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I. A szabályozási környezet változása 

A 2009 és 2012 közötti időszakban nem történt semmilyen változás 

a történelem érettségi vizsgakövetelményeiben és vizsgaleírásában, sem 

közép-, sem emelt szinten. Mindkét dokumentumtípus öt nagy kompe-

tenciaterületre (források használata és értékelése, szaknyelv alkalmazása, 

tájékozódás térben és időben, eseményeket alakító tényezők feltárása, 

történelmi események és jelenségek problémaközpontú bemutatása) fel-

osztva határozza meg az érettségi szintek követelményeit. 

A történelem részletes érettségi vizsgakövetelményei 228 témakört 

tartalmaznak, ebből középszinten csak 122 kérdezhető. Ez utóbbi szinten 

a feladatlap I. részében egyszerű, rövid választ igénylő, jellemzően 1 pon-

tos részfeladatok szerepelnek. Az elérhető összpontszám 45, a megvála-

szolandó itemek száma az évek során kiegyensúlyozott volt, 60 körül 

alakult. A II. rész egy problémamegoldó feladatot – melyet kb. 70–90 

szóban (kb. 10–12 soros) szerkesztett szövegben kell megoldani –, illetve 

egy elemző feladatot – melyet kb. 150–160 szóban (kb. 25–30 sor) szük-

séges kifejteni – tartalmaz. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a rövid 

esszékhez a feladatlapon megadott 16, valamint a hosszúakhoz biztosított 

32 sornyi helyet kitöltötték a vizsgázók. Ez indokolttá teszi a vizsgaleírás 

módosítását, mind a kitöltendő sorszám (javaslat 13–16 sor és 28–32 

sor), mind a szószámok esetében (a rövid esszénél 110–130 szó, a hosz-

szúaknál 200–250 szó). 

Emelt szinten többségükben 0,5 pontosak a részfeladatok. Az egyes 

évek itemszámai és a feladatsorok nehézsége között összefüggés látható 

(lásd 1. táblázat): a 2011-es év kivételével, ahol a magas itemszám elle-

nére jobbak a teljesítmények, a többi évben ez fordítva igaz. Magya-

rázatként a zártvégű feladatok magas számát hozhatjuk fel, 2011-ben 

a 12 feladatból 8 (azaz kivételesen a feladatok többsége) volt ilyen, sőt 

közülük 3-ban csak kételemű választást kellett elvégezni, továbbá ahol 
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több elem szerepelt, ott is maximum 1 volt a disztraktorok (azaz a nem 

besorolandó elemek) száma. 

1. táblázat: Az emelt szintű érettségi tesztfeladatai itemszáma 

és a vizsgaeredmények, 2005–2012 (%) 

Év 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Eredmény (%) 71,1 68,0 67,6 68,78 70,6 69,8 71,0 63,6 

Itemszám 58 76 61 72 69 71 81 81 

Az emelt szintű kifejtendő feladatsorok vizsgaleírása szintén módosítandó, 

hiszen eddig minden feladat része volt a forráshasználat, annak ellenére, 

hogy ez nem volt előírás. Bár az eddigi esszékérdések alapvetően megfe-

leltek a részletes követelményben megfogalmazottaknak, egy későbbi 

elemzéssel érdemes megvizsgálni, hogy az egyes esszéfeladatok nem vár-

tak-e el helyenként az emelt szintet is meghaladó kompetenciát. A fela-

datlap II. részének felépítése megfelel a középszintű vizsgáénak, és 

javaslatunk is hasonló a korábban megfogalmazottakhoz: a rövid esszék 

terjedelmi korlátait magasabbra, 110–130 szóra és 13–16 sorra, a hosszú 

esszékét pedig 240–320 szóra és 30–40 sorra kellene emelni. 

A feladatlap összeállításának szakmai koncepciója 2010-től változott 

annak következtében, hogy a tételkészítés folyamatában erőteljesebbé 

vált a bizottsági jelleg, azaz minden feladatsor minden feladatát együtt 

vitatják meg a tagok, beleértve a belső lektort is. Így jobban biztosítható 

a feladatsorok egységes színvonala és szerkezete, és e munkaforma le-

hetőséget ad arra is, hogy egységes elvek mentén – a vizsgakövetel-

mények és a -leírás adta keretek között – a tételkészítő bizottság és 

a szélesebb szakmai közvélemény elvárásainak megfelelően, a szakmai 

igényességet és a vizsgázók érdekeit figyelembe vevő változtatások tör-

ténjenek. Ezek a változtatások az alábbi területeken valósultak meg. 

a) Az első feladatok jellege: A 2010 előtti időszakban az első feladato-

kat egyfajta bevezető feladatnak tekintették a tételkészítők és 

a vizsgázók is. Általában képek alapján egyszerű feladatokat (példá-

ul párosítás) kellett elvégezni. Ez az első években még talán indo-
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kolható volt, hisz a feladatok újszerűsége tényleg okozhatott prob-

lémát a vizsgázóknak, de mára már indokolatlan. Annál is inkább 

szükség volt ezen a gyakorlaton változtatni, mert az esszék rend-

szere miatt az a helyzet állt elő, hogy a vizsgázónak komolyabb óko-

ri feladattal nem nagyon kellett számolnia az érettségin, így a fel-

készülés ezen részekből háttérbe szorult.  

b) A feladatok nehézségi szintje: Részben a már említett okból a kö-

zépszintű (de részben az emelt szintű) tesztfeladatok nehézsége je-

lentősen elmaradt az elvárhatótól. Gyakran bekerültek olyan felada-

tok is, melyek megoldása nem volt nehezebb egy olvasási gyakor-

latnál. Egyre inkább lehetett érezni, hogy a diákok jelentős része 

nem veszi komolyan az érettségire készülést, hisz a tesztfeladatok 

„kiolvashatók a megadott forrásokból”, illetve az „esszékhez adott 

források alapján könnyen meg lehet írni azokat” is. Az elmúlt évek-

ben a bizottság megpróbálta egyértelművé tenni, hogy minden fela-

dat megoldásához szükség van – az elsajátított kompetenciákon túl 

– a megfelelő szintű tudásbeli felkészültségre is.  

c) Az esszék szerkezete: Talán itt történt a legjelentősebb változtatás. 

A feladat megfogalmazása a kezdetektől utalt a forrásokkal elvég-

zendő elemző feladatra („Mutassa be a források és ismeretei segít-

ségével…”), de a különböző feladatkészítők eltérően tekintettek 

a források szerepére. Így az egy-egy esszéhez megadott források 

mennyisége nagyon különböző volt. Rövid esszénél 2–7, hosszú esz-

szénél 4–11 (!) forrás volt megadva, ami persze nagyban segítette 

a vizsgázót, hisz a források gyakran szinte az egész tematikát fel-

ölelték. Ez egyrészt a bőség zavarát is kelthette a vizsgázóban, 

másrészt ezáltal számos esszé komolysága is megkérdőjeleződött, 

hisz elég volt a diáknak reprodukálnia a forrásokat, s akár magas 

pontszámot is várhatott az önálló gondolatokat és tudáselemeket 

nem tartalmazó írásáért. Az utóbbi években a tételkészítői bizottsági 

munka egységesítése kapcsán megfogalmazott elveknek megfelelő-

en rögzült a források száma (középszinten rövid esszéhez egy, hosz-
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szúhoz három, emelt szinten rövid esszéhez kettő, hosszúhoz négy), 

igazodva a javítási útmutatóban az elérhető pontszám által megha-

tározott elemzések számához (tartalmi elemként T-vel jelölve). Így 

az esszéhez megadott források már csak a feladat egy résztémájára 

vonatkoznak, a további elemzendő tartalmi elemeket a vizsgázónak 

saját tudásából kell felidéznie (ezek az „eseményeket alakító ténye-

zők”). 

d) Az atlaszhasználat kérdése: Az érettségi vizsgaleírása lehetőséget 

ad arra, hogy a tanuló középiskolai történelmi atlaszt használjon 

a vizsga egésze (középszinten) vagy annak egy része (emelt szinten 

az ún. esszékészítés) alatt. Kezdeményeztük az atlaszhasználat le-

hetőségének eltörlését, illetve szűkítését. Annak bekövetkeztéig 

a bizottság úgy készíti a tesztfeladatokat, hogy azokban lehetőség 

szerint ne legyen olyan kérdés, amire a válasz könnyedén kiolvasha-

tó az atlaszból. Az esszéknél is fennáll bizonyos szempontból a prob-

léma, hisz az atlaszok tartalma egymással versenyezve folyama-

tosan bővül (van olyan atlasz, ami az összehasonlító kronológia 

táblázat mellett tartalmazza például a görög és római istenségek el-

nevezéseit és funkcióit, illetve a jelentősebb tudományos és tech-

nikai eredményeket), s ez előnyhöz juttathatja az ezt használó 

diákot.1 

Fontos és helyes törekvése volt az új típusú érettséginek, hogy az esszé-

feladatok kompetenciákra bontott pontozására tett kísérletet. A javítási-

értékelési útmutató azonban túlzottan összetettre sikerült, egyrészt mert 

a feladatmegértés (és részben a megszerkesztettség) külön pontozásával 

a szerzett és az elvesztett pontszámok is többszöröződnek, másrészt pe-

dig a műveleti és tartalmi elemek különválasztása nem a vizsgafejlesztők 

szándéka szerint történt meg. Az ún. műveleti pontszám adása a kezde-

tektől problémás része volt az esszéjavításnak. A javítási útmutató az 

                                    
1
 A tanárok egy része a diák „ügyes” atlaszhasználatát kompetenciának tekinti (s ezért 

nem ellenzi azt), a tételkészítő bizottság nem ért egyet ezzel az állásponttal. 
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egyes kompetenciák alkalmazásához kapcsolódó műveleteket „M”-mel, 

a hozzájuk rendelhető tartalmi elemeket pedig „T”-vel jelöli. Műveleti 

pontszámként 1 pont abban az esetben adható, ha a kompetenciához tar-

tozó tartalmi elemeknél a vizsgázó legalább 1 pontot elért; 2 pont pedig 

akkor, ha a hozzá tartozó, elért tartalmi pontszám a megszerezhető ma-

ximális tartalmi pontszám több mint 50%-a. Így a műveleti pont valójá-

ban nem valamiféle elvégzett „műveletért” jár, hanem függő pontként 

kötelező módon adandó.  

