jól ol-

dottak meg. 

A kerekítések tekintetében 2005 óta kétirányú folyamat volt megfi-

gyelhető. Kezdetben ritkán fordult elő, hogy egy feladat megfogalmazása 

előírta, milyen pontossággal kell megadni a választ, később egyre több-

ször tűzték ki így a feladatokat. Ez a folyamat 2012-ben elkezdett vissza-

fordulni: már csak ott kérnek adott kerekítést, ahol ez szükséges az 

életszerűséghez, vagy más, valóban értelmezhető szerepe van. Ennek oka 



 

 

kettős: egyrészt bizonyos egyoldalúságot okoz a feladatsorokban az, ha 

túl gyakran illesztik a kérdés után az adott kerekítést kérő kiegészítést, 

másrészt a túl sok kerekítési előírás pontozási anomáliákat okozhat. 

A 2011-es középszintű feladatsor például négy feladatban összesen 

10 választ kért megadott pontossággal vagy kerekítéssel. Ha egy vizsgázó 

következetesen nem vagy rosszul kerekített, akkor a javítási-értékelési 

útmutató szerint ezért összesen 10 pontot kellett veszítenie a lehetséges 

100-ból: az összes megszerezhető pontszám 10%-át! 

Ez a helyzet részben kiküszöbölhető vagy enyhíthető, ha (amint arra 

a 2012-es középszintű sor 14. és az emelt szintű sor 3. feladatában példát 

láthatunk) ugyan több választ kér adott pontossággal egy feladat, de az 

útmutató megjegyzésben leszögezi, hogy kerekítések hibája vagy elmara-

dása miatt az adott feladatban összesen legfeljebb 1 pont vonható le.  

Némileg hasonló a helyzet a mértékegység nélkül megadott válaszok 

esetén is. Az útmutatók elején a Fontos tudnivalók tartalmi kérései között 

ez olvasható: „Ha a megoldási útmutatóban zárójelben szerepel egy meg-

jegyzés vagy mértékegység, akkor ennek hiánya esetén is teljes értékű 

a megoldás.” Azaz megfordítva: ha nem zárójelben szerepel, akkor az 

adott itemre járó pontszám nem adható meg. Arra is a közelmúlt útmuta-

tóiban láthatunk példákat, hogy gondot fordítanak rá, hogy a mértékegy-

ségek sorozatos elmaradása ne eredményezzen halmozott pontlevonást. 

A 2012-es középszintű sor már említett 14. feladata alatti megjegyzés így 

fogalmaz: „Ha a vizsgázó válaszait az egész feladat megoldása során több 

helyen mértékegység nélkül adja meg, akkor emiatt összesen 1 pontot 

veszítsen.” Az is igaz, ha a kérdés megfogalmazása már tartalmazza, mi-

lyen mértékegységben kéri a feladat a választ (az említett feladat is ilyen 

volt), akkor vitatható annak elvárása, hogy a vizsgázó válaszában kiírja 

ezt a mértékegységet. 

A középszintű feladatsor mindkét füzetének és az emelt szintű fel-

adatsor egyetlen füzetének 2. vagy 3. oldalán is Fontos tudnivalók címmel 

a vizsgázóknak szóló utasítások olvashatók. A középszintű I. részben ez 

rövidebb, hiszen bizonyos utasítások a feladatlap sajátosságai miatt itt 



 

 

értelmezhetetlenek lennének. A középszintű II. rész és az emelt szintű 

feladatsor elején található szöveg csak minimális mértékben, lényegtelen 

részletekben tér el egymástól. Alább az emelt szintű feladatsor elején 

olvasható tudnivalók közül a formai követelményekre vonatkozó pontok 

közül tekintünk át néhányat (a 2012-es állapotnak megfelelően). 

Ahogy már említettük, a javítási-értékelési útmutatók egyre részle-

tesebbé, pontosabbá váltak, amiből egy általában egyre megengedőbb 

pontozási hozzáállás olvasható ki. Az a fő irány, ha a dolgozatból kiderül 

a vizsgázó gondolatmenete, akkor annak tényleges szöveges megfogal-

mazásához az útmutató nem mindig ragaszkodik szigorúan, s kétes eset-

ben inkább a vizsgázó javára dönt. Ide sorolhatjuk az egyenletek 

(egyenlőtlenségek) és a szöveges feladatok ellenőrzésének kérdését is. 

Bár alapelv, hogy minden egyenlet és szöveges feladat megoldását ellen-

őrizni kell (a feladat természetének megfelelően behelyettesítéssel vagy 

ekvivalens átalakításokra való hivatkozással). Az útmutatókban mégis 

időről időre találunk példát arra, hogy ettől eltekintenek: a feladat ala-

csony pontértéke, a végrehajtott lépések egyszerűsége, esetleg a válasz 

nyilvánvaló helyessége miatt. Noha ez formálisan helytelen, mégis indo-

kolja az a törekvés, hogy a megoldás értékelése minél inkább a vizsgázó 

munkájának valódi értékét tükrözze. 

Az útmutatók elég következetesek abból a szempontból, hogy szö-

veges kérdésre elvárják a szöveges választ. Már egy más kérdés annak 

megítélése, hogy mi fogadható el szöveges válaszként. Bármennyire eg-

zakt tudománynak tartjuk a matematikát, az érettségi dolgozatok javítása 

és értékelése, egy-egy konkrét megoldás megítélése távolról sem fekete-

fehér. Ez a (matematika érettségi vizsgán nagy többségben, emelt szinten 

gyakorlatilag kizárólagosan alkalmazott) nyílt végű feladatok sajátja. 

I.4. A szakértői szakmai elégedettség 

A matematika érettségi májusi feladatsorai (melyek 80–90 ezer embert 

érintenek) általában néhány napig tartó heves reakciókat váltanak ki 



 

 

a szakmai közvéleményben, a tanárok és a diákok között egyaránt. 

A dolog természetéből fakadóan a többség úgy érzi, hogy az aktuális fel-

adatsor nehezebb volt az átlagnál, hogy ez minden évben teljesüljön, az 

nyilvánvaló fogalmi képtelenség. A vizsgaeredmények ismeretében (lásd 

1. ábra) persze utólag jobban meg lehet ítélni egy-egy feladatsor tényle-

ges nehézségét, de az egyes vizsgázók benyomásai (egyéni felkészültsé-

güktől, erősségeiktől és gyengéiktől függően) ettől eltérőek is lehetnek. 

 
1. ábra: A május-júniusi feladatsorok átlageredménye, 2009–2012 

A vizsgált feladatsorok közül a szokásos reakciókon túl nagyobb hullámot 

egyik sem vetett. Az ismertté vált eredmények ezt utólag igazolták: 

a vizsgázók átlageredményei mindkét szinten nagyfokú stabilitást 

mutattak.4 

Szintén megújuló vita tárgya az a tény, hogy májusban a magyar, 

illetve az idegen nyelvű vizsgázók különböző feladatsorokat írnak (októ-

berben nem).5A vita – az emelt szinten idegen nyelven vizsgázók alacsony 

száma (a vizsgált négy évben rendre 10, 11, 20, 26) miatt – gyakorlatilag 

                                          
4 Az adatok forrása: https://www.ketszintu.hu/publicstat.php 
5 Ennek feltételezhető oka a kiszivárgás elleni fokozott védekezés: a fordítások miatt az idegen 

nyelvű feladatsorokhoz sokkal többen férnek hozzá előzetesen, s ha (akár gondatlanságból) 

a vizsga előtt kikerül az idegen nyelvű feladatsor, az így nem teszi érvénytelenné a sokkal nagyobb 

vizsgázói tömeget érintő magyar nyelvű vizsgát. 
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csak a középszintű vizsgát érinti. Tény, hogy minden feladatsor megfelel 

a vizsgaleírás és a vizsgakövetelmények standardjainak. Az is tény, hogy 

ezzel együtt a tűréshatárokon belül az egyes feladatsorok tényleges ne-

hézsége eltérő lehet, s különösen igaz ez egy-egy vizsgázó tapasztalata 

szempontjából. 

 
2. ábra: Az idegen és a magyar nyelvű középszintű feladatsorok átlageredményének 

eltérése az idegen nyelvű javára, 2009–2013 

A két feladatsor nehézségének eltérését csak nehezen lehet mérni, hiszen 

nem ugyanaz a kör vizsgázik. A 2. ábráról első ránézésre éppenséggel azt 

állapíthatnánk meg, hogy az idegen nyelven vizsgázók számára kitűzött 

feladatsor rendszeresen sokkal könnyebb. Ez nyilván nem igaz: az idegen 

nyelven vizsgázók rendszerint két tannyelvű középiskolák (gimnáziumok) 

tanulói, nulladik, nyelvi előkészítő évfolyamra jártak, s így köztük nyilván 

jelentősen alulreprezentáltak az érettségin rendszeresen az országos átlag 

alatt teljesítő csoportok. Ez a tény mindjárt összehasonlíthatatlanná teszi 

a két feladatsor nehézségét, legalábbis az országos átlageredmények 

alapján. 

