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1 BEVEZETŐ 

1.1 A kutatás célja 

Az Európai Unió Oktatás és képzés, 2020 programjának stratégiai célkitű-

zéseivel összhangban a TÁMOP 3.1.8. „Átfogó minőségfejlesztés a közok-

tatásban” konstrukció „Központi mérések és a vizsgarendszer fejlesztése” 

pillérének alapvető célja a közoktatás minden szereplője számára megala-

pozott tanulói teljesítménymérési és intézményértékelési információk ki-

alakítása, visszacsatolása révén a közoktatás eredményességének, minő-

ségének és hatékonyságának javítása, a központi mérések és az 

érettségi vizsgák további fejlesztését célzó stratégia alapjainak 

kialakítása, a döntések megalapozása. Ehhez a megalapozáshoz járult 

hozzá a jelen kutatás is, a közép- és emelt szintű értékelési skálák vizs-

gálatával.  

Magyarországon 2005-ben vezették be a kétszintű érettségi 

vizsgát, melynek révén a gyakorlatban is megvalósult az 1995-ben nyil-

vánossá vált új érettségi koncepció, az érettségi-reform „Az érettségi 

vizsgafejlesztés a rendszerváltás utáni, kormányzati ciklusokon átnyúló 

folyamat. E tény azt mutatja, hogy az érettségi vizsga megváltozása hosz-

szú távú vagy legalábbis hosszabb távon érvényesíthető oktatáspolitikai 

akarat eredményeként jöhetett létre.”1  „A 2005. évi első új vizsga óta 

rendelkezünk először olyan teljes statisztikai adatbázissal, amely lehetővé 

teszi a vizsgák, valamint a vizsgaeredmények részletes elemzését.”2 A kö-

zel húsz éve tervezett és közel egy évtizede a gyakorlatban is működő 

kétszintű vizsga sajátosságainak értékelése elsőként a TÁMOP 3.1.8. 

kiemelt projekt keretében, 2014-ben vált lehetővé.  

                                    
1HORVÁTH Zsuzsanna – LUKÁCS Judit (2005), A kétszintű érettségi vizsga. Új Pedagógiai 

Szemle, 4. sz. 
2HORVÁTH Zsuzsanna – LUKÁCS Judit (2006), A megvalósult vizsga. Eredmények és 

iskolai hatások. Új Pedagógia Szemle, 9. sz. 
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A „Közép- és emelt szintű értékelési skálák”, azaz jelen kutatás 

konkrét célja a közép- és az emelt szintű érettségi vizsga értékelési 

skáláinak összehasonlítása az öt kiemelt vizsgatárgyra vonatkozó-

an (Magyar nyelv és irodalom, Matematika, Történelem, Angol nyelv és 

Német nyelv) a két vizsga azonos vizsgázói populáción mért eredményei-

nek, a két vizsga feladatlapjainak és javítási-értékelési útmutatóinak ösz-

szevetése, valamint a jogszabályi háttér ide vonatkozó rendelkezéseinek 

elemzése révén.  

A kutatás célja továbbá, hogy rámutasson a közép- és emelt szint 

közötti összefüggésekre, segítsen tisztázni a két szint szerepét az 

érettségi vizsgán. Az összefüggések feltárása érdekében az emelt szintű 

érettségire jelentkezett tanulók egy részmintája középszintű írásbeli pró-

bavizsgán is részt vett. A kutatás céljaival összhangban sor került a kö-

zépszintű próbavizsga és az emelt szintű írásbeli vizsga eredményeinek 

összehasonlítására. 