Egy művelethez emelt szinten a rövid esszéknél egy-három, a hosz-

szúaknál pedig egy-öt tartalom kapcsolódhat.2 Ebből a rendszerből adó-

dott, hogy a hat kompetenciából négynél az elérhető pontszámokon belül 

bizonyos pontok nem adhatók. Ha a javítókulcsban egy művelethez csak 

egy tartalmi elem kapcsolódik, akkor a javításban a műveletek és a tar-

talmak pontszámának is meg kell egyeznie (például rövid feladatok eseté-

ben a tájékozódás térben és időben, valamint a szaknyelv alkalmazása 

szempontokra, illetve hosszú feladatok esetében a tájékozódás térben és 

időben szempontra csak 0, 2 vagy 4 pont adható). Ha a javítókulcsban 

egy művelethez több tartalmi elem kapcsolódik, akkor a köztük lévő szo-

ros összefüggés miatt bizonyos pontszámok nem adhatók (például rövid 

esszéknél a források használata szempontra nem adható 1 és 4 pont stb.). 

A műveleti és tartalmi pontok közötti szoros kapcsolat miatt nem adható 

pontok rendszere állandóan problémát okozott a javításnál. Kezdetben 

a multiplikátori értekezleten elkészített külön táblázat segítette a ponto-

zást, de még így is gyakran fordult elő, hogy kollégák olyan részpontszá-

mot is adtak, mely nem lett volna adható. Ez megnövelte a vizsgázók által 

benyújtott észrevételek számát is. A 2011. őszi vizsgaidőszakban került 

kiegészítésre a javítási útmutató egy olyan pontozási segédlettel, ami 

minden részpontszámnál jelzi a nem adható pontokat. 

                                    
2
 A javítási útmutató nem pontos, hiszen az 5. oldalon a rövid feladatok esetében egy-

két tartalmat, a hosszúaknál kettő-három tartalmat említ. 
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A 2010 előtti években a korábban ismertetett okok miatt nem lehe-

tett egységes szemléletű feladatlap-szerkezetről, illetve változtatási elkép-

zelésekről beszélni, mert a feladatlap összeállítójától függött, milyen 

irányú változtatásra (ez alatt természetesen a rendeletek adta korlátokon 

belüli szabadság értendő) tesz kísérletet. 2010 őszétől megkezdődött 

a korábbi időszakban dokumentált multiplikátori, illetve javításvezetői ta-

pasztalatok feldolgozása, a tételkészítői tapasztalatok alapján pedig mind-

ezekkel összevetve a feladatlapok egyes – korábban vitatott – elemeinek 

módosítása. A 2010 ősze óta eltelt időszakban az őszi és a tavaszi vizsga-

napon összeülő multiplikátori értekezleten bemutatásra és megvitatásra 

kerültek ezek az elképzelések és a végrehajtott változtatások, így folya-

matos a szakmai visszajelzés, azok feldolgozása, illetve beépítése a tétel-

készítő gyakorlatba. 

Mindezek ellenére a mai napig vannak olyan – elsősorban a vizsga-

dolgozatok javításához, tehát legkevésbé a tételkészítői gyakorlathoz köt-

hető – összetevői a vizsgának, melyek további együttműködést, és 

részben akár a vizsgaleírás és a javítási útmutató változtatását is igény-

lik.3 Ilyen például, hogy a művelet külön pontozása a tájékozódás térben 

és időben, illetve a szaknyelv alkalmazása kompetenciáknál felesleges, 

hiszen a javítási útmutatóban megfogalmazott leírás („A vizsgázó a tör-

ténelmi eseményeket térben és időben elhelyezi.”, illetve „A vizsgázó he-

                                    
3
 2005-ben a multiplikátori értekezleten egyfajta megállapodás született a multiplikátor 

kollégák között, hogy mind a javító munkájának egyértelműsítése, mind a végleges rész-

pontok összeszámolásának megkönnyítése, mind pedig a vizsgázó által utólag könnyeb-

ben követhető pontozás érdekében egységes jelölést vezetünk be a különböző 

kompetenciaterületek pontozásakor a javításnál. Ez a két legfontosabb részpontszám, 

a forráshasználat (rövid esszénél középszinten F1, emelt szinten F1 és F2, hosszú esszé-

nél középszinten F1, F2, és F3, emelt szinten F1, F2, F3, F4,), illetve az eseményeket 

alakító tényezők (rövid esszénél középszinten E1, E2, emelt szinten E1, E2 és E3, hosszú 

esszénél középszinten E1, E2, E3 és E4; emelt szinten E1, E2, E3, E4 és E5) pontozásá-

nál volt kiemelkedően fontos. Ez a megállapodás nem vált a javítási útmutató részévé, 

s nem vált általánossá, mégis számos javítási régióban ezen gyakorlat szerint folyik 

a szaktanári munka. 
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lyesen használja az általános fogalmakat és a témára vonatkozó szak-

kifejezéseket.”) gyakorlatilag egy általánosságokban történő megfogalma-

zása a konkrét elvárt elemeknek. A gyakorlatban a javítók két ponttal 

értékelik a helyes időbeli és két ponttal a helyes térbeli elhelyezést. 

A szaknyelv esetében egyfajta arányosítás működik, a megadott szaksza-

vak arányos és helyes használata függvényében adják a javítók a rövid 

esszénél járó 0, 2 vagy 4 pontot, illetve a hosszú esszére adható 0, 2, 3, 5 

vagy 6 pontot.  

A javítási útmutató is jelzi, hogy „szoros összefüggés van termé-

szetesen a két értékelési szempont között, hiszen a műveletek csak 

a konkrét tartalmakon keresztül értelmezhetők és értékelhetők”.  

Az esszék különböző (megadott forráshoz vagy eseményeket alakító 

tényezőként egyéb tudáshoz kötődő) tartalmi elemeinél a javítási útmu-

tató kételemű válaszokat / elemzéseket követelt meg a vizsgázótól. A ja-

vítási-értékelési útmutató vonatkozó része a következőképpen fogalmaz: 

„A tartalmi elemeknél szereplő példák (pl.) azt jelzik, hogy mely tartalmak 

fogadhatók el jó válaszként. A tartalmi válaszelemek általában két részből 

állnak: idő- és térmeghatározás, általános és konkrét fogalomhasználat; 

felsorolás (rögzítés, bemutatás) és következtetés (megállapítás). Ez 

a pontozásnál azt jelenti, hogy ha csak az egyik elemet tartalmazza a vá-

lasz, akkor 1 pontot, ha mindkettőt, akkor 2 pontot lehet adni…”, majd 

táblázatos formában is megjelenik a „Tartalmi elemek” (T) pontozása: 

2 pont akkor adható, ha a válasz megfelelő mennyiségű helyes adatot 

tartalmaz, az elemzés jó színvonalon hivatkozik a forrásokra (szerzőre, 

szándékokra, körülményekre stb.), valamint többféle jellemző, tipikus 

okot, következményt fogalmaz meg, és/vagy említ az eseményekhez 

kapcsolódó történelmi személyiségeket. 

1 pont akkor adható, ha kevés és nem lényeges, nem a legjellemzőbb 

adatot, következtetést, megállapítást tartalmaz az elemzés. 

0 pont akkor adható, ha nincsenek adatok, összefüggések, vagy ha tel-

jesen hibás megállapítások vannak a megoldásban. 
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Ez a kétféle megfogalmazás nem fedi egymást teljesen. A javítói gyakorlat 

és a feladatkészítői szándék (az első, szöveges leírásnak megfelelő mó-

don) a javítási útmutatóban az egyes esszéknél a felsorolt tartalmi elemek 

kételeműségéhez köti a két pont megadását. Ennek a „klasszikus” szer-

kezete a „Rögzíti, hogy …, és megállapítja …”, ahol az első kipontozott 

részre forráselemzésnél a forrás közvetlenül kiolvasható (adatsor eseté-

ben valamely lényegi adat kiemelése, képi ábrázolás estében a kép egy-

szerű leírása), de a vizsgázó általi összegzése kerül, a második kipon-

tozott helyre pedig ezen ténymegállapításnak valamely összefüggése 

(előzmény, következmény, egyéb összefüggés). Ugyanígy az esszé forrás 

által nem segített témáinál (ún. eseményeket alakító tényezők) is kétele-

műen kell bemutatni az adott témát.4 

I.1. Vizsgatárgy-specifikus szakmai változások 

A történelem vizsgatárgy esetében érdemes egy, a jelenkort érintő tema-

tikákhoz kapcsolódó szakmai problémakört röviden megvilágítani. 

A vizsgakövetelményeket tartalmazó rendelet kiadása (1997) óta 

másfél évtized telt el, s ebben az időszakban a nemzetközi és a magyar 

politikában jelentős változások történtek, így a jelenkorhoz tartozó két 

nagy témakörben (A jelenkor; A mai magyar társadalom és életmód) né-

hány téma tartalma sokat változott. Így számos témakör esetében merül-

nek fel a tartalomhoz kapcsolódó olyan szakmai kérdések, amelyeknek 

részben politikai vetülete is van.  

                                    
4
 Az első években a javítási útmutató nem határozott meg kötelező módon egyértelmű 

tartalmi elvárást, hisz minden „T” tartalmi elem „Pl.”-vel kezdődött, azaz nem kötelező, 

hanem alternatív elemeket sorolt fel. Ezt a javítók (és a vizsgázók az észrevételek be-

nyújtásakor) kétféleképp értelmezték: volt, aki a megadott elemre adott csak pontot, 

s volt, aki élt a megadott szabadsággal, s bármilyen értékelhető elemet elfogadott. Az 

elmúlt években a javítási útmutató ezen része megváltozott, s egyik kompetenciánál sem 

az elvárt elem megfogalmazása elé került a „Pl.”, hanem – ott, ahol indokolt – a kötele-

zően magadott elemhez tartozó felsorolás részeként zárójelben kerülnek megfogalmazás-

ra lehetséges tartalmak (pl. …). 
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Középszinten Az Európai Unió legfontosabb intézményei c. témakör 

tartalma 1997 óta jelentősen megváltozott, hiszen új uniós hivatalokat 

alapítottak, illetve a meglevők szerepe is változott. Kérdés, hogy egy ma 

már nem létező állapotot kell-e számon kérni, illetve hogy a változások is-

merete mennyiben várható el a diákoktól, tanároktól (konkrét észrevéte-

lek születtek például abból is, hogy egyes tankönyvek régebbi vagy rossz 

elnevezéssel illetnek bizonyos uniós intézményeket). 