II. A vizsgázók száma és összetétele  

A vizsgált időszakban a demográfiai változásoknak tulajdoníthatóan 

a vizsgázók létszáma folyamatosan csökkent, 2012-re 2009-hez képest 

több mint 6%-kal (lásd 1. táblázat).  
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1. táblázat: A matematikából érettségizők száma, 2009–2012 

Évek 2009 2010 2011 2012 

Emelt szint 2 526 2 681 2 950 3 707 

Középszint 90 045 87 770 86 529 83 122 

Összesen 92 571 90 451 89 479 86 829 

Elsősorban a felvételi követelmények változásának köszönhetően (egyre 

több képzés esetében követelmény legalább egy emelt szintű vizsga) 

a tanulók fokozatosan növekvő számban választották az emelt szintű 

vizsgát, így az összlétszám csökkenése ellenére az emelt szinten vizsgá-

zók aránya is folyamatosan emelkedett (lásd 3. ábra). A 2012-es 4,3%-os 

adat ezzel együtt a tantárgyak közt még mindig az egyik legalacsonyabb.6 

Meglehetősen stabil a vizsgázók nemek szerinti összetétele. A ma-

tematika mindig is ún. férfias tantárgynak számított7, ennek megfelelően 

a nehezebb, emelt szintű vizsgára jóval több fiú jelentkezik, ők évről évre 

szinte pontosan kétszer akkora arányban választják az emelt szintű vizs-

gát, mint a nők (lásd 4. ábra). A teljes vizsgázói populációban azonban 

a nők vannak többségben, ennek megfelelően a középszintű vizsgára több 

lány jelentkezik (lásd 5. ábra). 

                                          
6 2012-ben tantárgyanként a következők szerint alakult az emelt szinten vizsgázók aránya (a meg 

nem jelenteken kívül, csökkenő sorrendben): kémia 33,4%, biológia 31,0%, fizika 19,3% (az 

orvosi egyetemekre kötelező a két emelt szintű vizsga), angol nyelv 11,5%, német nyelv 9,1%, 

történelem 7,5%, informatika 5,8%, matematika 4,0%, földrajz 2,8%, magyar nyelv és irodalom 

1,6%. A tíz tárgyból összesen 7,2%. 
7 A matematika OKTV három kategóriájának első 20-20 helyezettje (tehát összesen 60 versenyző) 

között 2010/11-ben 5 (8%), 2011/12-ben 13 (22%) lány volt. Empirikusan hasonló a nemek 

aránya a hazai és külföldi egyetemek matematika tanszékein is. 

A 2012-es PISA felmérés első publikált eredményei szerint a vizsgált 65 országból 37-ben a fiúk, 5-

ben a lányok matematika eredménye jobb szignifikánsan. Az eltérés mértéke változó. Ahol nincs 

szignifikáns eltérés a két nem teljesítménye között, azokban az országokban is gyakran jellemző 

azonban, hogy a fiúk egyaránt felülreprezentáltak a legjobban és a leggyengébben teljesítők cso-

portjában. 

(http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf) 



 

 

 

3. ábra: Az emelt szintű vizsgára jelentkezők aránya (%), 2009–2012 

 
4. ábra: Az emelt szinten vizsgázók aránya nemek szerint (%), 2009–2012 

 

5. ábra: A nők aránya érettségi szintenként (%), 2009–2012 
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Míg a teljes vizsgázói populációnak a szakközépiskolások közel felét teszik 

ki, a nehezebb, emelt szintű vizsgára jelentkezők közül csak alig minden 

tizedik szakközépiskolás8 (lásd 6. ábra). 

 

6. ábra: A szakközépiskolások aránya érettségi szintenként (%), 2009–2012  

Amennyiben nemek szerint és képzéstípus alapján közösen vizsgáljuk 

a négy év összesített adatait, a jelentkező gimnáziumi tanulók 59,3%-a 

volt nő, az emelt szinten próbálkozóknak viszont csak a 37,3%-a. A szak-

középiskolások esetében 48,1%-a volt nő, az emelt szintre jelentkezőknek 

csak a 34,5%-a. A szakközépiskolába járt férfiak jelentkezéseinek 

0,8%-a, míg a nők jelentkezéseinek mindössze 0,4%-a történt emelt szin-

tű vizsgára. 

Munkarend szerint azt állapíthatjuk meg, hogy a felnőttoktatásból 

gyakorlatilag nem vesznek részt az emelt szintű vizsgán. A tanulói jogvi-

szonyban már nem lévő jelentkezők a vizsgázói populáción belüli ará-

nyukhoz képest viszont nagyobb számban képviseltetik magukat (lásd 

7. ábra): vélhetően korábbi eredményeiken próbálnak javítani, hiszen 

vesztenivalójuk nincs. Az ő körükben az összes jelentkezés 14%-a emelt 

szintre történt a vizsgált időszakban. 
                                          
8 Az érettségi szoftverben rögzített vizsgázók közül emelt szinten 8-15%-uk, középszinten pedig 1-

3%-uk mellett sem a gimnázium, sem a szakközépiskola megnevezés sincs rögzítve. Ennek oka 

lehet, hogy az adott vizsgázó szakképző évfolyamra jár, külföldön végzi a tanulmányait, vagy 

egyszerűen csak (korábban érettségizettként) nincs már tanulói jogviszonya, s nem rögzítették, 

hogy milyen típusú középiskolában végezte a tanulmányait. 
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7. ábra: Az emelt szinten vizsgázók munkarend szerint (%), 2009–2012 

A vizsgafajtákat vizsgálva természetes, hogy többségük ún. rendes érett-

ségi (lásd 8. és 9. ábra). Emelt szinten elhanyagolható az előrehozott 

vizsgák száma, hiszen matematikából erre igen nehéz a tanulmányok 

befejezése előtt felkészülni. Az egyéb (szintemelő, ismétlő, kiegészítő, 

javító, pótló) vizsgák száma a demográfiai változások ellenére nem csök-

ken, hiszen ezeket legtöbbször nem az adott évben érettségi bizonyítványt 

szerző populáció tagjai szerzik. Itt is elmondható, hogy ebben a kategóri-

ában a többinél jelentősebb az emelt szintű vizsgák aránya: a vizsgált 

időszakban meghaladta a 24%-ot. 

 

8. ábra: Az emelt szintre jelentkezők vizsgafajta szerint (fő), 2009–2012 
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9. ábra: A középszintre jelentkezők vizsgafajta szerint (fő), 2009–2012 

Az emelt szintű jelentkezéseket vizsgafajták szerint áttekintve az derül ki, 

hogy míg az összes vizsgajelentkezés 4,3%-a történt emelt szintre 2012-

ben, az előrehozott és a rendes vizsgák között ez az arány csak 2,2%, 

illetve 3,2% volt (lásd 10. ábra). Az egyéb kategória többségét a szint-

emelő vizsgák teszik ki, tehát olyan vizsgák, ahol a jelentkezők már ren-

delkeznek középszintű eredménnyel. 

 

10. ábra: Az emelt szinten vizsgázók vizsgafajta szerint (%), 2009–2012 

A jelentkezést rögzítő intézmény megyéje szerint kiemelkedően magas az 

emelt szinten vizsgázók aránya Budapesten és Pest megyében, alacsony, 

2% alatti Fejér és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (lásd 11. ábra).  
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11. ábra: Az emelt szinten vizsgázók a jelentkezést rögzítő intézmény 

megyéje szerint (%), 2009–2012 összesen 

III. Az eredmények időbeli változása  

III.1. Az összesített eredmények  

A vizsgált időszakban mind a közép-, mind az emelt szintű írásbeli fel-

adatsorok átlagos eredményessége nagyfokú állandóságot mutatott 

a teljes vizsgázói populációt tekintve. A középszintű feladatsorok eredmé-

nyessége 44,8% és 49,1% között, az emelt szintűeké pedig 66,9% és 

68,6% között ingadozott (lásd 1. ábra). Érdekes, hogy a tantárgyak közül 

ez középszinten általában a leggyengébb vagy az egyik leggyengébb, 

emelt szinten pedig a legjobb vagy az egyik legjobb érték. Bár ez a tény 

némileg ellentmondásos, önmagában a közép- és az emelt szintű vizsga 

nehézsége is kiszámítható, egyenletes volt, viszonylag keveset ingadozott. 



 

 

2. táblázat: Az emelt szint egyes összetevői, 2009–2012 (átlag % és szórás) 

 2009 2010 2011 2012 

Osztályzat 
Átlag 4,46 4,43 4,35 4,47 

Szórás 1,09 1,14 1,16 0,99 

Összesen  
Átlag 70,6 69,9 68,6 69,0 

Szórás 19,6 19,7 24,1 20,7 

Írásbeli  
Átlag 68,6 67,4 66,9 67,0 

Szórás 21,1 21,8 25,9 22,1 

I. rész  
Átlag 70,6 71,0 70,1 78,0 

Szórás 23,5 21,4 26,6 20,9 

II. rész  
Átlag 67,1 64,5 64,5 58,4 

Szórás 21,7 24,4 27,8 25,7 

Szóbeli 
Átlag 72,2 71,0 68,1 70,6 

Szórás 28,1 29,4 31,1 28,7 

Érdemes ezeket a számokat részletesebb bontásban is megvizsgálni. 

A következő táblázatokból úgy tűnik, hogy az írásbeli vizsga két részének 

nehézsége sokszor ellentétesen mozgott, tehát a viszonylagos állandó-

ságot a két része együttesen valósította meg. 

A vizsgaeredmények szórása sem mutat jelentősebb ingadozást: 

a legnagyobb értéket a 2011-es emelt szintű feladatsornál mértük, de ez 

sem tér el jelentősen a szórások átlagától. Érdekes, hogy az írásbeli és 

szóbeli vizsgák átlaga mindkét szinten igen közel van egymáshoz, de míg 

emelt szinten szignifikánsan nagyobb, addig középszinten szignifikánsan 

kisebb a szóbeli vizsgaeredmények szórása az írásbeli eredmények szórá-

sánál (lásd 2. és 3. táblázat). Ennek egyik oka az lehet, hogy középszintű 

szóbeli vizsgát csak egy viszonylag homogén képességű csoport (az írás-

beli vizsgán korábban 10% és 19%, 2012-ben 12% és 24% között teljesí-

tők) tesz. 