1.2 A kutatás elvárt eredményei, produktumai 

Elvárt eredmények: 

• Középszintű érettségi próbavizsga előkészítése, megszervezése 

és lebonyolítása az Oktatási Hivatal Érettségi és Vizsgaszervezési 

Osztályával folyamatos kapcsolatot tartva:  

• 20 megyei vizsgahelyszínen,  

• 20 megyei koordinátor felkészítésével és bevonásával,  

• tervezetten 2000 vizsgázó közreműködésével (20 tanuló / vizsga-

tárgy / megye), 

• 5 vizsgatárgyból: 

o magyar nyelv és irodalom 

o matematika 

o történelem 

o angol nyelv 

o német nyelv 
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• vizsgatárgyanként különböző napokon, 2014. április 21. és 30. 

közötti időintervallumban. 

• Az eredmények adatbázisban való rögzítése 

• Összehasonlító vizsgatárgyi elemzések elkészítése, melyben 

összehasonlítjuk az egyes vizsgatárgyak szintenkénti követelmé-

nyeit, a konkrét feladatsorokat, valamint a két szint eredményeit 

statisztikai módszerekkel  

• Összegző vizsgatárgy-független elemzés elkészítése  

• Fejlesztési javaslatok megfogalmazása az 5 vizsgatárgyra vonat-

kozóan, illetve vizsgatárgytól függetlenül, a kétszintű érettségi 

vizsgára vonatkozóan 

• Kutatási jelentés elkészítése, melyben összegezzük a felmérés és 

kutatás célját, tárgyát, részletesen bemutatjuk a megvalósított ku-

tatási tevékenységeket, azok módszereit és a kutatás legfontosabb 

eredményeit. 
 

Elvárt produktumok: 

A) feladat keretében: Az emelt szintű érettségi vizsgára jelentkező 

tanulók felmérése, vizsgák lebonyolítása  

• A felmérés, vizsga lebonyolításának részletes terve (kinyomtatva és 

elektronikus adathordozón Word és PDF formátumban) 

• A próbaérettségi vizsga eredményeinek rögzítésére alkalmas 

adatrögzítő felület (elektronikus adathordozón) 

• Az adatrögzítő felülethez készített technikai útmutató (kinyomtatva 

és elektronikus adathordozón Word és PDF formátumban) 

• A középszintű próbavizsgák érettségi vizsgaszabályzat (100/1997. 

(VI. 13.) kormányrendelet) rendelkezései szerinti dokumentációja  

(1 példányban eredeti papír alapú dokumentum formájában és 

szkennelt formában, elektronikusan, PDF formátumban)  

• Bontási jegyzőkönyv (Vizsgahelyszínenként és vizsgatárgyanként) 

• Nyilatkozat tájékoztatás tudomásul vételéről (Vizsgacsoportonként) 
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• Írásbeli érettségi vizsga jegyzőkönyve (Vizsgacsoportonként) 

• Feljegyzések a kidolgozott feladatlapok beadásával kapcsolatban 

(Vizsgacsoportonként) 

• Jegyzőkönyv a középszintű írásbeli vizsgán történt szabálytalan-

ságokról (Nem történt) 

• Jegyzőkönyv a középszintű írásbeli vizsgán történt rendkívüli ese-

ményekről 

• Jegyzőkönyv az egy teremben vizsgázó tanulókról (tanulói és tanári 

aláírással, vizsgadolgozat beadásának időpontjával) (Vizsgacsopor-

tonként) 

• A felmérés adatbázisa a rögzített vizsgatárgyankénti és vizsgázón-

kénti eredményekkel (elektronikus adathordozón) 
 

B) feladat keretében: A közép- és emelt szintű érettségi vizsgák 

eredményeinek összehasonlító elemzése  

• Vizsgatárgyankénti összehasonlító tanulmányok,   

(legalább 1-1 ív terjedelemben, 5 tanulmány kinyomtatva és elek-

tronikus adathordozón Word és PDF formátumban) 

• Magyar nyelv és irodalom vizsgatárgyból készült összehasonlító 

elemzés 

• Matematika vizsgatárgyból készült összehasonlító elemzés 

• Történelem vizsgatárgyból készült összehasonlító elemzés 

• Angol nyelv vizsgatárgyból készült összehasonlító elemzés 

• Német nyelv vizsgatárgyból készült összehasonlító elemzés 

• Összegző, vizsgatárgy-független tanulmány,   

(legalább 2 ív terjedelemben, kinyomtatva és elektronikus adathor-

dozón Word és PDF formátumban) 
 