A választási rendszer című témakör kapcsán alapvető kérdés, mit 

kell ismernie a diáknak: az 1990–2013 között érvényes rendszert, vagy 

pedig a 2011. évi választójogi törvény alapján 2014-től érvényben levő 

választási rendszert. Bizonyos mértékig vonatkozik ez a megállapítás 

A helyi önkormányzatok feladatai, szervezete és működésük című téma-

körre is. 

Ugyanígy problémákat vetnek fel azok a tematikák, amelyek „az el-

múlt fél évszázadban” kifejezést használják. Ez középszinten a Demog-

ráfiai változások Magyarországon az elmúlt fél évszázadban című téma-

körre vonatkozik, ahol egyáltalán nem mindegy, rá lehet-e kérdezni az 

ötvenes évek demográfiai viszonyaira és a mögöttes problémákra. Itt 

a gyakorlat persze az, hogy a második világháború utáni időszakot kér-

dezzük, de indokolt a témakör pontosabb időbeni körülhatárolása. 

Emelt szinten A „hatok” közös Piacától az Európai Unióig (1957–

1992) – az integráció főbb állomásai című témakör már-már anakro-

nisztikus, hogy a Jelenkor című fejezetbe került, hiszen 1992 óta nagyon 

jelentős változások történtek (gondoljunk csak a bővítésre), amik így elvi-

leg nem tartoznak bele a tematikába.  

A magyar alkotmányosság elemei című témakör tartalma jelentősen 

módosult az Alaptörvény 2012-es hatályba lépése óta. A 2013-as vizsga-

időszak óta nem kerülhető e téma, ám az ismeretanyag hiányossága és 

a téma fokozott politikai érzékenysége miatt jelenleg még csak olyan fel-

adatok készülnek, melyek gyakorlatilag forráselemzéssel és minimális is-

meretanyaggal megoldhatók. 
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Emelt szinten is problémákat vetnek fel azok a tematikák, amelyek 

„az elmúlt fél évszázadban” kifejezést használják, így A magyar társa-

dalom szerkezetváltozásai az elmúlt fél évszázadban című témakör. 

A gyakorlat itt is az, hogy mindaddig a második világháború utáni idősza-

kot kérdezzük, amíg nem történik meg a témakör pontosabb időbeni kö-

rülhatárolása. 

További problémát okoz az egész 11. és 12. témakörrel kapcso-

latban, hogy nem vagy alig tartalmaz konkrétan számon kérhető tény-

anyagot, így mind teszt-, mind esszéfeladatot nehéz belőle összeállítani. 
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II. A vizsgára jelentkezők száma 

A 2009–2012 közötti időszakban a vizsgára jelentkezők száma – a demog-

ráfiai változásoknak megfelelően – csökkenő tendenciát mutat. A vizsgált 

teljes időszakra nézve ez 6,5%-os visszaesést jelent (a 2009-es létszám 

93 909, a 2012-es 87 724 fő). Miután a felsőoktatási intézmények egyre 

inkább megkövetelték az emelt szintű vizsgát, a két különböző szintet vá-

lasztók közötti arányok is módosultak, a középszint kárára (lásd 2. és 

3. táblázat). A vizsgált teljes időszakra nézve ez emelt szinten körülbelül 

45%-os növekedést jelent (2009-ben 5%, míg 2012-ben 7,8% a jelentke-

zési arány). Egyre több szakra lényegében csak az emelt szintű vizsgáért 

járó többletpontokkal lehet bekerülni.5 A 2012-es 7,8%-os adatot érde-

mes összevetni a többi vizsgált vizsgatárgy megfelelő adataival, s megál-

lapíthatjuk, hogy a hasonló helyzetben levő vizsgatárgyak között a törté-

nelemből emelt szinten viszgázók aránya a legmagasabb.6 A hasonló 

helyzetben levő, kötelező érettségi tárgyakkal (magyar nyelv és irodalom, 

matematika), de akár más vizsgatárgyakkal (például informatika) össze-

hasonlítva az emelt szintet választók magas aránya azzal is összefügg, 

hogy a történelemtanárok többsége az alapórák keretében – a kerettan-

terveknek megfelelő módon – a teljes érettségi tematika anyagát megta-

nítja. Így a felvételi eljárásban emelt szintre kötelezett vizsgázó 

                                    
5
 A népszerű karok és szakok (bölcsész, közgazdász, jogász, idegenforgalmi) jelentős 

részénél kötelező vagy választható tantárgyként szerepel a történelem. 

6
 Az, hogy a fenti adat a magyar nyelv és irodalom 1,6%-os, a matematika 4%-os ará-

nyánál magasabb, több tényezővel is összefügghet. Az általános vélekedés szerint ezen 

vizsgatárgyakból az emelt szintű vizsga nehézsége riasztja el a vizsgázókat. Nyelvekből 

kisebb (kb. 10%-os emelt szintű arány) mértékben, a természettudományos tárgyakból 

pedig jelentősebb (20-30%-os) mértékben különbözik a vizsgaarány, de utóbbi vizsga-

tárgyak nem kötelező érettségi tantárgyak, és az emelt szintet számos egyetem, illetve 

kar kötelező módon követeli meg (például az orvosi egyetemeken két emelt szintű vizsga 

kötelező). 
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valószínűleg könnyebben dönt a történelemből teendő emelt szintű vizsga 

mellett, mert kevésbé okoz problémát számára a sikeres felkészülés.  

2. táblázat: A középszintű vizsgára jelentkezők alapadatai, 2009–2012 (fő és %) 

Év 2009 2010 2011 2012 

Érettségiző Fő % Fő % Fő % Fő % 

Nem férfi 40 062 44,9 39 140 45,6 39 054 46,2 37 491 46,4 

nő 49 074 55,1 46 770 54,4 45 438 53,8 43 358 53,6 

Képzéstípus gimnázium 46 804 52,9 43 900 51,6 43 345 52,0 41 766 52,2 

szakközép-
iskola 

41 733 47,1 41 189 48,4 40 002 48,0 38 313 47,8 

Munkarend felnőttoktatás 
esti/levelező 

12 078 13,6 8 699 10,1 9 180 10,9 8 867 11,0 

felnőttoktatás 

nappali 

2 335 2,6 2 096 2,4 2 182 2,6 2 114 2,6 

nappali 73 836 82,8 74 135 86,3 71 863 85,1 68 917 85,2 

nincs tanulói 
jogviszonya 

887 1,0 980 1,1 1 267 1,5 951 1,2 

Jelentkezés  előrehozott 3 096 3,5 3 464 4,0 3 787 4,5 3 731 4,6 

rendes 85 037 95,4 81 210 94,5 79 155 93,7 75 907 93,9 

egyéb 1 003 1,1 1 236 1,4 1 550 1,8 1 211 1,5 

Összesen 89 136 100,0 85 910 100,0 84 492 100,0 80 849 100,0 

 

3. táblázat: Az emelt szintre jelentkezők alapadatai, 2009–2012 (fő és %) 

Év 2009 2010 2011 2012 

Érettségiző Fő % Fő % Fő % Fő % 

Nem férfi 2 042 42,8 2 323 43,4 2 749 44,0 2 984 43,4 

nő 2 731 57,2 3 024 56,6 3 496 56,0 3 891 56,6 

Képzéstípus gimnázium 3 797 88,4 4 034 89,3 4 538 88,0 5 145 87,6 

szakközép-
iskola 

497 11,6 481 10,7 620 12,0 726 12,4 

Munkarend felnőttok-
tatás es-
ti/levelező 

11 0,2 11 0,2 18 0,3 20 0,3 

felnőttok-
tatás nappali 

19 0,4 10 0,2 41 0,7 52 0,8 

nappali 4 294 90,0 4 648 86,9 5 317 85,1 6 009 87,4 

nincs tanulói 
jogviszonya 

450 9,4 678 12,7 869 13,9 794 11,5 

Jelentkezés 
fajtája 

előrehozott 43 0,9 64 1,2 56 0,9 69 1,0 

rendes 4 119 86,3 4 312 80,6 4 886 78,2 5 513 80,2 

egyéb 611 12,8 971 18,2 1 303 20,9 1 293 18,8 

Összesen 4 773 100,0 5 347 100,0 6 245 100,0 6 875 100,0 
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A vizsgázók nemek szerinti összetétele meglehetősen stabilnak tekinthető, 

átlagosan mindkét szinten 55–45%-os eloszlás figyelhető meg a lányok 

javára (lásd 2. és 3. táblázat). Ez megfelel a nemek teljes populáción be-

lüli arányának, ami logikus, hiszen mindenki számára kötelező vizsga-

tárgyról van szó.  

Az érettségizők képzéstípusát tekintve az emelt szintre jelentkezők 

körében látható lényeges eltérés: a szakközépiskolások 10–12%-os7 

arányban képviseltetik magukat (lásd 3. táblázat). Ez érthető is, hiszen 

jelentős részük nem tanul tovább felsőoktatási intézményben, illetve nem 

olyan helyre készülnek, ahova kötelező vagy a sikeres bejutáshoz ajánlott 

lenne az emelt szintű vizsgaeredmény. 

Míg a felnőttoktatásban részt vevők elenyésző számban jelentkez-

nek emelt szintű vizsgára (bár mutatójuk a négy év alatt 0,2-ről 0,6-ra 

nőtt), addig a tanulói jogviszonyban már nem levők az érettségizőkön be-

lüli arányukhoz képest nagyobb számban teszik ezt (lásd 3. táblázat), vél-

hetően korábbi eredményeiken próbálnak javítani az egyetemi bejutás 

(vagy szakmódosítás) céljából. Kiugróan magas viszont a tanulói jogvi-

szonnyal már nem rendelkezők között az emelt szintű vizsgák aránya: az 

összes vizsgajelentkezés 30–40%-át ez tette ki. Más oldalról közelítve, 

míg 2009-ben az emelt szinten vizsgázók 34%-nyi populációját jelentet-

ték, addig 2012-re e mutató 45%-ra ugrott, ami más vizsgatárgyakkal 

összehasonlítva is figyelemre méltóan magas.8.  