 

 

3. táblázat: A középszint egyes összetevői, 2009–2012 (átlag % és szórás) 

 2009 2010 2011 2012 

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

Szórás 1,06 1,08 1,07 1,07 

Összesen 
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 írásbeli feladatsorok eredményességében mindkét szinten kicsi, de 

viszonylag stabil különbség van a férfiak és a nők teljesítménye között. 

A négy vizsgált év átlagában ez emelt szinten 4,1% (lásd 12. ábra), kö-

zépszinten pedig 1,8% (lásd 13. ábra). Megjegyezzük, hogy a szóbeli 

vizsgákon viszont szignifikáns különbség gyakorlatilag nem mutatható ki 

a két nem teljesítménye között. 

 

12. ábra: Az emelt szintű írásbeli feladatsorok eredményei nemenként (%), 2009–2012 
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13. ábra: A középszintű írásbeli feladatsorok eredményei nemenként (%), 2009–2012 

III.2. A képzéstípus szerinti eredmények 

A gimnáziumba és szakközépiskolába járók átlagteljesítménye közti kü-

lönbség emelt szinten 13,7% és 16,7% között változott a vizsgált idő-

szakban (tehát meglehetősen stabilnak mondható), ez osztályzatban 0,61 

és 0,72 közötti értéket jelentett (lásd 4. táblázat). A szakközépiskolások 

eredményeinek szórása nagyobb a gimnáziumba járókénál (heterogénebb 

vizsgázói csoportról van szó), s az is megfigyelhető, hogy minél nagyobb 

volt az írásbeli vizsga két részének nehézsége közti különbség, általában 

annál nagyobb volt a teljesítmények szórása közti eltérés is a II. rész ja-

vára. Ez azzal magyarázható, hogy minél nehezebb egy adott vizsga vagy 

vizsgarész egy csoport számára, annál jobban differenciál a csoport tagjai 

között. (Ez nyilván egy adott határig igaz: ha túl nehéz lenne a vizsga, 

akkor ismét romlana a differenciáló képessége, hiszen mindenki egyfor-

mán rosszul teljesítene rajta, ebben az esetben azonban ez a helyzet nem 

állt fenn.) 
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4. táblázat: Az emelt szint egyes összetevőinek eredményessége 

képzéstípus szerint (átlag %), 2009–2012 

 2009 2010 2011 2012 

  Gimn. Szk. Gimn. Szk. Gimn. Szk. Gimn. Szk. 

Osztályzat 

Átlag 4,66 3,94 4,64 4,03 4,60 3,91 4,68 3,99 

Szórás 0,83 1,32 0,86 1,32 0,89 1,32 0,73 1,23 

Összesen  

Átlag 73,9 58,4 73,4 59,7 74,0 57,3 73,3 57,4 

Szórás 17,2 18,8 17,1 21,1 20,4 24,3 17,6 21,5 

Írásbeli  

Átlag 72,5 57,3 71,7 58,0 73,0 55,2 71,5 55,7 

Szórás 18,0 19,4 18,1 22,4 21,6 25,6 18,8 22,4 

I. rész  

Átlag 74,9 57,6 75,1 63,2 76,3 58,3 82,1 68,6 

Szórás 20,2 22,7 17,4 22,5 21,9 27,2 16,7 23,9 

II. rész  

Átlag 70,8 57,1 69,0 54,0 70,5 52,7 63,2 45,4 

Szórás 19,1 19,8 21,1 25,4 24,1 27,5 23,4 24,1 

Szóbeli 

Átlag 77,8 56,6 77,3 59,5 75,9 59,5 77,0 57,1 

Szórás 22,4 31,8 23,7 30,8 24,7 31,0 23,1 30,9 

Érdekes a korábban már említett, egyik képzési típushoz sem besorolt 

vizsgázói csoport átlagteljesítménye: míg középszinten 0,5–2,5%-kal 

meghaladta eredményük a teljes vizsgázói populáció átlageredményét, 

addig emelt szinten minden évben kb. 25%-kal (tehát igen jelentősen) 

elmaradt attól. 



 

 

5. táblázat: A középszint egyes összetevőinek eredményessége 

képzéstípus szerint (átlag %), 2009–2012 

 2009 2010 2011 2012 

 Gimn. Szk. Gimn. Szk.  Gimn. Szk. Gimn. 

Osztályzat 

Átlag 3,34 2,76 3,20 2,58 3,25 2,66 3,32 2,71 

Szórás 1,11 0,90 1,16 0,88 1,13 0,89 1,12 0,89 

Összesen 

Átlag 55,3 43,1 52,1 38,8 53,5 40,9 54,9 42,2 

Szórás 22,6 18,1 23,9 18,3 23,4 18,2 22,8 17,8 

Írásbeli 

Átlag 54,8 42,4 51,3 37,5 52,7 39,8 54,5 41,6 

Szórás 23,3 18,9 24,8 19,4 24,3 19,4 23,4 18,4 

I. rész 

Átlag 70,8 59,8 66,3 56,1 68,4 56,8 61,3 47,3 

Szórás 23,8 22,3 20,0 17,0 21,9 19,8 25,6 22,7 

II. rész 

Átlag 47,3 34,4 44,4 28,9 45,5 31,9 51,0 38,6 

Szórás 25,0 19,4 28,0 22,0 26,9 21,0 24,0 18,4 

Szóbeli 

Átlag 48,3 48,0 49,3 48,3 49,5 49,8 44,5 45,5 

Szórás 17,5 16,1 17,3 16,3 17,9 17,0 16,5 16,9 

A gimnáziumba és szakközépiskolába járók átlagteljesítménye közti kü-

lönbség középszinten 12,2% és 13,3% között változott a vizsgált időszak-

ban (tehát középszinten is meglehetősen stabilnak mondható), ez 

osztályzatban 0,58 és 0,62 közötti értéket jelentett (lásd 5. táblázat). 

A szakközépiskolások teljesítményének szórása (szemben az emelt szint-

tel) középszinten minden évben kisebb volt a gimnáziumba járókénál. 

A különbség nem kirívóan nagy, s részletesebb vizsgálatot igényelne 

a jelenség magyarázata. Talán arról lehet szó, hogy a gimnáziumba járók 

közt valamivel több a markánsan gyenge, mint a szakközépiskolások közt 

a kiemelkedően jó teljesítmény. 



 

 

Figyelemre méltó, hogy a két képzési típusba járók közti, az írásbeli 

vizsgarész eredményességében mutatkozó teljesítménykülönbség szinte 

teljesen eltűnik a szóbelin. Ennek egyik valószínűsíthető oka az, hogy 

a középszintű szóbeli vizsga a matematika érettségi legkevésbé (gyakorla-

tilag egyáltalán nem) standard része, s az itt kapott pontszámokat az 

érintett vizsgázó teljesítménye mellett gyakran az is erőteljesen befolyá-

solja, hogy hány pont hiányzik neki az elégségeshez. Az is biztos ugyan-

akkor, hogy a leggyengébb teljesítménycsoportban (hiszen csak ők 

szóbeliznek) a gimnáziumba és szakközépiskolába járók közti különbség 

már könnyen eltűnik. 

 

14. ábra: Az emelt szintű matematika írásbeli feladatsorok eredményessége a vizsgázók 

neme és képzési típusa szerint (%), 2009–2012 

Láttuk, hogy a matematika érettségin a férfiak eredményesebbek a nők-

nél, a gimnáziumi tanulók eredményesebbek a szakközépiskolásoknál. 

Vizsgáljuk meg e két szempontot (nem és képzési típus) együttesen! Azt 

tapasztaljuk, hogy mind a négy vizsgált évben, mind emelt, mind közép-

szinten a legmagasabb átlageredményt a gimnáziumba járt férfiak érték 

el, őket követik sorban a gimnáziumba járt nők, majd a szakközépiskolába 

járt férfiak, végül a szakközépiskolába járt nők, s a négy csoport közti 

teljesítménykülönbség minden esetben elég markáns (lásd 14. ábra és 

15. ábra). 
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15. ábra: A középszintű matematika írásbeli feladatsorok eredményessége a vizsgázók 

neme és képzési típusa szerint (%), 2009–2012 

 
16. ábra: Az emelt szintű matematika írásbeli feladatsorok eredményének szórása 

a vizsgázók neme és képzési típusa szerint (%), 2009–2012 

Különleges jelenségre figyelhetünk fel, ha az írásbeli eredmények szórását 

vizsgáljuk meg az említett négy csoportban (lásd 16. ábra és 17. ábra). Ez 

ugyanis mind a négy évben csökkenő erősorrend szerint csökkenő (tehát 

legnagyobb a szórása a gimnáziumba járt férfiak, legkisebb pedig a szak-
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középiskolába járt nők eredményeinek), míg emelt szinten (két kivétellel9) 

éppen fordított a helyzet: a szórás mind a négy évben csökkenő erősor-

rend szerint növekvő (tehát legnagyobb a szórása a szakközépiskolába 

járt nők, legkisebb pedig a gimnáziumba járt férfiak eredményeinek). 

 

17. ábra: A középszintű matematika írásbeli feladatsorok eredményének szórása 

a vizsgázók neme és képzési típusa szerint (%), 2009–2012 

Főleg a két szint teljesen ellentétes viselkedése zavarba ejtő. Mindeneset-

re úgy tűnik, emelt szinten ez a négy csoport annál heterogénebb, minél 

gyengébb, míg középszinten éppen fordított a helyzet: legheterogénebb-

nek a legerősebb csoport mutatkozik. A jelenség pontosabb magyarázata 

mélyebb vizsgálatot igényelne, annyit mindenesetre megtettünk, hogy 

a szóbeli vizsgák átlageredményét és szórását is megnéztük ugyanezen 

szempont szerint. 