C) feladat keretében: Kutatási jelentés készítése  

• Kutatási jelentés   

(legalább 1 ív terjedelemben: kinyomtatva és elektronikus adathor-

dozón Word és PDF formátumban) 
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2 A KUTATÁSI FOLYAMAT BEMUTATÁSA 

2.1 A kutatás mérföldkövei, tevékenységei 

 
MÉRFÖLDKŐ 

TEVÉKENYSÉG  

KEZDETE 

TEVÉKENYSÉG  

VÉGE 

1. Előkészítés 2014. 01. 14. 2014. 04. 04. 

2. Vizsgák lebonyolítása 2014. 04. 04. 2014. 05. 12. 

3. Javítás 2014. 05. 12. 2014. 07. 07. 

4. Elemzések 2014. 07. 07. 2014. 09. 15. 

5. Kutatási jelentés 2014. 09. 15. 2014. 11. 15. 

1. ábra A projekt mérföldkövei és legfontosabb dátumai 

Az előkészítés projektszakasz legfontosabb tevékenységei, dátu-

mai 

• 2014. 01. 14. Hivatalos projektindító az Oktatási Hivatalban (OH, 

ERU-TRIO konzorcium).  

• 2014. 02. 28-ig. Vizsgahelyszínek és megyei koordinátorok kiválasz-

tási szempontjainak meghatározása, kiválasztása, felkérése, intéz-

mények és szereplők véglegesítése (Eruditio Zrt.). 

• 2014. 03. 10. Megyei vizsgahelyszínek adatbázisának elkészítése 

(Eruditio Zrt.) 

• 2014. 03. 14. Intézményeknek kiküldött felkérő levél a tanulók 

próbavizsgán való részvételére (OH, Adafor). 

• 2014. 03. 18. Konzultáció a K+F részletes lebonyolítási tervéről, 

próbavizsga feladatlapok megrendelőtől való átvétele (ERU-TRIO 

konzorcium). 

• 2014. 03. 28-ig. Próbavizsga dokumentációs sablonok egyeztetése, 

véglegesítése (Eruditio Zrt.). 
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• 2014. 03. 31-ig. Tanuló jelentkezések támogatása partneri és szak-

értői levelezőlisták, valamint a felkért megyei koordinátorok 

személyes közreműködésével (ERU-TRIO konzorcium) 

• 2014. 03. 31-ig. Tanuló jelentkezések határideje. 

• 2014. 03. 31-ig. Adatrögzítő felület kialakítása, illetve útmutató 

elkészítése (Trio-Comp Kft.). 

• 2014. 03. 31. Részletes lebonyolítási terv véglegesítése (Eruditio 

Zrt.). 

• 2014. 04. 04. I. részteljesítés 
 

A vizsgák lebonyolítása projektszakasz legfontosabb tevékenysé-

gei, dátumai 

• 2014. 04. 04. A vizsga menetének, valamint a felügyelő tanárok 

feladatainak leírását tartalmazó Útmutató elkészítése (OH, Eruditio 

Zrt.). 

• 2014. 04. 04. Megyei koordinátorok felkészítése (Eruditio Zrt). 

• 2014. 04. 05. A vizsgára jelentkezők vizsgacsoportokba osztása, áti-

rányítások kezelése, a vizsgacsoportok véglegesítése és megküldése 

az OH-nak (Eruditio Zrt). 

• 2014. 04. 11-ig. Vizsgaanyagok nyomdai mesterpéldányainak sok-

szorosítása és csomagolása (Eruditio Zrt). 

• 2014. 04. 15. Intézményeknek kiküldött tájékoztató levél a próba-

vizsgák helyszínéről és időpontjáról (OH, Adafor). 