A vizsgára jelentkezések többsége ún. rendes érettségi (lásd 2. és 

3. táblázat). Az egyéb (szintemelő, ismétlő, kiegészítő, javító, pótló) vizs-

gák száma a demográfiai visszaesés ellenére nem csökkent, hanem – el-

sősorban emelt szinten (lásd 1. ábra) – emelkedett is. E vizsgákat ugyanis 

többnyire nem az adott évben érettségi bizonyítványt szerző populáció 

tagjai teszik le. Az adatokat részletesebben is érdemes elemezni.  

                                    
7
 Ez nagyjából megfelel a hasonló helyzetben levő többi vizsgatárgy adatainak (például 

matematika: 8-10%). 

8
 Matematikából ugyanezen időszakban 13,5%-ról 15%-ra nőtt az arány. 
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1. ábra: Az emelt szinten vizsgázók megoszlása a jelentkezés típusa szerint, 

2009–2012 (%) 

Míg a négyéves időszakban az összes vizsgajelentkezés 5%-ról 7,8%-ra 

növekedett, az előrehozott és a rendes vizsgák esetében ez az arány 2009 

és 2012 között 1,4%-ról 1,8%-ra, illetve 4,6%-ról 6,7%-ra változott. 

A történelem vizsgatárgy tartalmi követelményeiből fakadóan az előreho-

zott vizsgázás már önmagában is szokatlannak tűnik, s érthető, hogy ezen 

belül az emelt szintű vizsgázás aránya is elenyésző.9 Az „egyéb” kategó-

riába (a 2009. évi 38%-ról 2012-re 52%-ra nőtt az arányuk!) több-

ségében a szintemelő vizsgák tartoznak (bár magas az ismétlő vizsgát 

tevők száma is), így megállapítható, hogy az emelt szintű vizsgázók szá-

mottevő részét (arányuk 8%-ról 13%-ra növekedett a vizsgált időszak-

ban) alkotják azok az érettségizők, akik már rendelkeztek középszintű 

eredménnyel (lásd 4. táblázat).10 Ők az egyetemi bejutás (vagy szakvál-

tás) miatt tesznek magasabb szintű vizsgát, de itt szerepelnek azok 

                                    
9
 Ismert, hogy vannak olyan vizsgatárgyak, amelyekből előszeretettel tesznek előre-

hozott vizsgát a diákok. Ilyenek a nyelvek, a földrajz és az informatika (2014-től föld-

rajzból erre már nincs lehetőség!). Ezeknél a tárgyaknál az emelt szintű vizsga sem ritka 

(pl. informatikából az arány 5,5% és 7,4% között mozgott a vizsgált időszakban), de a 

hasonló helyzetben levő tárgyakéhoz képest is alacsony a történelemből emelt szinten 

előrehozott vizsgát tevők aránya (pl. matematikából az azonos időszakban 1,5 és 2,2% 

között mozgott). 

10
 Összehasonlításképpen: informatikából az emelt szintű vizsgák 40-50%-a szintemelő 

vizsga volt. 
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a vizsgázók is, akik egyszerűen két lépésben kívánnak megfelelni a maga-

sabb szintű elvárásnak.11 

4. táblázat: Emelt szintű vizsgák a jelentkezés típusa szerint, 2009–2012 

 2009 2010 2011 2012 

Vizsgázó fő % fő % fő % fő % 

Előrehozott 43 0,9 64 1,2 56 0,9 69 1,0 

Ismétlő 178 3,7 277 5,2 400 6,4 337 4,9 

Javító 2 0,0 4 0,1 1 0,0 4 0,1 

Kiegészítő 24 0,5 18 0,3 25 0,4 29 0,4 

Pótló 1 0,0 0 0,0 1 0,0 1 0,0 

Rendes 4119 86,3 4312 80,6 4886 78,2 5510 80,2 

Szintemelő 406 8,5 672 12,6 876 14,0 922 13,4 

Összesen 4773 100,0 5347 100,0 6245 100,0 6875 100,0 

Örvendetes jelenség, hogy emelt szinten történelemből gyakorlatilag nem 

ismeretlen a javító és a pótló vizsga.12 Az ismétlő vizsgák száma gyakor-

latilag megduplázódott a vizsgált időszakban, de aránya csak enyhén nö-

vekedett. Feltehetőleg azok jelentkeztek erre a vizsgafajtára, akiknek 

előző vizsgaidőszakokban elért eredményük nem volt elegendő a felsőok-

tatási felvételihez.  

A jelentkezést rögzítő intézmény megyéje szerint magas (8% körüli) 

az emelt szinten vizsgázók aránya Budapesten, Győr-Moson-Sopron és 

Zala megyében.13 A másik végletet Fejér és Baranya megye képezi, itt 4% 

alatti az emelt szintre jelentkezők aránya (lásd 2. ábra).14 

                                    
11

 Összehasonlításképpen: informatikából 2009-ben még ugyanannyian tettek rendes, 

mint szintemelő emelt szintű érettségi vizsgát, 2012-ben a szintemelők aránya már 52% 

volt, míg a rendes vizsgáké leesett 31%-ra. 

12
 Informatikából a javító vizsgák aránya 1,5% körül alakul. 

13
 Matematikából csak Budapesten és Pest megyében kiugróan magasak az adatok. 

14
 Matematikából Fejér és Szabolcs-Szatmár-Bereg hasonlóan alacsony az emelt szinten 

vizsgázók aránya. 
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2. ábra: A történelemből emelt szinten vizsgázók aránya a jelentkezést rögzítő intézmény 

megyéje szerint, 2012 
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III. A vizsgaeredmények idősoros változása 

középszinten 

III.1. A középszint összesített eredményei 

A középszintű történelem érettségi 2009 és 2012 közötti vizsgáinak ösz-

szesített eredményeit elsőként képzéstípus szerint vizsgáljuk. A négy év 

szummatív adatai a gimnazisták 12%-kal magasabb teljesítményét jelzik, 

ami érvényes az írásbeli és a szóbeli összetevőkre is (lásd 5. táblázat). 

E különbség nagyobb, mint a vizsgatárgyak többségénél, de nem tekint-

hető váratlannak, hiszen a szakközépiskolai képzésben a közismereti 

tárgynak számító történelemre nyilván kisebb figyelem jut.15 

5. táblázat: A középszintű vizsgák összesített eredményei programtípus szerint, 

2009–2012 

Megnevezés Összesen Gimnázium Szakközépiskola 

A vizsgázók száma 336 012 175 120 160 892 

Osztályzat 3,64 3,93 3,32 

Teljesítmény (%) 60,8 66,7 54,3 

Összpontszám 91,6 100,5 81,9 

Írásbeli vizsga (%) 57,9 63,9 51,4 

Szóbeli vizsga (%) 64,4 70,1 58,1 

Az írásbeli vizsga százalékos eredményét a szóbelié 7%-kal haladják meg 

mind a két képzéstípus esetén. A szóbeli súlya közép- és emelt szinten 

azonos a pontozási rendszerben, így megállapítható, hogy egyrészt nincs 

irreálisan nagy különbség a szóbeli és írásbeli eredmények között, más-

részt programtípus alapján a vizsgázók szóbeli, illetve írásbeli kompe-

tenciái egymáshoz viszonyítva sem utalnak kiugró különbségre.16 

                                    
15

 Összehasonlításképpen: az informatikánál 9% a különbség. 

16
 Összehasonlításképpen: informatikából ez a különbség 14%. 
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Ha évenként vizsgáljuk a középszintű történelem érettségi eredmé-

nyességi mutatóit, akkor egy érdekes tendenciára és egy látszólagos el-

lentmondásra lehetünk figyelmesek. A tendencia egyértelmű: 2009-hez 

képest 2010-ben és 2011-ben is javultak az eredmények, méghozzá szig-

nifikánsan és jelentősnek mondható mértékben (évente kb. 2%-kal). 

A vizsgán belül az írásbeli teljesítmények javulása éves szinten több mint 

3,5%, miközben a szóbeli vizsgákon ugyanezen időszak alatt évente 1–

1% romlást tapasztalunk (lásd 6. táblázat). Mivel a szóbeli tételsorok ne-

hézségi szintje – a „házi” érettségi miatt – konstansnak tekinthető, ezért 

az egyértelmű és szignifikáns csökkenésnek egyetlen okát tudjuk elkép-

zelni: a legjobb diákok egyre nagyobb része választotta az emelt szintet, 

ami óhatatlanul is a középszintű vizsgák eredményének romlását okozza. 

Amennyiben tehát megvalósítható lenne az az ideális állapot, hogy a fela-

datsorok minden évben pontosan ugyanolyan módon mérnék be a vizsgá-

zókat (és feltételeznénk a vizsgázók tudásszintjének állandó voltát), akkor 

a jelenlegi tendenciák mellett a középszintű vizsgaeredményeknek folya-

matos és enyhe gyengülést kellene mutatniuk. 

Hogy mennyire nehéz azonosan mérő feladatsorokat összeállítani, 

jelzi az a tény is, hogy ugyanezen időszak alatt az írásbeli vizsgák ered-

ménye – az összesített eredményhez képest is jelentősebb mértékben – 

a két év alatt összesen több mint 7%-kal növekedett! Ez a növekmény 

pedig – épp a középszintet választók csökkenő aránya és az emelt szintre 

vándorló legjobbak növekvő száma miatt – egyben azt is jelenti, hogy ez 

a 7%-os érték valójában még erősebb javulást jelent. 
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6. táblázat: A középszintű történelem eredmények, 2009–2012 (%) 

 Létszám Átlag F Sig
17

 

Teljesítmény  2009 88 817 59,4912 873,4 0,000 

2010 85 613 61,3853   

2011 84 119 63,2339   

2012 80 433 58,8706   

Összesen 338 982 60,7511   

Írásbeli  2009 89 136 55,1297 3249,8 0,000 

2010 85 910 58,8178   

2011 84 492 62,4593   

2012 80 847 55,1045   

Összesen 340 385 57,8739   

Szóbeli  2009 89 485 65,3382 85,56 0,000 

2010 86 341 64,5478   

2011 84 952 63,5400   

2012 81 336 63,6078   

Összesen 342 114 64,2808   

Mi lehet az oka a 2012-es alacsonyabb eredményeknek? A válasz épp 

a korábbi évek szinte irreális javulási tendenciáiban és a tételkészítő bi-

zottság szándékaiban fedhető fel: a történelem érettségiről (legfőképp 

a középszintűről) elterjedt, hogy szinte készülés nélkül is megoldható, 

ezért a bizottság úgy látta jónak, ha kicsit nehezít a feladatsoron. 