Az emelt szintű szóbeli vizsgán is kialakult az írásbelin tapasztalt 

erősorrend, mégpedig a négy csoport között ott tapasztalt markáns kü-

lönbségekkel, egyetlen lényeges eltéréssel: a gimnáziumba járó férfiak és 

nők átlagos szóbeli vizsgaeredménye közti (férfiak javára fennálló) kü-

lönbség egészen minimálisra csökkent (2012-ben el is tűnt). Az eredmé-
                                          
9 A két említett kivétel: a 2011-es és 2012-es feladatsorok esetén a szakközépiskolába járt nők 

eredményeinek szórása kisebb a szakközépiskolába járt férfiak eredményeinek szórásánál (2011-

ben minimális, 2012-ben jelentősebb mértékben). 
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nyek szórása ehhez hasonlóan alakult: a gimnáziumba járó férfiak és 

a nők eredményeinek szórása közti különbség elhanyagolható, míg 

a szakközépiskolások közt megmaradt. Érdekes, hogy csakúgy, mint az 

írásbelin, a 2012-es szóbelin a sorrend megfordult, a férfiak eredményé-

nek szórása lett nagyobb (lásd 18. ábra és 19. ábra). Ez talán annak tu-

lajdonítható, hogy az összesen 109 szakközépiskolás női vizsgázó 

történetesen éppen homogénebb képességű volt a szokásosnál. 

 

18. ábra: Az emelt szintű matematika szóbeli vizsgák eredményessége a vizsgázók neme 

és képzési típusa szerint (%), 2009–2012 

 

19. ábra: Az emelt szintű matematika szóbeli vizsgák eredményének szórása a vizsgázók 

neme és képzési típusa szerint (%), 2009–2012 
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Középszinten szinte teljesen eltűnnek a különbségek a négy csoport között 

az átlag és a szórás tekintetében is. Hibahatáron túli tendenciaként annyit 

állapíthatunk meg, hogy a szóbeli vizsgán a nők a gimnáziumba és 

a szakközépiskolába járók között is átlagosan 1–2%-kal jobban teljesíte-

nek a férfiaknál (lásd 20. ábra és 21. ábra). 

 
20. ábra: A középszintű matematika szóbeli vizsgák eredményessége a vizsgázók neme 

és képzési típusa szerint (%), 2009–2012 

 
21. ábra: A középszintű matematika szóbeli vizsgák eredményének szórása a vizsgázók 

neme és képzési típusa szerint (%), 2009–2012 
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III.3. Az eredmények munkarend és vizsgafajták szerint 

Korábban láttuk, hogy a felnőttoktatásból elhanyagolható számban tesz-

nek emelt szintű vizsgát. Az ő eredményeik gyengék. A tanulói jogvi-

szonnyal nem rendelkezők átlageredménye közel 30%-kal elmarad 

a nappalis vizsgázókétól. Esetükben legtöbbször ismétlő, kiegészítő vagy 

szintemelő vizsgáról lehet szó. Átlageredményük arról tanúskodik, hogy 

egyrészt sokan vélhetően rosszul mérik fel a képességeiket, lehetőségei-

ket, másrészt az iskolarendszeren kívül nagyon nehéz sikeresen felkészül-

ni az emelt szintű vizsgára (lásd 22. ábra). 

A középszintű vizsgákon jelentős a felnőttképzésben résztvevők 

aránya, náluk jóval kevesebben (bár szintén ezres nagyságrendben) je-

lentkeznek a vizsgára tanulói jogviszonnyal már nem rendelkezők. A fel-

nőttoktatásban tanulók átlageredménye középszinten is számottevően 

elmarad a nappali képzésben résztvevőkétől, a bukások és a szóbeli vizs-

gák jelentős része az ő köreikből kerül ki. A tanulói jogviszonnyal nem 

rendelkezők átlagos teljesítménye is elmarad a nappalisokétól, de jóval 

kisebb mértékben, mint azt az emelt szintnél tapasztaltuk (lásd 23. ábra). 

 
22. ábra: Az emelt szintű matematika érettségi írásbeli feladatsorok eredményessége 

munkarend szerint (%), 2009–2012 
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23. ábra: A középszintű matematika érettségi írásbeli feladatsorok eredményessége 

munkarend szerint (%), 2009–2012 

Emelt szinten a kisszámú előrehozott érettségiző (a négy év alatt az ösz-

szes érettségiző 1,5%-a) átlageredménye egyik vizsgált évben sem érte el 

az 50%-ot. Javító és kiegészítő vizsgát is kevesen tesznek (0,6%, illetve 

0,3%), ők is többféle okból (javítóvizsgát tehet például egy egyébként jó 

képességű tanuló, aki szándékosan megbukott az előrehozott vizsgán, 

hogy ne legyen érvényes eredménye), így teljesítményeik erősen ingado-

zóak (lásd 24. ábra). A kiegészítő vizsga azért is ritka, mert ilyet csak az 

tehet, akinek az érettségi bizonyítványában valamiért nem szerepel az 

egyébként kötelező matematika. A négy év alatt egyetlen emelt szintű 

pótló vizsgára került sor. 

A rendes vizsgák tették ki a vizsgált időszakban az összes emelt 

szintű vizsga 71,1%-át, írásbeli átlageredményük messze a legmagasabb 

az összes vizsgafajta közül, 72% és 74% között ingadozott a négy 

év alatt. 

Az ismétlő vizsgák aránya az összes vizsgán belül 2,5%-os. Az ő át-

lageredményük (56–62%) a második legjobb a rendes vizsgán résztvevők 

után, de azoktól azért erősen leszakadva. Ebbe a körbe azok tartoznak, 

akik már érvényes emelt szintű eredménnyel rendelkeznek, de (például 

továbbtanulási esélyeik javítása céljából) azon javítani kívánnak. 
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A második legnagyobb vizsgázói csoport a szintemelő vizsgát tevő-

ké, ide tartozott az összes emelt szintű vizsga 23,9%-a. Ők érvényes kö-

zépszintű eredmény birtokában kísérelték meg az emelt szintet, írásbeli 

átlagteljesítményük 53–57%-os volt a vizsgált periódusban. 

 

24. ábra: Az emelt szintű matematika érettségi írásbeli feladatsorok eredményessége 

vizsgafajták szerint (%), 2009–2012 

A rendes vizsgák tették ki az összes középszintű vizsga 94,6%-át. A többi 

vizsgafajta közül csak az előrehozott (2,7%) és az ismétlő vizsgák (2,1%) 

aránya haladta meg az 1%-ot. A javítóvizsgák aránya 0,6% volt, a kiegé-

szítő és a pótló vizsgát tevők aránya pedig együtt sem érte el a 0,1%-ot, 

az ő átlagteljesítményük értékelésére ezért nem térünk ki. 

Legeredményesebbek az ismétlő vizsgát tevők voltak, írásbeli átlag-

eredményük 52–55% között változott. A rendes vizsgán részt vevők a 45–

49%-os tartományban teljesítettek az írásbelin (lásd 25. ábra). Úgy tűnik, 

az eredmények nem igazolják vissza az előrehozott érettségire jelentke-

zők szándékát: gyenge felkészültségről tanúskodik 30% és 36% közötti 

átlagos teljesítményük. A javítóvizsgára kényszerülők közül pedig bizonyá-

ra sokaknak nem sikerül a javítás sem, hiszen írásbeli dolgozataik átlaga 

mindössze 15% és 20% között volt a vizsgált négy év során. 
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25. ábra: A középszintű matematika érettségi írásbeli feladatsorok eredményessége 

vizsgafajták szerint (%), 2009–2012 

III.4. Az eredmények a jelentkezést rögzítő intézmény megyéje 

szerint 

A kategóriák (megyék) nagy száma miatt az eredmények területi eloszlá-

sát számszerűen csak a négy évre összesítve mutatjuk be (lásd 26. ábra). 

Emelt szinten a négy év adatsorát külön-külön vizsgálva jelentős ingado-

zást tapasztalunk (például Győr-Moson-Sopron megye 2011-ben 3., 2012-

ben 18. helyre került a megyék sorrendjében). Mindössze Komárom-

Esztergom és Pest megye végzett mind a négy évben az első 10 megye 

között, míg egyik évben sem tudott bekerülni a legjobb 10 megye közé 

Békés, Fejér és Nógrád megye. Nincsen nagyon erős kapcsolat az egy 

megyében emelt szinten vizsgázók aránya és átlageredménye között: 

a két adatsor közötti korrelációs együttható mindössze 0,386. Ennél vala-

mivel erősebb az összefüggés az egy megyében emelt szintű vizsgázók 

aránya és a középszinten vizsgázók átlageredménye között: erre 0,511-es 

korrelációs együttható adódik. Meglepően alacsony, mindössze 0,352 

a korrelációs együttható az egy megyében emelt, illetve középszinten 

vizsgázók átlageredménye között. 

Egy-egy megyében elég alacsony az egy évben emelt szintű vizsgá-

ra jelentkezők száma: Budapest és Pest megye kivételével a vizsgált idő-

szakban egyetlen megyében sem érte el egyszer sem a 200-at, több 

megyében pedig minden évben 100 alatt maradt. Így arról is lehet szó, 
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hogy az emelt szinten vizsgázó populáció egy megyében alacsony létszá-

mú, és évről évre nagymértékben változó összetételű. 