• 2014. 04. 16. Tanulóknak elektronikusan kiküldött tájékoztató levél 

(a próbavizsgára jelentkezett 1147 vizsgázóból 449 fő rendelkezett 

a jelentkezés során megadott e-mailcímmel) a próbavizsgák 

helyszínéről és időpontjáról (Eruditio Zrt). 

• 2014. 04. 18-ig A megyei vizsgahelyszínek és a próbavizsgák lebo-

nyolításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása 

(Eruditio Zrt). 

• 2014. 04. 18-ig. Vizsgaanyagok és egyéb eszközök helyszínre szál-

lítása (Eruditio Zrt). 
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• 2014. 04. 23. Magyar nyelv és irodalom középszintű érettségi pró-

bavizsga helyszíni lebonyolítása (Eruditio Zrt). 

• 2014. 04. 24. Matematika középszintű érettségi próbavizsga hely-

színi lebonyolítása (Eruditio Zrt). 

• 2014. 04. 25. Történelem középszintű érettségi próbavizsga hely-

színi lebonyolítása (Eruditio Zrt). 

• 2014. 04. 28. Angol nyelv középszintű érettségi próbavizsga hely-

színi lebonyolítása (Eruditio Zrt). 

• 2014. 04. 29. Német nyelv középszintű érettségi próbavizsga hely-

színi lebonyolítása (Eruditio Zrt). 

• 2014. 04. 30. Javítási-értékelési útmutatók közzététele a Megren-

delő honlapján (OH). 

• 2014. 05. 10-ig. Vizsgadokumentáció összegyűjtése a 20 vizsga-

helyszínről (Eruditio Zrt). 

• 2014. 05. 12. II. részteljesítés 
 

A javítás projektszakasz legfontosabb tevékenységei, dátumai 

• 2014. 05. 12. Javítási helyszínek, javításvezetők, javítótanárok kivá-

lasztási szempontjainak meghatározása, kiválasztása, felkérése, 

intézmények és szereplők véglegesítése (Trio-Comp Kft.). 

• 2014. 05. 17-18. Matematika próbaérettségi dolgozatok javítása 

(Trio-Comp Kft.). 

• 2014. 05. 24-25. Történelem próbaérettségi dolgozatok javítása 

(Trio-Comp Kft.).  

• 2014. 05. 31. Magyar nyelv és irodalom próbaérettségi dolgozatok 

javítása (Trio-Comp Kft.).  

• 2014. 05. 31. Német nyelv próbaérettségi dolgozatok javítása (Trio-

Comp Kft.).  

• 2014. 05. 31.-06.01. Angol nyelv próbaérettségi dolgozatok javítása 

(Trio-Comp Kft.).  

• 2014. 06. 18. Középszintű próbaérettségi eredmények adatrögzítése 

(Trio-Comp Kft.).  
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• 2014. 06. 20. III. részteljesítés 
 

Az elemzés projektszakasz legfontosabb tevékenységei, dátumai 

• 2014. 06. 19. Elemzők, statisztikus felkérése, véglegesítése (ERU-

TRIO konzorcium). 

• 2014. 06. 19. Brainstorming a kutatás keretében készítendő vizsga-

tárgyi és vizsgatárgy-független tanulmányok elemzési szempont-

jairól (Eruditio Zrt). 

• 2014. 07. 08. Elemzési szempontok egyeztetése az OH-val (ERU-

TRIO konzorcium). 

• 2014. 07. 17. Elemzési szempontok véglegesítése (Eruditio Zrt). 

• 2014. 07. 28. Statisztikai elemzések elkészítése (Trio-Comp Kft.) 

• 2014. 08. 15. Összehasonlító vizsgatárgyi elemzések és összegző, 

vizsgatárgy-független elemzés első verzióinak elkészítése (ERU-

TRIO konzorcium). 