A bizottság a korábban leírt módon járt el: a tesztkérdéseket nehe-

zítette, de az ún. esszéken nem változtatott jelentősen, csak a források 

számát csökkentette, továbbá ehhez kapcsolódóan a javítási-értékelési 

útmutatót egyértelműsítette. Utóbbi, szándékai szerint, nem annyira ne-

hezítést jelentett, hanem csak a forrásbőség miatt korábban fennálló el-

lentmondást (nehéz volt különválasztani a forráselemzésre adandó 

                                    
17

 Szignifikánsnak az az eltérés mondható ebben a vizsgálatban, melynek értéke 0,5% 

alatti (a táblázatban 0,05-nél kisebb értékek). Az F érték a szignifikanciaszint erőssé-

gének mértékét mutatja. 
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pontokat az eseményeket alakító tényezőkre adandóktól), illetve indoko-

latlan többletsegítséget (a források nemcsak feladatot, hanem egyben se-

gítséget is jelentenek a vizsgázó számára, hiszen informálnak és 

orientálnak) szüntette meg, valamint a javítást tette egyértelművé. Ha 

megvizsgáljuk, milyen következményekkel járt ez az egyes vizsgarész-

összetevőkre, akkor azt tapasztaljuk, hogy az elvártnak megfelelően 

a tesztrész eredménye esett vissza jelentősebben (több mint 10%), az ún. 

esszéfeladatoknál csak 4% a csökkenés (lásd 7. táblázat).  

7. táblázat: Az írásbeli érettségi két részének eredményei, 2009–2012 

  Létszám Átlag F Sig 

Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok  2009 89 124 60,5336 14792,8 0,000 

2010 85 896 66,2645   

2011 84 480 75,2017   

2012 80 826 64,4746   

Összesen 340 326 66,5571   

Szöveges, kifejtendő feladatok  2009 89 124 49,7320 797,2 0,000 

2010 85 896 51,3751   

2011 84 480 49,7232   

2012 80 826 45,7477   

Összesen 340 326 49,1983   

A tanulók munkarendje szerint elemezve az eredményeket nem évenként, 

hanem a négy év átlagában láthatunk figyelemre méltó különbségeket.  

A felnőttoktatásban részt vevők 10–15%-kal gyengébb eredményt 

értek el a másik két csoporthoz képest. Érdekes – és a feltételezésekkel 

egybecsengő tapasztalat –, hogy az esti tagozatosok kb. 5%-kal jobban 

teljesítenek, mint a nappalis felnőttek. A kompetencia alapú vizsgáztatás 

az érettebb felnőtteknek kedvezőbb.18 Látható az is, hogy a felnőttek 

a tesztfeladatoknál akár 20–25%-kal is jobb eredményt érnek el, mint az 

esszéknél. Ennek több oka is lehet. Egyrészt – összevetve a nappalisok 

                                    
18

 A nappali rendszerű felnőttoktatást 21 éves korig lehet igénybe venni azoknak, akik 

valamilyen okból kicsúsztak a normál nappali iskolarendszerből, tehát estire alapvetően 

idősebbek járnak. 
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hasonló eredményeivel – általános tapasztalat, hogy az esszéfeladatokat 

jóval gyengébb minőségben oldja meg mindenki (a nappalisok is). Más-

részt ezek a vizsgázók általában nem továbbtanulási szándékkal érettsé-

giznek, hanem munkavállalási vagy egyéb célból van szükségük a bizo-

bizonyítványra, így megelégszenek a leggyengébb osztályzattal is („csak 

görbüljön”), illetve ha úgy érzik, hogy elegendő pontot gyűjtöttek a teszt 

résznél, sokan gyakorlatilag nem is foglalkoznak az esszékkel. 

A nappalis vizsgázóknál tapasztalható több mint 15%-os eltérés az 

írásbeli két részén elért eredmények között egyrészt megerősíti a 2003-as 

és 2004-es próbaérettségik elemzésekor tapasztaltakat, azaz hogy az ún. 

új típusú (kompetencia alapú) feladatok nem okoztak nagyobb problémát 

a diákoknak a hagyományos (korábbi magyar nyelv és irodalom érett-

ségiről ismert) esszéírásnál. Másrészt mégis elgondolkodtató az ered-

mény, s megfontolandó a két feladatrész nehézségi szintjének közelítése 

(például az esszék átalakítása,19 középszinten a problémamegoldó esszék 

megszüntetése, a választás lehetőségének csökkentésével több idő bizto-

sítása, vagy épp három helyett két esszé megíratása). A vizsgálat jelle-

géből fakadóan nem tartalmaz adatokat arra vonatkozóan, mely rész-

pontszámok (kompetenciaterület) eredményei kiugróan alacsonyak.20 

                                    
19

 Erre korábban már tettünk javaslatot. 

20
 Csak a szóbeliről rendelkezünk ilyen bontásban adatokról, de azok számos ok miatt 

nem feleltethetők meg egy az egyben az írásbelik hasonló kompetenciáival.  
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8. táblázat: Az írásbeli érettségi két részének eredményei 

a vizsgázó munkarendje szerint, 2009–2012 (%) 

 Létszám Átlag 

Összteljesítmény  Felnőttoktatás 

esti/levelező 

38 291 52,8234 

Felnőttoktatás 

nappali 

8 683 47,2709 

Nappali 288 417 62,2043 

Nincs tanulói 

jogviszonya 

3 591 61,1598 

Összesen 338 982 60,7511 

Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok  Felnőttoktatás 

esti/levelező 

38 822 61,8458 

Felnőttoktatás 

nappali 

8 727 57,0906 

Nappali 288 743 67,5635 

Nincs tanulói 

jogviszonya 

4 034 60,3426 

Összesen 340 326 66,5571 

Szöveges, kifejtendő feladatok  Felnőttoktatás 

esti/levelező 

38 822 37,1149 

Felnőttoktatás 

nappali 

8 727 32,3323 

Nappali 288 743 51,3971 

Nincs tanulói 

jogviszonya 

4 034 44,5853 

Összesen 340 326 49,1983 

Szóbeli Felnőttoktatás 

esti/levelező 

38 954  55,8599 

Felnőttoktatás 

nappali 

8 777 50,3417 

Nappali 290 232 65,9536 

Nincs tanulói 

jogviszonya 

4 151 55,8145 

 

Összesen 342 114 64,2808 
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Képzéstípus szerint vizsgálva az eredményeket, a tesztfeladatoknál 9%-os 

különbség tapasztalható a gimnazisták javára, míg az esszéknél 16%-os. 

Ez utóbbi adat szintén a korábban javasolt változtatások bevezetése mel-

lett szól. 

9. táblázat: A középszintű írásbeli két részének eredményei képzéstípus szerint, 

2009–2012 (%) 

 Létszám Átlag 

Összteljesítmény  Gimnázium 175 120 66,6846 

Szakközépiskola 160 892 54,2638 

Összesen 336 012 60,7372 

Egyszerű, rövid választ igénylő felada-

tok  

Gimnázium 175 780 70,9359 

Szakközépiskola 161 222 61,8709 

Összesen 337 002 66,5992 

Szöveges, kifejtendő feladatok  Gimnázium 175 780 56,7978 

Szakközépiskola 161 222 40,9336 

Összesen 337 002 49,2084 

 

 

3. ábra: A középszintű írásbeli feladatsorok eredményessége a jelentkezést rögzítő 

intézmény megyéje szerint, 2009–2012 
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Érdekes megnézni, milyen eredményt értek el a vizsgázók (négy év átla-

gában) megyei bontásban: örvendetesen szűk végső értékek (a leggyen-

gébb és a legjobb eredmény közti különbség 7%) között mozognak.21 

A legjobb eredményt (a matematikához hasonlóan) Győr-Moson-Sopron 

érte el, a leggyengébbet Jász-Nagykun-Szolnok megye.22 

III.2. Az eredmények eloszlása középszinten 

A négy vizsgaidőszak középszintű történelem érettségi vizsgáján elért tel-

jesítmények eloszlásának értelmezését segíti a százalékok osztályzatokra 

történő átváltását bemutató 10. táblázat. 

10. táblázat: Százalék – pontszám – érdemjegy átváltása középszinten 

Százalék Pontszám Érdemjegy 

80–100 120–150 jeles (5) 

60–79 90–119 jó (4) 

40–59 60–89 közepes (3) 

20–39 30–59 elégséges (2) 

0–19 0–29 elégtelen (1) 

 

A négy eloszlásgörbe hasonló képet mutat, akár az összpontszámokat 

(lásd 4. ábra), akár a százalékos eredményeket nézzük (lásd 5. ábra). 

Mind a négy vizsgaidőszakban az elért pontszámok a normális eloszlásnak 

felelnek meg. A kiugró oszlopok (sok vizsgázó által elért eredmények) 

mindenütt közvetlenül a ponthatárok feletti minimum értékeknél vannak. 

A maximális és minimális kiugró értékek a százalékhatároknál jól 

megfigyelhetőek. Ez bizonyítja az előzetes feltételezést, hogy az érettsé-

giztető szaktanárok a szakmai értékelés mellett más pedagógiai szempon-

tokat is figyelembe vesznek. A normális eloszlástól való eltérések minimá-

lisak, illetve csak a már említett alsó ponthatárokra korlátozódnak. 

                                    
21

 Matematikából ugyanez a különbség 9%-os. 