 

26. ábra: Az emelt szintű matematika érettségi írásbeli feladatsorok eredményessége 

a jelentkezést rögzítő intézmény megyéje szerint (%), 2009–2012 összesen 

A középszintű vizsgaeredmények – érthetően – ennél jóval nagyobb stabi-

litást mutatnak megyéről megyére (lásd 27. ábra), az előforduló legna-

gyobb különbség egy megye legjobb és leggyengébb helyezési száma 

között a 6. Mind a négy vizsgált évben a Győr-Moson-Sopron megyeiek 

érték el a legmagasabb átlageredményt, s 2011 kivételével a Vas megyei-

ek a második legmagasabbat. Legeredményesebbek általában az ország 

nyugati megyéiben, valamint a Budapesten, Pest és Heves megyében 

tanulók. Az utóbbiak teljesítménye különösen figyelemre méltó annak 

fényében, hogy emelt szinten utolsó előttiek a megyék rangsorában. 

A leggyengébb átlageredmény három keleti megyében (Borsod-

Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés) született. Mind közép-, 

mind emelt szinten igaz, hogy a legjobb és a leggyengébb megyei átlag-

eredmény között közel 10%-os különbség van, s ez elég jelentősnek 

mondható. 



 

 

 

27. ábra: A középszintű matematika érettségi írásbeli feladatsorok eredményessége 

a jelentkezést rögzítő intézmény megyéje szerint (%), 2009–2012 összesen 

IV. Az írásbeli eredmények 

Az egyes érettségi írásbeli feladatsorok pontszámeloszlása az átlagnál 

többet árul el az érintett feladatsor nehézségéről, differenciáló erejéről. 

Az emelt szintű feladatsorok pontszámeloszlása a négy év során 

nagymértékben hasonlított egymásra, mindössze apró különbségek figyel-

hetők meg. Ez nem meglepő, hiszen az egyes írásbeli feladatsorok átlaga 

2%-nál jobban nem tért el egymástól. Az eloszlás mindig aszimmetrikus 

haranggörbét mutat: 2009-ben hosszan elnyúló, lapos, az eloszlás mó-

dusza 111, s csak ez után csökken hirtelen. Hasonlóan lapos a görbe tete-

je 2010-ben, de kevés a 108 fölötti pontszám, ott kezdődik a hirtelen 

csökkenés. 2011-ben 101-nél van az első csúcspont, aztán 106 és 114 

között van egy kiugró rész, maximumot viszont kevesen értek el. 2012-

ben 85 és 95 pont közé esik a csúcspont, viszont a 95 fölött bekövetkező 

csökkenés is enyhe. Talán ez az eloszlás hasonlít legjobban egy (jobb 



 

 

szélétől megfosztott) haranggörbére. Az eloszlásgörbék bal oldali végét 

vizsgálva azt látjuk, hogy 2011-ben és 2012-ben fordult elő a legtöbb 

gyenge, 30–40 pont alatti teljesítmény (lásd 28. ábra). Sajnos nem ren-

delkezünk kellően részletes (itemszintű) adatokkal ahhoz, hogy a kismér-

tékben eltérő jellegzetességek pontos okait kiderítsük. 

 

 

 

 
28. ábra: Az emelt szintű matematika érettségi írásbeli feladatsorok 

pontszámeloszlása, 2009–2012 
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29. ábra: A középszintű matematika érettségi írásbeli feladatsorok 

pontszámeloszlása, 2009–2012 

A középszintű feladatsorok pontszámeloszlásán azonnal feltűnnek az 

egyes osztályzatok alsó ponthatárához tartozó kiugró értékek, majd az ezt 

követő pontszámokhoz tartozó, rendszerint szigorúan monoton csökkenő 

darabszámok. A 40-es pontszám fölött az eloszlási görbék megtévesztésig 
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hasonlítanak egymásra a négy esetben (lásd 29. ábra). Bár kétségtelenül 

sokszor csak arról van szó, hogy egy 58–59 pontosnak tűnő dolgozat ese-

tén a javító tanár könnyebb szívvel megad további 1–2, egyébként vitat-

ható pontot, a jelenség túlzottan erősnek tűnik, és nem erősíti a közép-

szintű írásbeli vizsga objektivitásába vetett hitet. Ez a jelenség (az egyes 

érdemjegyek alsó ponthatárán teljesítő vizsgázók kiugró száma) más tár-

gyaknál is jelentkezik. Ahol van szóbeli vizsga is, az írásbeli eredményeket 

a jelenség nem torzítja, miután azonban a szóbeli vizsgán sokkal nagyobb 

tere van az értékelésben a szubjektivitásnak, az összpontszámokat tekint-

ve még nagyobbak a kiugró értékek. 

A vizsgált négy év közül 2010-ben volt a legalacsonyabb az írásbeli 

dolgozatok átlaga, ez legjobban a 20–40 közötti tartományban érhető 

tetten, ahol az eloszlás alakja jellegzetesen eltér a másik háromtól. Ebben 

az évben volt a legmagasabb a 20 pont alatt teljesítők aránya, de az ezt 

elérők között is kiugróan sokan voltak azok, akiknek ez „épphogy csak” 

sikerült. A második legalacsonyabb átlagot a 2011-es feladatsor hozta, így 

ennek az eloszlási görbének az alakja hasonlít még valamennyire a 2010-

eshez a 40 pont alatti tartományban. 

Korábban láttuk (lásd 5. táblázat), hogy a gimnáziumba és a szak-

középiskolába járók átlagteljesítménye között 12–13%-os különbség volt 

minden évben. Érdekes ezért megfigyelni egy közös diagramon a két kép-

zéstípusba járók pontszámeloszlási profilját, erre a 2012-es évet válasz-

tottuk (lásd 30. ábra). A látvány önmagáért beszél. 

 
30. ábra: A középszintű matematika érettségi írásbeli feladatsor 

pontszámeloszlása képzéstípus szerint, 2012 
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Érdemes megvizsgálni az érettségi osztályzatok eloszlását is. A négy írás-

beli feladatsor pontszámát alakítjuk át érdemjeggyé. Középszinten ez 20 

ponttól fölfelé természetes és ténylegesen így is történt. A 20 pont alatti 

írásbeli dolgozatokat a következő összesítésekben egyesnek tekintjük, 

függetlenül attól, hogy ha a vizsgázó 10–19 pont között teljesített, akkor 

a szóbeli vizsgával együtt akár hármasra is javíthatta a végső érdemjegy-

ét. (A szóbelizők több mint 95%-a megszerzi végül legalább a kettest.) 

A 31. és 32. ábrán látszik, hogy a kevés egyes mellett a kettes, 

hármas, négyes, illetve ötös osztályzatot elért vizsgázók száma mind 

a négy évben szigorúan monoton csökkent, és még egy kicsit nagyobb 

a csökkenés mértéke a tényleges (szóbelivel együtt) számított osztályza-

toknál, hiszen az itt egyesként elkönyvelt érdemjegyek nagy többségéből 

a szóbelin kettes (és néhány esetben hármas) lesz. 

A négy vizsgált feladatsor közül legkönnyebbnek a 2009-es, legne-

hezebbnek a 2010-es bizonyult (amikor a vizsgázók közel 50%-a legfel-

jebb kettest kapott), az átlageredmények közt viszont mindössze 4,3%-os 

különbség van. Ennek ellenére ez a különbség az osztályzatok eloszlásá-

ban is elég látványosan tetten érhető, de csak a négyesekig: az ötösök 

aránya végig 12,7% és 13,7% között alakult, tehát a feladatsor átlagos 

eredményességétől függetlenül lényegében állandó volt (lásd 31. ábra). 

 
31. ábra: A középszintű matematika érettségi 

írásbeliből számított osztályzatok eloszlása, 2009–2012 
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32. ábra: A középszintű matematika érettségi 

írásbeliből számított osztályzatok eloszlása képzési típus szerint, 2009–2012 összesen 

A gimnáziumba és szakközépiskolába járók közti teljesítménykülönbség 

természetesen az (ismét az írásbeli alapján számított) osztályzatokban is 

megjelenik (lásd 32. ábra). Ezt a négy év összesítésében mutatjuk be. 

Minden második szakközépiskolában tanuló érettségiző legfeljebb kettest 

kap az érettségin (és a nagy többségük pontosan kettest). 

Emelt szinten az írásbeli vizsgát semmilyen módon nem értékelik 

osztályzattal. A következő grafikonok elkészítéséhez az emelt szintű vizs-

gák szabályai szerint rendeltünk érdemjegyeket az írásbeli vizsgán elért 

százalékos teljesítményekhez. A szóbeli vizsgával együtt ez természetesen 

megváltozhatott, ám a szóbelinek jóval csekélyebb a súlya, valamint az 

írásbeli és a szóbeli eredmények közt fennálló erős korreláció miatt a vég-

ső érdemjegy a vizsgázók kb. 85%-ánál megegyezik az írásbeli vizsga 

alapján számított érdemjeggyel. 