• 2014. 08. 25. Összehasonlító vizsgatárgyi elemzések és összegző, 

vizsgatárgy-független elemzés lektorálása (OH és Eruditio Zrt). 

• 2014. 09. 15. Összehasonlító vizsgatárgyi elemzések és összegző, 

vizsgatárgy-független elemzés korrekciója, véglegesítése (ERU-TRIO 

konzorcium). 

• 2014. 09. 15. IV. részteljesítés 
 

A záró projektszakasz legfontosabb tevékenységei, dátumai 

• 2014. 11. 05. Összehasonlító vizsgatárgyi elemzések és összegző, 

vizsgatárgy-független elemzés hiánypótlási dokumentációjának 

elkészítése, véglegesítése (ERU-TRIO konzorcium) 

• 2014. 11. 15. Kutatási jelentés elkészítése (ERU-TRIO konzorcium) 

• 2014. 11. 15. V. részteljesítés 
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2.2 A kutatás során alkalmazott módszerek, eljárások 

Az előkészítés projektszakasz legfontosabb módszerei, eljárásai 

• Az Oktatási Hivatal a jelentkezések alapján összeállította 

a 2013/2014. tanév május-júniusi vizsgaidőszakban emelt szinten 

vizsgára jelentkező tanulók adatbázisát.  

• Meghatároztuk a megyei vizsgahelyszínek és koordinátorok 

kiválasztási szempontjait, majd kiválasztottuk és felkértük őket 

a kutatásban való közreműködésre.  

• Kiválasztottuk és felkértük a vizsgák lebonyolításában és 

a feladatlapok javításában részt vevő humán erőforrást (felügyelő- 

és javítótanárok, javításvezetők, adatrögzítők). A humán erőforrás 

kiválasztása esetében figyelembe vettük a Vizsgaszabályzat rendel-

kezéseit, kizárólag az abban meghatározott feltételeknek megfelelő 

humán erőforrást vettünk igénybe.  

• Az Oktatási Hivatal az Adafor program segítségével körlevélben 

kérte fel az emelt szintre jelentkezett tanulókat a középszintű 

próbavizsgán való részvételre. 

• A vizsgázókat a középiskolák – az Oktatási Hivatal felhívása 

alapján – az érettségi szoftverben e célra kifejlesztett felületen 

jelentkeztették (a tanulói jelentkezések számát, arányát ld. a 2. 

ábrán).  
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Magyar nyelv és 

irodalom 
1.860 6 107 73 62 3,6 

Matematika 3.833 5 199 144 72 3,7 

Történelem 6.247 7 482 298 61 4,7 

Angol nyelv 9.830 3 277 123 44 1,25 

Német nyelv 2.831 3 82 28 34 1,1 

Összesen/ 

országos átlag 
24.301 4,7 1.147 660 55 2,8 

2. ábra Az emelt szintű vizsgára és a középszintű próbavizsgára jelentkezők 

és a vizsgán részt vettek száma, aránya 

• A jelentkezések alapján az Oktatási Hivatal az érettségi szoftver és 

az Adafor program segítségével, az iskolák közreműködésével érte-

sítette a sikeresen jelentkezett tanulókat a vizsga helyszínéről és 

időpontjáról, valamint a részvétel egyéb feltételeiről.  

• Próbavizsga dokumentációs sablonokat készítettünk a rendes 

középszintű érettségi dokumentumsablonjainak adaptálásával.  

• Az adatrögzítéshez adatrögzítő felületet alakítottunk ki és 

technikai útmutatót készítettünk, amelyeket az adatrögzítés 

elkezdése előtt az Oktatási Hivatal számára megküldtünk jóváha-

gyásra.  