22
 Somogy, Fejér és Békés megyék történelemből és matematikából is gyenge ered-

ményt értek el. 
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4. ábra: A középszinten elért összpontszámok eloszlása, 2009–2012 

 

 

5. ábra: A középszinten elért eredmények, 2009–2012 (%) 
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Az érettségi vizsga objektivitását történelemből is növelte a központi írás-

beli bevezetése, mégis kimutatható a pontszámok „kozmetikázása” a jobb 

osztályzat megadása céljából. Ez azonban nem feltétlenül tekintendő kriti-

kusan, hiszen óhatatlanul jelen van a pedagógiai szándék a saját diákkal 

szemben a középiskolában is. A felfelé „segítés” a grafikon azon jelleg-

zetességéből is látható, hogy az alacsonyabb osztályzatok felső pontha-

tárához közeli pontszámok előfordulási mértéke jóval alacsonyabb az 

elvárhatónál. 

A segítő pedagógiai szándéknak több oka lehet: egyrészt a tovább-

tanulás támogatása (a jelenség az ötös osztályzat megadásánál érvénye-

sül a legjobban), másrészt pedig az osztályátlag, illetve a kitűnő-közeli 

vizsgázók eredményének feljavítása. 

 

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

A 2010-es és 2011-es évek eredményei szinte teljesen megegyeznek, ez 

látható az 5. ábrán, egyben ez a két vizsgaidőszak húzta szét jobban 

a mezőnyt: a normális eloszlási görbéhez képest magasabb a közepes és 

jeles eredményt elérők száma. A 2011-es feladatsornál a legalacsonyabb 

a legrosszabb és legtöbb a magasabb pontszámokat elérők száma. A nor-
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mál eloszlási görbéhez a 2009-es feladatsor közelít a legjobban, a 2012-es 

teljesítményeinél pedig a 80% feletti (jeles) eredmények száma a többi 

évéhez képest alacsonyabb, miközben a gyengébben vizsgázók száma 

nem növekedett jelentősen.23 

Az írásbeli vizsgák eloszlásgörbéje minden évben a normális elosz-

láshoz képest is öblösebb képet mutat, azaz a legtöbben a 60% körüli 

(a 4-es alsó határa) eredményeket érték el. Ismét a 2010-es és 2011-es 

eloszlások hasonlítanak legjobban egymásra, ezekhez képest a 2009-es és 

2012-es görbe is alacsonyabb pontszámnál öblösödik ki (lásd 6. ábra). A 0 

pontos vizsgák aránya más vizsgatárgyakhoz képest alacsonyabb (0,5% 

alatti), s nagyjából megegyezik a vizsgán nem megjelentek számával. 

III.3. A szóbeli vizsga 

A következőkben a szóbeli vizsgarész eredményeit vizsgáljuk évente. Az 

történelem érettségi értékelésénél a szóbeli vizsgarész meglehetősen nagy 

súllyal szerepel, a teljes pontszám 40%-át teszi ki.24 A felelet értékelése 

a következő szempontok alapján történik: 

11. táblázat: A szóbeli vizsga értékelési szempontjai középszinten 

A feladat megértése, tématartás, a lényeg kiemelése 12 pont 

Tájékozódás térben, időben 6 pont 

A szaknyelv alkalmazása 6 pont 

A források használata és értékelése 12 pont 

Az eseményeket alakító tényezők feltárása, történelmi események és jelen-

ségek problémaközpontú bemutatása 
18 pont 

Világosság, nyelvhelyesség, a felelet felépítettsége 6 pont 

Összesen 60 pont 

                                    
23

 A 2012-es feladatsor nehézségi szintje és a középszinten vizsgázók csökkenő száma 

közötti összefüggéseket később még vizsgáljuk. 

24
 Összehasonlításképp: az informatikánál ez 20%. 
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Az eloszlásgörbék mind a négy évben hasonlóak, közöttük eltérés nem 

látható, ám jelentősen különböznek a normális eloszlástól, hiszen a 80% 

feletti eredmények nem csökkenő, hanem növekvő tendenciát mutatnak. 

A legfeltűnőbb a 100%-os szóbeli eredményt elérők 12–13%-os aránya 

(lásd 7. ábra). 

 
7. ábra: A középszintű szóbeli eredményei, 2009–2012 (%) 

Az osztályzatokat mutató grafikonok már közelebb állnak a normál elosz-

láshoz. Kiemelni azt érdemes, hogy 2011-ben kevesebb 2-es és több 5-ös 

született, 2012-ben pedig a 4-esek és 5-ösök száma is alacsonyabb 

a megszokottnál (lásd 8. ábra). Nem jelentős a 0 pontos feleletek száma 

(többségük vagy nem jelent meg, vagy az írásbeli vizsgán nem érte el 

a 10%-os eredményt, így nem is tehetett szóbeli vizsgát). A szóbeli 

eredmények az összteljesítményt jelentősen emelik a statisztikai adatok 

szerint. 

Ha a fenti grafikonokat a programtípus alapján készítjük el, jelentős 

eltérést csak abban tapasztalhatunk, hogy a szakközépiskolásoknál az 

ötös helyett a négyes alsó határánál található a legnagyobb kiugrás (lásd 

korábban a 4. ábrát, illetve a 9. ábrát).  

A gimnazisták körében érdekes jelenség, hogy a 40–59 és a 60–

79%-os sávba eső eredmények sávon belül szinte állandó értéket mutat-

nak, míg a szakközépiskolásoknál ez csak a 40–59% közti értékekre igaz, 

s a két felső sávban fokozatosan elkeskenyül a grafikon (lásd 10. ábra). 
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Az írásbeli vizsga százalékos eloszlását mutató grafikonról két lénye-

gi információ olvasható le. Egyrészt, az írásbeli ponteloszlása normálisnak 

tekinthető, másrészt pedig itt is gyengébb a szakközépiskolások ered-

ménye. Érdekes, hogy a gimnazisták között kb. kétszer annyian vannak 

a 0 pontosak (lásd 11. ábra). 

2009 2010 

 
 

  

2011 2012 

8. ábra: Az érettségi vizsgán kapott osztályzatok, 2009–2012 

a_11
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9. ábra: A középszinten elért összpontszámok eloszlása képzéstípus szerint, 

2009–2012 
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10. ábra: A középszinten elért eredmények eloszlása képzéstípus szerint, 

2009–2012 (%) 

 

11. ábra: A középszintű írásbeli eredmények eloszlása képzéstípus szerint, 

2009–2012 (%) 
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IV. A vizsgaeredmények időbeli változása emelt szinten 

IV.1. Az emelt szint összesített eredményei 

Az emelt szintű történelem érettségi 2009 és 2012 közötti május-júniusi 

vizsgáinak összegzett eredményeit ugyanazon dimenziók mentén ele-

mezzük, mint korábban a középszintű adatokkal tettük. 

Képzéstípus alapján ismét a gimnazisták teljesítménye magasabb, 

mint a szakközépiskolásoké, ám a 10%-nyi különbség kisebb, mint a kö-

zépszinten tapasztalt. Feltételezhetjük, hogy az emelt szintű érettségit 

a felsőoktatásban továbbtanulni szándékozók választják, így ők az átlag-

nál motiváltabbnak tekinthetők. Ez a százalékban kifejezett különbség az 

írásbelin kisebb, míg a szóbeli vizsgán majdnem 12%-os (lásd 12. 

táblázat). 

Ugyanakkor a 10%-os különbség nagyobb, mint a vizsgatárgyak 

többségénél, s ennek már nem csak a történelem nem szakmai tárgy jel-

lege lehet az oka. A szakközépiskolában a felkészítés az emelt szintű kö-

vetelmények teljesítésére és a kompetenciák fejlesztésére kevésbé 

hangsúlyos, így az e szintet választó diákok többségének iskolai rendsze-

ren kívüli oktatásra (tanfolyam, magánóra) is szüksége lehet a sikeres fel-

készüléshez.  

12. táblázat: A történelem érettségi emelt szintű vizsgáinak összesített eredményei, 

2009–2012 

Megnevezés Összesítve Gimnázium Szakközépiskola 

Vizsgázók (fő) 19 779 17 468 2 311 

Osztályzat 4,61 4,66 4,26 

Teljesítmény (%) 69,07 70,2 60,6 

Összpontszám 104,2 105,9 91,4 

Az írásbeli vizsga (%) 66,39 67,4 58,8 

A szóbeli vizsga (%) 72,63 74,0 62,3 
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Az írásbeli vizsgák százalékos eredményét a szóbeli vizsgáké a szakközép-

iskolások körében 3,5%-kal, míg a gimnazistáknál 6,6%-kal haladják 

meg. Feltételezhetően a szakközépiskolákban jóval kevesebb lehetőség 

adódik a szóbeli készségek fejlesztésére, amit a különféle iskolarend-

szeren kívüli oktatási formák sem ellensúlyoznak, azok írásbeli felkészítés 

orientáltsága miatt. A szóbeli súlya emelt és középszinten azonos a pon-

tozási rendszerben, azonban a független vizsgabizottság előtt tett szóbelin 

a gimnazisták ugyannyival érnek el jobb eredményt, mint középszinten 

vizsgázó társaik (6,6%, illetve 7%), míg a szakközépiskolás emelt szinten 

vizsgázók kevésbé tudnak írásbeli eredményeiken javítani (3,5%, illetve 

7%). 

13. táblázat: Az emelt szintű eredmények, 2009–2012 (%) 

 Létszám Átlag F Sig 

Teljesítmény  2009 4 689 69,8219 334,5 0,000 

2010 5 265 68,8156   

2011 6 134 69,8541   

2012 6 754 61,7267   

Összesen 22 842 67,2050   

Írásbeli  2009 4 773 67,8986 702,9 0,000 

2010 5 347 66,1679   

2011 6 245 68,3588   

2012 6 875 56,3862   

Összesen 23 240 64,2184   

Szóbeli  2009 5 123 68,9865 14,2 0,000 

2010 5 779 69,3120   

2011 6 705 68,2237   

2012 7 363 66,5309   

Összesen 24 970 68,1329   

 

Ha évekre lebontva vizsgáljuk az emelt szintű történelem érettségi 

eredményességi mutatóit, akkor a középszintűéhez hasonló, illetve azzal 

szorosan összefüggő tendenciákra figyelhetünk fel. Bár itt nem javulnak 
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a teljesítmények 2009 és 2011 között (lásd 13. táblázat), de ha megfon-

toljuk, hogy a konstansnak tekinthető eredményeket évente 15%-os vizs-

gázói létszámnövekedés mellett produkálták az emelt szintet választók, 

akkor már más megvilágításba kerül az elért 69%-os érték. Logikus lenne 

ugyanis, hogy a növekvő létszámú vizsgázók csökkenő értékű eredményt 

érnek el, hiszen a legjobb diákok már korábban is az emelt szintet válasz-

tották, míg az egyetemi bejutási követelmények, illetve esélyek változása 

miatt csatlakozó társaik tudásszintje feltehetően valamivel alacsonyabb. 