Már a pontszámok eloszlásánál láttuk, hogy az eloszlásgörbék ma-

ximuma a magas teljesítménytartományokban található. Az emelt szintű 

vizsgán az egyes érdemjegyek százalékhatárai ráadásul (a kettes kivéte-

lével) alacsonyabbak a középszintű határoknál. Így az írásbeli vizsgából 

számított osztályzatok eloszlása egészen szélsőséges: mind a négy évben 

70% fölött van az ötösnek megfelelő teljesítményt nyújtók aránya (lásd 

33. ábra). 
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33. ábra: Az emelt szintű matematika érettségi 

írásbeliből számított osztályzatok eloszlása, 2009–2012 

Fontos jellemzője az egyes feladatsoroknak, hogy a vizsgázók mekkora 

része nem érte el az elégségeshez szükséges 20%-ot. A középszintű ma-

tematika érettségi sajátossága, hogy a 0–9%-os írásbeli jelentett azonnali 

bukást, a 10–19% között teljesítők szóbelin szerezhették meg az elégsé-

gest. Emelt szinten mindenki szóbelizik, de aki bármelyik (írásbeli vagy 

szóbeli) vizsgarészen nem érte el a 10%-ot, az megbukott. A vizsgált 

periódusban az emelt szinten vizsgázók mindössze 0,13%-a nem érte el 

az írásbelin a 10%-ot (12 pontot), ők tehát biztosan megbuktak a vizsgán. 

A középszintű vizsgán – természetes módon – nagyrészt a feladat-

sorok átlagos nehézségével ellentétesen mozgott a legalsó teljesítmény-

tartományba eső vizsgázók aránya. Ennek megfelelően 2010-ben 

teljesítettek legtöbben 20% alatt. Érdekes viszont, hogy a bukottak (tehát 

a 10%-ot el nem érők) aránya 2011-ben volt a legnagyobb: tehát az átla-

gosan kicsit nehezebb 2010-es feladatsorból a 10 pontot mégis könnyebb 

volt összeszedni, mint a 2011-esből, a 20 pontot viszont már nem. A 34. 

és 35. ábra programtípus szerint mutatja a bukottak és a szóbelire kény-

szerülő vizsgázók arányát. 
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34. ábra: A középszintű matematika írásbeli érettségin 20% alatt teljesítők aránya 

a gimnáziumi tanulók között, 2009–2012 

 
35. ábra: A középszintű matematika írásbeli érettségin 20% alatt teljesítők aránya 

a szakközépiskolai tanulók között, 2009–2012 

V. Összefüggések 

V.1. Korrelációk az egyes vizsgarészek között  

A vizsgált periódusra számított összesített korrelációs együtthatókat 

a 6. táblázat mutatja az emelt szintű vizsga egyes részei között (zöld 

színnel a 0,8-nál nagyobb, pirossal a 0,6-nál kisebb korrelációs együttha-

tókat jeleztük). Az összesített és az írásbeli pontszám közötti nagyon ma-

gas korreláció természetes, hiszen az írásbeli eredmény teszi ki az 
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összesített teljesítménymutató több mint háromnegyedét. A szóbeli pont-

szám 0,821-es korrelációja az összpontszámmal viszont – figyelembe 

véve a szóbeli vizsga kevesebb, mint 25%-os súlyát – igen jónak mondha-

tó, és azt támasztja alá, hogy az emelt szintű szóbeli vizsga objektivitása 

megfelelő. Szintén erre utal az írásbeli és szóbeli pontszámok közötti 0,7-

nél nagyobb korreláció. 

Az írásbeli feladatsor két része közötti korreláció 0,741-nek adódott, 

ezt elfogadhatónak ítéljük. Hogy a két rész közül a másodiknak erősebb 

a korrelációja az összpontszámmal, az pusztán abból következhet, hogy 

nagyobb az összesített pontszámon belüli súlya. Meglepő viszont, hogy 

a szóbeli vizsga pontszáma és a szóbeli vizsga egyes részpontszámai is 

kivétel nélkül mind az írásbeli feladatsor I. részével korrelálnak valamivel 

erősebben: a szóbelin nyújtott teljesítményt tehát jobban jelzi előre az 

írásbeli némileg könnyebb, többnyire rutinszerű feladatokból álló I. részé-

ben elért eredmény. Az írásbeli feladatsor második része (részben) azzal 

is eltér az elsőtől (és egyben a szóbelitől), hogy a puszta rutin mellett itt 

már néha ötletekre, kreativitásra is szükség van a feladatok megoldásá-

hoz (lásd 6. táblázat). 

Azt is érdemes megfigyelni, hogy úgy az összesített pontszám, mind 

az írásbeli eredmény a szóbeli vizsga részpontszámai közül a kommuniká-

cióval, valamint a tartalmi felépítéssel korrelál legerősebben (lásd 6. táb-

lázat). E kettő fejezi ki talán legjobban a vizsgázó „értelmességét”, s ez 

a két elem az, ahol a vizsgabizottságok leginkább érvényre tudják juttatni 

szubjektív értékítéletüket. Az erős korreláció azt mutatja, hogy ez az ér-

tékítélet meglehetősen megbízható. 

A szóbeli vizsga egyes részei közti korreláció is általában elfogadha-

tóan magas, gyakran 0,7 fölötti; 0,6 alatti értéket csak a feladatmegol-

dásra és a definícióra kapott pontszám korrelációja mutat (lásd 

6. táblázat). Ennek egyik valószínűsíthető oka az, hogy a definíció egy 

mindössze 2 ponttal értékelt item, amire a vizsgázók nagy többsége 

a maximális 2 pontot kapja, így nem differenciál erősen a különböző ké-

pességű tanulók között. 



 

 

6. táblázat: Az emelt szintű matematika érettségi egyes összetevői közti 

összesített korreláció, 2009–2012 
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Összpontszám   0,973 0,878 0,916 0,821 0,667 0,582 0,721 0,743 0,770 0,705 

Írásbeli pontszám 0,973   0,910 0,953 0,707 0,584 0,524 0,642 0,648 0,662 0,605 

Írásbeli I. rész 0,878 0,910   0,741 0,672 0,557 0,514 0,601 0,625 0,631 0,578 

Írásbeli II. rész 0,916 0,953 0,741   0,652 0,538 0,472 0,599 0,591 0,610 0,556 

Szóbeli pontszám 0,821 0,707 0,672 0,652   0,837 0,771 0,843 0,930 0,957 0,882 

Szóbeli alkalmazások 0,667 0,584 0,557 0,538 0,837   0,648 0,629 0,771 0,782 0,691 

Szóbeli definíció 0,582 0,524 0,514 0,472 0,771 0,648   0,570 0,750 0,747 0,640 

Szóbeli feladatmegoldás 0,721 0,642 0,601 0,599 0,843 0,629 0,570   0,715 0,724 0,633 

Szóbeli kommunikáció 0,743 0,648 0,625 0,591 0,930 0,771 0,750 0,715   0,912 0,795 

Szóbeli tartalmi felépítés 0,770 0,662 0,631 0,610 0,957 0,782 0,747 0,724 0,912   0,840 

Szóbeli tétel 0,705 0,605 0,578 0,556 0,882 0,691 0,640 0,633 0,795 0,840   

Középszinten más, részben meghökkentő értékeket találunk a korrelációs 

táblázatban (lásd 7. táblázat). Az írásbeli pontszám 0,99 fölötti korreláció-

ja az összesítettel egyszerűen annak tulajdonítható, hogy a vizsgázók 

nagy többségének az írásbeli pontszáma egyben összpontszáma is. 

Jelen kutatásban nem kaptunk adatokat arra vonatkozóan, mekkora 

az írásbeli pontszám korrelációja az összpontszámmal, kizárólag azok 

körében, akik szóbeli vizsgát is tesznek. A kétszintű vizsgarendszerben 

keletkezett eredményeket tartalmazó internetes oldalról10 letölthető vizs-

gastatisztikákból azonban kiszámítottuk, hogy például 2012-ben ez az 

érték 0,270 volt, ami nagyon gyenge kapcsolatra utal. Ezzel szemben 

                                          
10 https://www.ketszintu.hu/publicstat.php 



 

 

a jóval kevésbé objektívnek tekinthető szóbeli vizsga korrelációja (mind-

össze egyharmados súlya ellenére) az összesített pontszámmal 0,9 fölötti! 
 

7. táblázat: A középszintű matematika érettségi egyes összetevői közti 

összesített korreláció, 2009–2012 

 

Ö
ss

zp
on

ts
zá

m
 

Ír
ás

b
el

i p
on

ts
zá

m
 

I.
 r

és
z 

II
. 

ré
sz

 

S
zó

b
el

i p
o

n
ts

zá
m

 

S
zó

be
li 

3 
fe

la
da

t 

S
zó

be
li 

el
m

él
et

 

S
zó

be
li 

ko
m

m
un

ik
ác

ió
 

Összpontszám   0,992 0,844 0,974 0,957 0,843 0,567 0,614 

Írásbeli pontszám 0,992   0,861 0,979 –0,002 0,007 –0,039 0,040 

I. rész 0,844 0,861   0,738 0,051 0,052 0,001 0,046 

II. rész 0,974 0,979 0,738   –0,050 –0,044 –0,031 –0,014 

Szóbeli pontszám 0,957 –0,002 0,051 –0,050   0,882 0,609 0,637 

Szóbeli 3 feladat 0,843 0,007 0,052 –0,044 0,882   0,204 0,439 

Szóbeli elmélet 0,567 –0,039 0,001 –0,031 0,609 0,204   0,449 

Szóbeli kommunikáció 0,614 0,040 0,046 –0,014 0,637 0,439 0,449   

A II. rész jóval nagyobb súlya miatt természetes, hogy az erre kapott 

pontszám korrelál erősebben az összpontszámmal az írásbeli feladatsor 

két része közül, de az I. rész 0,844-es korrelációja is erősnek számít. 

A két rész korrelációja egymással 0,738, ami megfelelően erős. 