• Részletes lebonyolítási tervet állítottunk össze a közreműködők, 

helyszínek, feladatok és határidők pontos megnevezésével. 
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A vizsgák lebonyolítása projektszakasz legfontosabb módszerei, 

eljárásai 

• Felkészítettük a megyei koordinátorokat a próbavizsgákkal 

kapcsolatos ütemtervre, átadtuk az elkészített dokumentációs sablo-

nokat és felhívtuk a figyelmüket az érettségi vizsgaszabályzat 

(100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet) rendelkezéseire (a felkészí-

tésről készült fotót ld. a 3. ábrán). 

 

3. ábra A megyei koordinátorok felkészítése 2014. 04. 04-én3 

• A vizsgákat az érettségi vizsgaszabályzat (100/1997. (VI. 13.) 

kormányrendelet) rendelkezéseinek maximális figyelembevételé-

vel, a Vizsgaszabályzatban és az érintett vizsgatárgyak vizsgaleírá-

saiban meghatározott körülmények között, az előírt humán erő-

forrás és technikai feltételek biztosításával bonyolítottuk le. 

• Az Oktatási Hivatal a próbavizsgához biztosította vizsgatárgyanként 

a vizsgaanyagok (feladatsorok, javítási-értékelési útmutatók, 

hanganyagok) nyomdai mesterpéldányait. 

                                    
3A képen szereplő megyei koordinátorok írásbeli hozzájárulásukat adták a fotó készíté-

séhez és a kutatási dokumentációban való felhasználásához. 
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• Sokszorosítottuk, csomagoltuk (ld. 4. sz. ábra) és a vizsgák 

helyszíneire szállítottuk a vizsgaanyagokat (feladatsorok, 

Javítási-értékelési útmutatók, hanghordozók). A vizsgaanyagok sok-

szorosítása, csomagolása, tárolása, szállítása során gondoskodtunk 

a vizsgaanyagok titkosságának megőrzéséről a vizsgák kez-

detéig.  
 

 

4. ábra A csomagolt feladatlapok – szállítás előtt 

• A feladatlapokat az adott vizsga napjáig elkülönítve és titkosan 

őriztük, azokat a rendes vizsgához hasonlóan a vizsga napján 

bontottuk ki, melyről minden vizsgahelyszínen, vizsgatárgyanként 

bontási jegyzőkönyveket készítettünk. 

• A próbavizsgákat az érettségi vizsgaszabályzat (100/1997. 

(VI. 13.) kormányrendelet) rendelkezései szerint megyénként egy 

helyszínen, vizsgatárgyanként különböző napokon, 2014. 

április 23. és 29. között szerveztük meg, 20 vizsgahelyszínen, 

a megyei koordinátorok, valamint a vizsgacsoportokban és a 

folyosókon felügyelő tanárok közreműködésével (5. ábra).  
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5. ábra Középszintű próbavizsga Matematika vizsgatárgyból Vas megyében4 

• A vizsgázók a hivatalos vizsgák során felhasználttal azonos feltételek 

mellett készült középszintű írásbeli feladatlapot5 töltöttek ki, 

melyet az Oktatási Hivatal bocsátott a próbavizsga rendelkezésére. 

• Az Oktatási Hivatal a próbavizsgák alatt szakmai ügyeletet bizto-

sított az iskolák felé. 

• A középszintű próbavizsgákon az öt vizsgatárgyból összesen 660 

vizsgázó jelent meg az alábbi megoszlásban (6. és 7. ábra). 

 

 

                                    
4A képen szereplő vizsgázók írásbeli hozzájárulásukat adták a fotó készítéséhez és a 

kutatási dokumentációban való felhasználásához. 
5A feladatsorok és javítási-értékelési útmutatók az Oktatási Hivatal honlapján az alábbi 

linken érhetőek el: http://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/tamop318_minosegfejl/ 

projekthirek/kozepszintu_erettsegi_probavizsgak  

http://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/tamop318_minosegfejl/projekthirek/kozepszintu_erettsegi_probavizsgak
http://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/tamop318_minosegfejl/projekthirek/kozepszintu_erettsegi_probavizsgak
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6. ábra A középszintű próbavizsgára jelentkezők és a vizsgán részt vettek száma, aránya 

 

 

7. ábra A középszintű próbavizsgán részt vettek aránya megyei bontásban 
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A javítás projektszakasz legfontosabb módszerei, eljárásai 

• Részletes javítási és adatrögzítési tervet állítottunk össze a köz-

reműködők, helyszínek, feladatok és határidők megnevezésével. 