Az írásbeli és a szóbeli eredményeket összehasonlítva az látható, 

hogy a szóbelik 2009-ben 1%-kal, 2010-ben 3%-kal voltak jobbak, 2011-

ben azonban meglepő módon az írásbelik sikerültek néhány tized száza-

lékkal eredményesebbre (lásd 14. táblázat). Kivételesen érdemes az ún. 

Post Hoc Tests segítségével megvizsgálni, mennyiben tekinthetők ezek 

a nem jelentős, rendszertelen különbségek szignifikánsnak.25 (Szignifi-

kánsnak az az eltérés mondható ebben a vizsgálatban, melynek értéke 

0,5% alatti, a táblázatban 0,05-nél kisebb értékek).26 

A 2012-es évvel való összevetést nem vizsgálva, a mért szignifikan-

ciaértékek 0,05 felettiek, tehát ha az adatokat másfajta (például eloszlás, 

szórás) vizsgálatnak vetnénk alá, akkor se tudnánk szignifikáns eltérést 

kimutatni a 2009-es, 2010-es és 2011-es eredmények között.   

Mi lehet az oka a 8%-kal alacsonyabb 2012-es eredményeknek? 

A válasz hasonló a középszintű érettségin bekövetkezett, ezzel egyező je-

lenségre adott indokláshoz. Bár itt látszólag nem javultak az érettségi 

eredmények 2009 és 2011 között, mégis egyfajta teljesítményjavulásnak 

tekinthető a stagnálás, ami a 30%-os vizsgázói létszámnövekedés ellené-

                                    
25

 A Post Hoc Tests-ben azt vizsgáljuk, hogy abban az esetben, ha van egy általános 

szignifikáns eltérés a kategóriák között, akkor az egyes kategóriák egymástól hogyan és 

mint térnek el szignifikánsan egymástól. 

26
 A kutatás egyéb, azonos kategóriájú értékek közti szignifikanciaszintje általában erős 

volt, a legtöbb értékre a táblázat adatai 0,000 Sig értéket mutatnak ki, az erősség mér-

téke (F) is általában magas volt. 
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re következett be. A feladatsorok 2012-ben nehezedtek, az írásbeli ered-

ménye jelentős, 12%-os mértékben, a szóbelié 2%-kal esett vissza (lásd 

13. táblázat). Ez utóbbi adat nem igazán indokolható mással (hiszen 

a témakörök között évente bekövetkező 30%-os ún. keverés nem jár au-

tomatikusan nehezebb tételekkel, bár nem kizárható), mint hogy a 2011-

ről 2012-re 10%-kal megnövekedett vizsgázószám ténylegesen kb. ekko-

ra visszaesést jelent a teljesítményben. 

A 2012-es írásbeli eredmények 12%-os csökkenése a feladatsor két 

részének együttes mutatója. A változás a két összetevőben nem egyforma 

mértékű: az egyszerű, rövid választ igénylő feladatok esetében jelentő-

sebb, 17%-os, a szöveges, kifejtendő kérdéseknél 7%-os. Az előbbi adat 

súlyát jelzi az is, hogy az elért átlagos 53%-os eredmény egyben azt mu-

tatja, hogy a diákok a pontszámok alig több mint a felét szerezték meg 

(lásd 15. táblázat). A második feladatsor esetében, ha a 2011-es ered-

ményből levonjuk a vizsgázói létszámnövekedésből feltételezett 2%-os 

automatikus csökkenést, akkor a változás nagyjából hasonló a közép-

szintűéhez. 

A vizsgázók munkarendje szerinti bontásban a négy év összesített 

adatait érdemes elemezni. A felnőttoktatásból nagyon kevesen jutnak el 

az emelt szintű érettségire, az ő eredményeik (lásd 16. táblázat) azonban 

tanulságosak: egyértelműen alátámasztják a középszinten felnőttként tör-

ténelemből érettségizők vizsgataktikájáról mondottakat, miszerint sokak-

nak a kettes érdemjegy megszerzése a cél, a szöveges, kifejtendő 

feladatokkal nem is foglalkoznak, ugyanis emelt szinten érettségiző társa-

iknál nem mutatható ki ilyen mértékű különbség a két vizsgarész között. 

Ez azt jelenti, hogy nem az esszéírási kompetenciák, hanem csak a szán-

dék hiányzik középszinten. 
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14. táblázat: Az emelt szintű történelem százalékos eredmények szignifikanciavizsgálata, 

2009–2012 

Dependent Variable 
Az érett-

ségi éve 

Az érettségi 

éve 

Mean 

Difference 

(I–J) 

Std. 

Error 
Sig. 

Összesített százalékos teljesítmény  2009 2010 1,00635* ,34220 ,034 

2011 –,03217 ,33059 1,000 

2012 8,09524* ,32395 ,000 

2010 2009 –1,00635* ,34220 ,034 

2011 –1,03852* ,32018 ,015 

2012 7,08889* ,31331 ,000 

2011 2009 ,03217 ,33059 1,000 

2010 1,03852* ,32018 ,015 

2012 8,12741* ,30058 ,000 

2012 2009 –8,09524* ,32395 ,000 

2010 –7,08889* ,31331 ,000 

2011 –8,12741* ,30058 ,000 

Írásbeli százalékban  2009 2010 1,73065* ,33971 ,000 

2011 –,46025 ,32799 ,579 

2012 11,51241* ,32141 ,000 

2010 2009 –1,73065* ,33971 ,000 

2011 –2,19090* ,31785 ,000 

2012 9,78176* ,31106 ,000 

2011 2009 ,46025 ,32799 ,579 

2010 2,19090* ,31785 ,000 

2012 11,97267* ,29822 ,000 

2012 2009 –11,51241* ,32141 ,000 

2010 –9,78176* ,31106 ,000 

2011 –11,97267* ,29822 ,000 

Szóbeli százalékban  2009 2010 –,32546 ,51355 ,940 

2011 ,76282 ,49660 ,501 

2012 2,45563* ,48690 ,000 

2010 2009 ,32546 ,51355 ,940 

2011 1,08828 ,48036 ,162 

2012 2,78109* ,47032 ,000 

2011 2009 –,76282 ,49660 ,501 

2010 –1,08828 ,48036 ,162 

2012 1,69282* ,45176 ,003 

2012 2009 –2,45563* ,48690 ,000 

2010 –2,78109* ,47032 ,000 

2011 –1,69282* ,45176 ,003 
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15. táblázat: Az emelt szintű történelem írásbeli érettségi két részének eredményei, 

2009–2012 

 Létszám Átlag F Sig 

Egyszerű, rövid választ igénylő 

feladatok  

2009 4773 67,2298 1336,9 0,000 

2010 5347 68,4821   

2011 6245 70,2035   

2012 6874 53,2844   

Total 23239 64,1921   

Szöveges, kifejtendő feladatok  2009 4773 68,4469 242,6 0,000 

2010 5347 63,8960   

2011 6245 66,5424   

2012 6874 59,3269   

Total 23239 64,1903   

A nappali tagozatosok eredményeinél fontos tapasztalat, hogy az esszékre 

szerzett pontszámok csekély mértékben magasabbak a tesztfeladatokénál. 

Ez alapján kijelenthető, hogy – míg középszinten jogosan merül fel az esz-

szék számának vagy nehézségi szintjének valamiféle csökkentése – emelt 

szinten ilyen változtatás nem indokolt. 

Az emelt szintű vizsgaeredmények megyék szerinti összehasonlítva 

a legjobb és a legrosszabb eredmény közti különbség elég magas, 12%. 

Hat megye ért el 70% feletti eredményt, s megnyugtató, hogy ezek között 

nemcsak a három nyugati határszéli, hanem keleti megyék is vannak 

(lásd 12. ábra). Kiugróan alacsony értéket ért el Baranya és Csongrád 

megye. 



 

42 

16. táblázat: Az írásbeli érettségi két részének eredményei munkarend szerint, 

2009–2012 (%) 

 Létszám Átlag 

Összesített teljesítmény  Felnőttoktatás es-

ti/levelező 

57 54,5965 

Felnőttoktatás nap-

pali 

114 53,3772 

Nappali 20168 68,7133 

Nincs tanulói jogvi-

szonya 

2503 55,9684 

Összesen 22842 67,2050 

Egyszerű, rövid választ igénylő felada-

tok  

Felnőttoktatás es-

ti/levelező 

59 56,2203 

Felnőttoktatás nap-

pali 

122 52,9180 

Nappali 20268 65,7027 

Nincs tanulói jogvi-

szonya 

2790 53,8796 

Összesen 23239 64,1921 

Szöveges, kifejtendő feladatok  Felnőttoktatás es-

ti/levelező 

59 51,7797 

Felnőttoktatás nap-

pali 

122 51,5164 

Nappali 20268 66,0737 

Nincs tanulói jogvi-

szonya 

2790 51,3254 

Összesen 23239 64,1903 

Szóbeli  Felnőttoktatás 

esti/levelező 

Felnőttoktatás 

nappali 

Nappali 

Nincs tanulói 

jogviszonya 

Összesen 

189 

 

172 

 

21750 

2859 

 

24970 

48,8624 

 

45,2558 

 

71,3017 

46,6768 

 

68,1329 
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12. ábra: Az emelt szintű írásbeli feladatsorok eredményessége a jelentkezést rögzítő 

intézmény megyéje szerint, 2009–2012 összesen 

IV.2. Az eredmények eloszlása 

Az átlagos teljesítmények vizsgálatán túl informatív az adatok eloszlásá-

nak elemzése, azaz annak áttekintése, a különböző eredmények mekkora 

mértékben fordulnak elő a vizsgázók körében. Az értelmezéshez szüksé-

ges a vizsgán elért százalékok, pontszámok osztályzatokra átváltásának 

ismertetése (lásd 17. táblázat). 