Az első ránézésre legfurcsább értékeket az írásbeli és a szóbeli vizs-

garészek közti korrelációknál kapjuk. Itt valamennyi érték 0,1 (sőt a leg-

több 0,05) alatti, és előfordulnak negatív értékek is, azaz vagy egyáltalán 

nem mutatható ki semmilyen kapcsolat a két pontszám között, vagy ha 

mégis igen, az a kapcsolat esetenként ellentétes. Ennek is megvan azon-

ban az oka: 2009 és 2012 között azok szóbeliztek, akik az írásbeli vizsgán 

10% és 19% közötti eredményt értek el. Minél kevesebb volt az induló 

pontszáma egy vizsgázónak, annál többre volt szüksége az elégségeshez, 

és bizony nagyon sok esetben (teljesítményének objektív értékétől némi-

leg függetlenül) annál több pontot is kapott. A szóbeli vizsga három rész-

pontszáma között is igen alacsony, 0,5 alatti a korreláció: a szóbeli 



 

 

vizsgát tevő érettségizők tehát meglehetősen esetlegesen kapják a pont-

jaikat a vizsga különböző részeire. Ezek a jelek mind arra utalnak tehát, 

hogy a középszintű szóbeli vizsga jelenlegi formájában tulajdonképpen 

a legcsekélyebb mértékben sem felel meg a standard vizsgával szemben 

támasztott követelményeknek: objektivitás, érvényesség, megbízhatóság.  

A korrelációs együtthatókat a négy évre vonatkozóan összesítve 

mutatta a 6. és 7. táblázat. Kiszámoltuk ugyanezeket az együtthatókat az 

egyes feladatsorokra is. Nagy eltérések természetesen nem adódnak 

(a legnagyobb eltérés 0,075), mégis figyelmet érdemelnek azok a párosí-

tások, ahol egy adott feladatsorból számított korrelációs együttható 0,05-

nél jobban eltér a négy évre vonatkozó összesített együtthatótól. 

Emelt szinten a 2009-es feladatsor II. része az átlagnál gyengébben 

(az eltérés –0,051) korrelál a szóbeli vizsga pontszámával. A vizsgált pe-

rióduson belül ebben a feladatsorban volt a II. rész átlagos megoldottsága 

a legmagasabb. A 2011-es feladatsor két része jóval erősebben (+0,070) 

korrelál egymással, mint a négyéves átlag, és ezzel együtt jár az is, hogy 

a II. rész korrelációja is erősebb (+0,049) a szóbeli vizsgával. Középszin-

ten pedig azt figyelhetjük meg, hogy a 2010-es és a 2012-es feladatsor 

esetén korrelál egymással az átlagnál erősebben (+0,062, illetve +0,053) 

az írásbeli feladatsor két része egymással. 

V.2. Korrelációk az egyes vizsgatárgyak között 

Megvizsgáltuk, hogy a közép-, illetve emelt szintű matematika feladatso-

rok eredménye hogyan korrelál néhány tantárgy írásbeli feladatsorainak 

eredményével. A kiválasztott 10 vizsgatárgy közül (a matematikával 

együtt) 6 számít reál, 4 pedig humán tárgynak. A kapott korrelációs 

együtthatók (nem meglepő módon) látványosan kettéválasztják ezt a két 

csoportot: a matematika vizsgaeredményei általában jól korrelálnak 

a reál, és gyengén a humán tárgyakkal (lásd 8. táblázat). Zölddel jelöltük 

a legerősebb (0,65 fölötti), pirossal a leggyengébb (0,45 alatti) korreláció-



 

 

kat. (Az emelt szintű magyar és matematika feladatsorok eredménye közti 

korreláció az adatok alacsony száma miatt nem értékelhető.) 

8. táblázat: Az egyes vizsgatárgyak írásbeli vizsgaeredményei közti 

összesített korreláció, 2009–2012 

  Matematika 

  emelt közép 

Angol nyelv 
emelt 0,353 0,310 

közép 0,486 0,632 

Biológia 
emelt 0,677 0,615 

közép 0,513 0,709 

Fizika 
emelt 0,785 0,645 

közép 0,649 0,734 

Földrajz 
emelt 0,844 0,506 

közép 0,495 0,536 

Informatika 
emelt 0,688 0,553 

közép 0,462 0,661 

Kémia 
emelt 0,557 0,602 

közép 0,567 0,683 

Magyar nyelv és irodalom 
emelt – 0,451 

közép 0,413 0,615 

Német nyelv 
emelt 0,173 0,297 

közép 0,437 0,629 

Történelem 
emelt 0,636 0,441 

közép 0,447 0,635 

Érdekes, hogy a matematika emelt szintű vizsga eredménye a többi emelt 

szintű vizsga eredményével mutat erős korrelációt, a középszintű vizsgáé 

pedig a többi középszintű vizsgával. Ennek az lehet az oka, hogy a jó 

emelt szintű eredmény a „specialistákra” jellemző: aki pedig kiemelkedő-

en jó valamelyik reál tantárgyból, az nagyon gyakran legalább egy másik-

ban is kiváló. A jó középszintű eredmény oka ugyanakkor leggyakrabban 

az általános értelmesség: ismerős a szorgalmas, mindenből egyformán jól 



 

 

teljesítő, de semmiből nem igazán kiemelkedő tanuló mintája. Éppen ezért 

a középszintű matematika vizsgaeredményekkel a humán tárgyak közép-

szintű eredményei is erősebb korrelációt mutatnak, mint (a fizika kivételé-

vel) a többi reál tárgy emelt szintű eredményei (lásd 8. táblázat). 

A legalacsonyabb korrelációs együtthatókat az emelt szintű nyelvi 

vizsgaeredményekkel mutatja a matematika írásbeli vizsga, s szintén elég 

alacsony a történelem és a magyar nyelv és irodalom eredmények korre-

lációja az ellentétes szintű matematika vizsga eredményeivel (lásd 8. táb-

lázat). 

VI. Az eredményesség magyarázata a feladatsorokból 

Elöljáróban le kell szögeznünk, hogy e fejezetben csak igen kevés és kor-

látozott érvényű megállapításra szorítkozhatunk. Ennek legfőbb oka az, 

hogy a vizsgázói eredményesség mérőszámai közül mindössze az I. és 

a II. rész összesített pontszáma áll rendelkezésünkre, sem item-, sem 

feladatszintű pontszámadatokkal nem rendelkezünk. Így amikor egy-egy, 

a többitől esetleg eltérő átlagot vagy szórást magyarázni próbálunk, jó-

részt csak megérzéseinkre hagyatkozhatunk, hogy az adott rész mely 

feladatai vagy itemei lehetnek az eltérés okai. A másik tény, ami felada-

tunkat nehezíti, hogy (a bemutatottak szerint) kevés a többitől jelentős 

mértékben eltérő adat, a feladatsorok eredményessége nagyfokú stabili-

tást mutat, azaz viszonylag kis mértékű eltérésekre kellene magyarázatot 

adnunk. Az e fejezetben elmondottak tehát mindezekkel a korlátozásokkal 

érvényesek. 

A vizsgált időszakban kitűzött emelt szintű négy írásbeli feladatsor 

közül a legjobban és a leggyengébben sikerült átlageredménye között 

mindössze 1,7% volt a különbség. Ez annyira elhanyagolhatónak mondha-

tó, hogy még itemszintű adatok ismeretében sem lehetne rá egzakt ma-

gyarázatot adni. A részletes adatok közül kettőnek az eltérése szignifikáns 

a többitől annyira, hogy esély látszik a feladatsoron belül a lehetséges 

okokat megkeresnünk.  



 

 

(1) A 2011-es feladatsornak kiugróan magas a szórása, sőt ez kü-

lön-külön a feladatsor mindkét részére is igaz. Ezzel összefügghet az 

a tény, hogy míg a feladatsor összesített eredményessége a vizsgált idő-

szakban a legalacsonyabb volt, a gimnáziumba járók között mégis ez volt 

a legsikeresebb, s a gimnáziumba és a szakközépiskolába járók teljesít-

ménye között ebben az évben volt a legnagyobb a különbség. 

A jelenség legvalószínűbb okaként a 2011-es feladatsorban szereplő 

kiugróan sok, öt darab egyitemes feladatot jelölhetjük meg. Ezek nem 

differenciálnak jól, pontosabban nem differenciálnak finoman: ha valaki 

nem tudja elkezdeni a feladatot vagy rosszul indul el, akkor legtöbbször 

akkor is nagyon kevés vagy éppen 0 pontot kap a feladatra, ha esetleg 

a megoldás későbbi részében szükséges lépések megtételére képes lenne. 

Így az ilyen feladatokra gyakran jellemző, hogy sok a magas és sok az 

alacsony pontértékű megoldás, de kevés a kettő közötti pontszám, így 

ebből következően nagy a szórás. 

1. Hatjegyű pozitív egész számokat képezünk úgy, hogy a képzett 

számban szereplő számjegy annyiszor fordul elő, amekkora 

a számjegy. Hány ilyen hatjegyű szám képezhető? 
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3. Egy város sportklubjának 640 fős tagságát felnőttek és diákok 

alkotják. A tagság 55%-a sportol rendszeresen. A rendszeresen 

sportoló tagok számának és a sportklub teljes taglétszámnak az 

aránya 
8
11-szor akkora, mint a rendszeresen sportoló felnőttek 

számának aránya a felnőtt klubtagok számához viszonyítva. 

A rendszeresen sportolók aránya a felnőtt tagságban feleakkora, 



 

 

mint amekkora ez az arány a diákok között. Hány felnőtt és hány 

diák tagja van ennek a sportklubnak? 

8. Egy fából készült négyzetes oszlop minden élének hossza centi-

méterben mérve 2-nél nagyobb egész szám. A négyzetes oszlop 

minden lapját befestettük pirosra, majd a lapokkal párhuzamo-

san 1 cm élű kis kockára vágtuk. A kis kockák közül 28 lett 

olyan, amelynek pontosan két lapja piros. Mekkora lehetett 

a négyzetes oszlop térfogata? 