• Vizsgatárgyanként az összes dolgozatot egy központi helyszínen 

egy időben javítottuk. 

• A javítás vizsgatárgyanként elkülönítve, arra felkért javításvezető 

irányításával történt, a felmerülő kérdéseket egységesen kezeltük. 

• Az adatrögzítést a javítást követően, az érettségi szoftvernek 

megfelelő részletességgel végeztük el. 

• Az Oktatási Hivatal a hivatalos emelt szintű vizsgák eredményeit 

vizsgatárgyanként és vizsgázónként tartalmazó adatbázisokat 

készített és adott át számunkra az elemzések elkészíthetőségéhez. 
 

Az elemzés projektszakasz legfontosabb módszerei, eljárásai 

• Brainstormingot szerveztünk az összehasonlító vizsgatárgyi elem-

zések, valamint a vizsgatárgy-független elemzés elemzési szem-

pontjainak meghatározásához.  

• Az elemzőkkel közösen alakítottuk ki az elemzési szempontso-

rokat, melyet a megrendelővel egyeztettünk, az általuk kért korrek-

ciók mentén véglegesítettünk. 

• Az elemzéseket vizsgatárgyanként, a 2013/2014. tanév május-

júniusi vizsgaidőszakában lebonyolított középszintű próbavizsgák és 

ugyanazon tanulók tényleges emelt szintű vizsgáinak eredményei 

alapján készítettük el.  

• Vizsgatárgyanként az összes elemzési szempont alapján elvégeztük 

a két szint összehasonlító elemzését.  

• Vizsgatárgyanként egy-egy tanulmányban foglaltuk össze az elem-

zések eredményeit, valamint egy összegző, vizsgatárgy-független 

elemzést is készítettünk. 

• Elvégeztük az adott vizsgatárgy tartalmi keretei szintenkénti 

különbségének szakmai elemzését a követelményrendszerben 

és a feladatsorokban. 
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• Elkészítettük az adott vizsgatárgy esetében rögzített adatok mélysé-

géig az eredmények elemzését (eloszlás, átlag, szórás) szinten-

ként, a vizsgázók közép- és emelt szintű vizsgán nyújtott telje-

sítményének statisztikai összehasonlítását, a két értékelési 

skála statisztikai összehasonlítását, elemeztük az esetleges kiugró-

nak tűnő eltérések szakmai okait. 

• Összevetettük a vizsgatárgyankénti elemzéseket és annak mentén 

levontuk a lehetséges vizsgatárgy-független következtetéseket. 

• Elemeztük a vizsgatárgyak közti eltérések szakmai okait. 

• Megfogalmaztunk néhány, szigorúan a kutatás eredményeire alapo-

zott fejlesztési javaslatot. 
 

A záró projektszakasz legfontosabb módszerei, eljárásai 

• A kutatás zárásaként kutatási jelentést készítettünk, amelyben 

ismertettük a felmérés és kutatás célját, tárgyát, részletesen bemu-

tattuk a megvalósított kutatási tevékenységeket, azok módszereit és 

a kutatás eredményeit.  

• A jelentésben a kutatás eredményeit olyan formában és módon 

összegeztük, hogy az érettségi követelmények továbbfejleszté-

sével kapcsolatos döntések előkészítésére alkalmas legyen. 