A négy év összesített eredményeit ábrázoló grafikonok mindegyike 

normál eloszlást mutat, de a 2009-es, a 2010-es és a 2011-es görbék 

középen domborodnak ki, míg a 2012-es kicsit alacsonyabb pontszámnál 

(lásd 13. és 14. ábra). Az utolsó vizsgált évben a legalacsonyabb pont-

számokat elérők száma jóval magasabb, mint amekkorát a vizsgázók 

számának növekedése indokolna. Az is látható, hogy a 95% felett 
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teljesítők aránya másik három évhez képest minimális.27 Ebben az évben 

tehát emelt szinten is gyengébb eredmények születtek. Az eloszlásgörbék 

jelentős különbséget mutatnak a középszintűekhez képest annyiban, hogy 

a ponthatárok feletti értékeknél nincsenek kiugró létszámok, s nyilván 

ugyanezen ok miatt a közvetelenül a ponthatárok alatti értékeket elérő 

vizsgázók száma sem esik vissza. A magyarázat: a vizsgázók a szóbeli 

vizsgát független szakmai bizottság előtt teszik le. Az objektívitás és 

a függetlenség jobban megvalósul, mint középszinten. 

17. táblázat: Százalék – pontszám – érdemjegy átváltása 

Százalék Pontszám Érdemjegy 

60–100 120–150 jeles (5) 

47–59 90–119 jó (4) 

33–46 60–89 közepes (3) 

20–32 30–59 elégséges (2) 

0–19 0–29 elégtelen (1) 

Az összpontszámokat és a százalékos eloszlást mutató diagramok (lásd 

13. és 14. ábra) a középszintűekkel összehasonlítva sokkal zömökebb el-

oszlási görbét adnak, azaz arányaiban is többen érnek el emelt szinten 

magas pontszámot, és kevesebben kapnak 2-es vagy 1-es osztályzatot 

(30% alatti szintet), mint középszinten. 

                                    
27

 Ezt okozhatja néhány itemnyi tesztfeladat alacsony megoldottsági szintje vagy az 

egész feladatsor nehézségi szintjének emelkedése is. 
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13. ábra: Az emelt szinten elért összpontszámok eloszlása, 2009–2012 

 

 

14. ábra: Az emelt szinten elért eredmények eloszlása, 2009–2012 (%) 
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Az írásbeli vizsgák évenkénti eloszlásgörbéje nem tér el jelentősen az 

összteljesítményre vonatkozóaktól. Kevesen érnek el alacsony pontszá-

mot, s a grafikonok 70–75% körül csúcsosodnak ki. A 2009-es, 2010-es 

és 2011-es írásbelik hasonló adatai közül kitűnik, hogy 2010-ben keve-

sebben értek el 90% feletti eredményt, 2011-ben pedig az átlagosnál is 

magasabb volt a 70–80% közöttiek aránya, azaz az adatok szórása várha-

tóan alacsonyabb lesz. Mindegyik évben 2% körüli az írásbelin 0 pontosak 

aránya, ami itt is jóval alacsonyabb, mint más vizsgatárgyaknál. 

 

15. ábra: Az emelt szintű írásbeli vizsgákon elért pontszámok, 2009–2012 

IV.3. A szóbeli vizsga 

Történelemből az érettségi értékelésében a szóbeli vizsgarész nagy súllyal 

szerepel, emelt szinten is a teljes pontszám 40%-át teszi ki. A középszint-

hez képest jelentős eltérés, hogy háromtagú, független bizottság előtt zaj-

lik a felelet, melynek értékelése a középszintűével azonos szempontok 

(lásd 11. táblázat) alapján történik. 
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Az eloszlásgörbék évenként hasonlóak, ám a normális eloszlástól 

teljesen eltérőek (lásd 16. ábra). A központilag összeállított tételsorból, 

független bizottság előtt vizsgázók szóbelin ugyanúgy magas százalékban 

kapnak maximális pontot, mint középszinten. Bár a 0 pontosak aránya is 

magas (4–8%), a 60 pontot szerzők 15%-nyi populációja mindenképp 

meghökkentőnek nevezhető. A szóbeli eredmények az összteljesítményt 

jelentősen emelik a statisztikai adatok szerint. 

 

16. ábra: Az emelt szintű szóbeli eredmények eloszlása, 2009–2012 (%) 

A vizsgázók számában mutatkozó különbség miatt nehéz összehasonlítani 

a gimnazisták és a szakközépiskolások eredményeit. Az évenkénti görbé-

ken a szakközépiskolát végzetteknél a maximum alacsonyabban, kisebb 

pontszámnál van. Az eredmények képzéstípus szerinti felbontása eltérést 

eredményez a normáleloszlástól (lásd 17. ábra). 

Jól látható, hogy emelt szinten mindkét iskolatípus vizsgái között 

elenyésző a 30% alatt teljesítők aránya és száma (lásd 18. ábra). 
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17. ábra: Az emelt szinten elért összpontszámok képzéstípus szerint, 2009–2012 

 

 

18. ábra: Az emelt szinten elért eredmények képzéstípus szerint, 2009–2012 (%) 
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Az emelt szintű történelem szóbeli vizsgák gyakorlati lebonyolításáról ér-

demes néhány szót ejteni. A bizottság három tagja egymástól függetlenül 

pontoz, s az már az egyeztetett eljárásrendtől függ, hogy átlagot számol-

nak-e, vagy megpróbálnak minden egyes alkalommal közösen megálla-

podni a pontokról, s ezt a (vagy ehhez közeli) pontszámot írják rá a saját 

pontozólapjukra. Befolyásolhatja a szóbeli bizottság működését, ha egy 

tekintélyes (beleszólást nem nagyon tűrő) elnök vezeti, illetve ha bárme-

lyik tag, a szabályoktól eltérően, kérdésekkel faggatja a vizsgázót, nem 

engedve őt feleletét összefüggően kifejteni. Erre nyilván akkor van lehető-

ség, ha ezt a kollégák nem állítják le. Hatása lehet az eredményre annak 

is, hogy a bizottságoknak a folyamatos felelés miatt nincs lehetőségük be-

letekinteni az értékelési útmutatóba. Mindezek, továbbá a szóbeli vizsga-

helyzet egyéb sajátosságai (például a felelő megnyerő vagy épp visszatet-

szést keltő stílusa, megjelenése, az egymás utáni feleletek össze-

hasonlítása) mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy emelt szinten is 

érvényesülhet egyfajta értékelői szubjektivitás. A szóbelin elért átlagosan 

jobb eredmény abból is fakad, hogy a vizsgáztatók a felelet végén kérdé-

seket intézhetnek a tanulókhoz, amivel tulajdonképpen segítik őket a ma-

gasabb pontszám elérésében (hiszen egyrészt a tudott, de kifelejtett 

ismeretek is napvilágra kerülhetnek így, másrészt a bizottság a vizsgázta-

tás személyes jellegéből fakadóan is könnyebben ad relatíve magasabb 

pontszámot). A jól sikerült feleleteknél szívesebben adnak maximum 

pontszámot (a vizsgáztatók egymást is ellenőrzik, s gyakran alakul ki 

olyan légkör, hogy szinte keresik azokat a tanulókat, akiknek maximális 

pontszámot lehetne adni). Ez a fajta szubjektivitás az írásbeli javításánál 

(ahol általában nem is egyben javítja ki a tanár a dolgozatokat, hanem – 

legalábbis az esszéknél – feladatonként) nem nagyon fordulhat elő. 

Végezetül, az emelt szintű eredmények elemzésében arra a kérdésre 

keresünk választ, vajon az egyes vizsgarészekben láthatóak-e eltérések 

a nők és a férfiak között, s ezek szignifikánsnak mondhatóak-e.  

Az adatok alapján (lásd 18. táblázat) megállapítható, hogy a négy 

év átlagában nem jelentős, ám egyértelmű és szignifikánsan megmutat-
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kozó különbség van a férfiak és a nők teljesítménye között, ami 4%-nyi 

a férfiak javára. Az írásbeli vizsga első részében, az egyszerű, rövid vá-

laszt igénylő feladatoknál 7%-nyi a férfiak előnye, míg a szöveges, kifej-

tendő kérdéseknél a különbség csak 1,5%-os. A szóbeli részpontszámainál 

a férfiak átlagosan 3%-kal jobbak, a világosság, nyelvhelyesség összete-

vőben az eltérés minimális (1%), amit annak szignifikanciaértéke is. 

18. táblázat: Az emelt szintű eredmények nemenként, 2009–2012 (%) 

 Létszám Átlag F Szig 

Összteljesítmény Férfi 9 928 69,4148 286,3 0,000 

Nő 12 914 65,5061   

Összesen 22 842 67,2050   

Egyszerű, rövid választ 

igénylő feladatok 

Férfi 10 097 68,3115 908,0 0,000 

Nő 13 142 61,0272   

Összesen 23 239 64,1921   

Szöveges, kifejtendő 

feladatok 

Férfi 10 097 65,0620 33,75 0,000 

Nő 13 142 63,5206   

Összesen 23 239 64,1903   

Szaknyelv alkalmazása Férfi 11 182 69,3377 56,66 0,000 

Nő 13 788 66,6834   

Összesen 24 970 67,8720   

Az eseményeket alakító 

tényezők feltárása ... 

Férfi 11 182 65,8740 87,91 0,000 

Nő 13788 62,5195   

Összesen 24 970 64,0217   

A feladat megértése... Férfi 11 182 71,4914 65,89 0,000 

Nő 13 788 68,6385   

Összesen 24 970 69,9161   

Források használata és 

értékelése 

Férfi 11 182 69,7110 67,67 0,000 

Nő 13 788 66,8977   

Összesen 24 970 68,1575   

Tájékozódás térben és 

időben 

Férfi 11 182 73,4099 65,62 0,000 

Nő 13788 70,5168   

Összesen 24 970 71,8124   

Világosság, nyelvhe-

lyesség... 

Férfi 11 182 74,3980 3,754 0,053 

Nő 13788 73,7364   

Összesen 24 970 74,0327   



 

 

A történelem 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. 



 

 

 