9. Hány (x;y) rendezett valós számpár megoldása van az alábbi 

egyenletrendszernek, ha x és y is a [ ]π20;  zárt intervallum ele-

mei?  
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Az öt említett feladatot (1., 2., 3., 8. és 9.) részletesebben megvizsgálva 

azt látjuk, hogy ezek jelentős része riasztónak tűnő, de valójában még-

sem olyan nehéz feladat. Az ilyen típusú feladatokról könnyen elképzelhe-

tő, hogy a jók könnyen boldogulnak velük, a gyengébbek viszont vagy 

megijednek tőlük vagy az első akadályban elbuknak. 

Az 1. feladat nehézségét csak a szöveg megértése jelenti. A 2. fel-

adat egyenlőtlenségei sok buktatót tartalmaznak. A 3. feladat szövegének 

megértése komoly kihívás elé állítja a vizsgázót: ha sikerül megértenie és 

a megfelelő összefüggéseket felállítania, akkor a megoldás már gyerekjá-

ték. Ha azonban akár egyetlen feltételt rosszul értelmez, könnyen ellehe-

tetlenül az egész feladat megoldása. A 8. feladatban a szövegértés és 

a megfelelő diofantikus egyenlet felírása a nehéz, a megoldás attól kezdve 

elemi. A 9. feladat (kétismeretlenes, másodfokú trigonometrikus egyenlet-

rendszer) is riasztónak tűnik. Aki azonban észreveszi, hogy az első egyen-

let csak kétféleképpen teljesülhet, az azonnal megkapja az egyik 

ismeretlen értékét, s így már a második egyenlet is csak egyismeretlenes-

sé válik. 



 

 

(2) Míg a 2012-es feladatsor átlagos összesített eredményessége 

nem tért el a többi feladatsorétól, ebben az évben ez úgy jött ki, hogy az 

I. rész eredményessége szignifikánsan meghaladta, a II. részé pedig szig-

nifikánsan alulmúlta a korábbi évek megfelelő részének eredményességét. 

Míg 2009 és 2011 között a két rész eredményessége közti különbség 

3,5% és 6,5% között volt (mindig az I. rész javára), addig 2012-ben ez az 

érték 19,6%-nak adódott. Ebben az évben a feladatsor első része szinte 

kizárólag rutinfeladatokat tartalmazott, melyek vélhetően akár átlagos 

képességekkel és felkészültséggel is magas színvonalon megoldhatóak 

voltak. Az egyedüli kivétel a 3/b feladat, amelyben egy kúp beírt gömbjé-

nek alaplappal párhuzamos érintősíkja által levágott csonka kúp térfogatát 

kellett kiszámolni. De ebben a feladatban is az a) részből könnyű rész-

pontszámokat szerezhettek a gyengébbek is. A 4. feladat ugyan az analí-

zis témakörébe tartozott, de annak csak az alapfogalmait kérte számon, 

szinte behelyettesítős szinten. 

A II. rész átlagon felüli nehézségéhez gyakorlatilag valamennyi fel-

adat hozzájárulhatott. Az 5/b feladatban egy sorozat szigorú monoton 

csökkenését és korlátosságát kellett igazolni, ilyen feladat sem előtte, sem 

azóta nem fordult elő az írásbeli vizsgákon, igen nehéznek számít. 

A 6. feladat lehetett a legkönnyebb ebben a részben, de a 6/c-ben köve-

telt bizonyítást nem volt könnyű tökéletesen végrehajtani. A 7. feladat 

ránézésre is ijesztő: egy koordináta-geometriai szélsőérték-számítás, 

amely ráadásul egyitemes. A feladat ezúttal nem csak ránézésre nehéz, 

hanem valójában is az. A 8. feladat ugyan rutinfeladat, de valószínűség-

számításból, amitől sok vizsgázó (joggal) tart. Végül a 9/b feladat egy 

kifejezetten nehéz geometriai bizonyítás, a harmadik bizonyítás a II. ré-

szen belül! A két rész nehézsége végül kiegyenlítette egymást, tehát 

a feladatsor átlagos nehézségi foka nem tért el a korábbi években tapasz-

talttól. 

A vizsgált időszakban középszinten kitűzött négy írásbeli feladatsor 

közül a legjobban és a leggyengébben sikerültek átlageredménye között 

4,3% volt a különbség. A részletes adatok közt középszinten is kettőt 



 

 

találunk, melynek eltérése a többitől szignifikáns annyira, hogy érdemes 

az okokat kutatnunk. Részletesebb adatok híján ismét csak feltételezése-

ink lesznek. 

(1) A 2010-es feladatsor átlagos eredményessége 3,3%-kal gyen-

gébb a másik három éviénél. Ez azon a határon van, ahol már megkísé-

relhetjük az eltérés okait a feladatsorban azonosítani. Főleg a II. rész 

sikerült nagyon gyengén, a szakközépiskolások körében ennek átlaga 

a 30%-ot sem érte el. A 13. feladata a négy év során az egyetlen 

egyitemes feladat volt. Ugyan nem tekinthető kifejezetten nehéznek, de 

számosan lehettek, akik nem tudták elkezdeni, így részpontszám meg-

szerzésére sem volt esélyük. A 14. és a 15. feladat teljesen szokványos-

nak tekinthető középszinten. 

A gyengébb átlageredmény okait valószínűleg a II. B részben keres-

hetjük. Ebben mindhárom feladat szövege igen hosszú. A vizsgázói popu-

láció alsó teljesítménytartományaiban bizonyosan már az elemi szöveg-

értés is súlyos nehézséget jelent. Egyszerűbb matematikai tartalmakkal 

még úgy-ahogy megbirkóznának, de amikor ez a tartalom egy hosszú és 

bonyolult szöveg mögött rejtőzik, ott nekik már nincs esélyük. S míg 

a 16. és 17. feladat a modellalkotáson túl további különleges problémákat 

nem támasztott, addig az utolsó (térgeometriai) feladat középszinten kife-

jezetten nehéznek számított, ahol vélhetően csak a legjobbak értek el 

eredményt. Ez a feladat ugyan a kihagyhatók között szerepelt, de miután 

a másik két feladat szövege is nehéz volt, sokan bizony a bőség zavarával 

küzdhettek azon gondolkozva, hogy melyik feladat értékelését ne kérjék. 

(2) Míg a 2012-es feladatsor átlagos összesített eredményessége 

nem tért el a többi feladatsorétól, ebben az évben ez úgy állt össze, hogy 

az I. rész eredményessége szignifikánsan alulmúlta, a II. rész eredmé-

nyessége pedig szignifikánsan meghaladta a korábbi évek megfelelő ré-

szének eredményességét. Míg 2009 és 2011 között a két rész ered-

ményessége közti különbség 23,7% és 24,3% között volt (mindig az 

I. rész javára), addig 2012-ben ez az érték mindössze 9,4%-nak adódott. 



 

 

Megnézzük a jelenség mindkét végét, tehát azt is, hogy az I. rész 

mitől lehetett valamivel nehezebb, a II. rész pedig könnyebb a megszo-

kottnál. Az I. rész feladatainak nehézségét két fontos tényező határozza 

meg. Az egyik a számon kért matematikai tartalom nehézsége, mélysége, 

a másik a megoldáshoz szükséges gondolatmenet egyszerűsége, hossza. 

Bár a feladatok nehézség szerinti besorolása a feladatszintű eredményes-

ség ismerete nélkül szubjektív, talán nem tévedünk nagyot, a következő 

állítással: míg a 2009-es feladatsorban (amikor az I. rész eredményessége 

65,7% volt) 7–8, viszonylag könnyűnek minősíthető feladatot találunk (1., 

2., 3., 8., 11., esetleg 5., 6., 7. és 9.), addig a 2012-esben az I. rész 

eredményessége 54,7%, csak 4-et (3., 5., 6. és 8.). Ugyanekkor a 2., 9., 

10., 11. és 12. feladat az I. részben megszokottak közt nehezebbnek szá-

mít, a 4. feladat szövege pedig kicsit félreérthető volt. 

A 2012-es II. A rész feladatai teljesen szokványosnak nevezhetők, 

a szokottnál jobb átlageredmény okai talán itt is inkább a II. B részben 

találhatóak. Bár a 16. feladat többi része nem volt könnyű, az a) rész 

8 pontja nagyon egyszerűen megszerezhető volt. A 17. feladat témaköre 

(statisztika) nem nehéz, a feladat élet közeli, feltehetően ebben is ered-

ményes lehetett sok vizsgázó. A 18. feladat nehéz, bár biztosan nem any-

nyira, mint a 2010-es utolsó feladat, s mivel a II. B rész másik két 

feladata viszonylag barátságos, a legtöbb vizsgázó valószínűleg megtehet-

te, hogy ennek az értékelését nem kéri. 



 

 

 

  



 

 

 

  

A matematika vizsgatárgy elemzése az Oktatási Hivatal érettségi 

dokumentációjára épül. A vizsgált időszakokból a hivatkozott, idé-

zett írásbeli feladatlapok, javítási-értékelési útmutatók elemzésé-

hez a 

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

felületen nyilvánosan elérhető anyagokat használtuk.  

A statisztikai alapadatok forrását a 

https://www.ketszintu.hu/publicstat.php 

linken található érettségi adatbázisok ide vonatkozó részei, vala-

mint az Oktatási Hivatal által rendelkezésünkre bocsátott kutatói 

adatbázis képezte. 



 

 

 