2.3 A kutatásban közreműködő intézmények és szakemberek  

A középszintű érettségi próbavizsgák lebonyolításában az alábbi intéz-

ményekkel működtünk együtt felkért megyei vizsgahelyszínként, me-

lyért ezúton is köszönetet mondunk az intézmények vezetőinek és 

fenntartóinak, működtetőinek. 
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I JELEN
TÉS 

Vizsga-

helyszín 
Megye Intézmény neve Vizsgahelyszín címe 

1. Bács-Kiskun  Kecskeméti Műszaki Szakközépiskola, Speciális Szak-

iskola és Kollégium, KEMU Gáspár András Szakközép-

iskolája 

6000 Kecskemét, Hunyadi János tér 2. 

2. Baranya  Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola 7632 Pécs, Melinda utca 23. 

3. Borsod-Abaúj-

Zemplén  

Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. 

4. Békés Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 5600 Békéscsaba, Andrássy út 56. 

5. Budapest Budai Középiskola 1126 Budapest, Márvány u. 32. 

6. Csongrád Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 6-8. 

7. Fejér Kodolányi János Középiskola és Kollégium 8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 

57. 

8. Hajdú-Bihar Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Di-

ákotthona  

4044 Debrecen, Kálvin tér 16. 

9. Heves Egri Dobó István Gimnázium 3300 Eger, Széchenyi u. 19. 

10. Győr-Moson-Sopron Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium 9021 Győr, Eötvös tér 1. 

11. Jász-Nagykun-

Szolnok 

Verseghy Ferenc Gimnázium 5000 Szolnok, Tisza park 1. 

12. Komárom-Esztergom Tatabányai Árpád Gimnázium 2800 Tatabánya, Fő tér 1. 

13. Nógrád Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai 

Szakközépiskola 

3100 Salgótarján, Rákóczi út 60. 
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Vizsga-

helyszín 
Megye Intézmény neve Vizsgahelyszín címe 

14. Pest Budai Középiskola 1126 Budapest, Márvány u. 32. 

15. Somogy Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium 7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 48. 

16. Szabolcs-Szatmár Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza utca 1-3. 

17. Tolna Szekszárdi Garay János Gimnázium 7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9. 

18. Vas Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium 9700 Szombathely, Széchenyi utca 2. 

19. Veszprém Vetési Albert Gimnázium 8200 Veszprém, Kemecse utca 1. 

20. Zala Zalaegerszegi Páterdombi Szakképző Iskola 8900 Zalaegerszeg, Báthory u. 58. 

8. ábra A középszintű próbavizsga megyei vizsgahelyszínei 
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A középszintű érettségi próbavizsgák lebonyolításában 20 megyei koor-

dinátor volt segítségünkre, akiknek ezúton is köszönetet mondunk kitartó 

és kiváló szervező munkájukért. 
 

 Megye Megyei koordinátor 

1. Bács-Kiskun  Madariné Ádám Györgyi 

2. Baranya  Gosztolya József 

3. Borsod-Abaúj-Zemplén  Fekete István 

4. Békés Kovács Tibor 

5. Budapest Banusné Molnár Zsuzsanna 

6. Csongrád Kincses Tímea 

7. Fejér Vértes Margit 

8. Hajdú-Bihar Zeöldné Bonyár Beáta  

9. Heves Póta József 

10. Győr-Moson-Sopron Nikházy Lászlóné 

11. Jász-Nagykun-Szolnok Szűcs Sándor 

12. Komárom-Esztergom Kovács Miklós 

13. Nógrád Bordáné Kovács Zita 

14. Pest Banusné Molnár Zsuzsanna 

15. Somogy Ábrahámné Csákányi Ildikó 

16. Szabolcs-Szatmár Szilágyi Zsoltné 

17. Tolna Heilmann Józsefné 

18. Vas Véghné Busics Hilda 

19. Veszprém Glatzné Gyömörei Irén 

20. Zala Kónyáné Tömpe Lívia 

9. ábra A középszintű próbavizsga megyei koordinátorai 

A középszintű érettségi próbavizsgák lebonyolításában megyénként átla-

gosan 6 fő (3 és 14 fő közötti szórással), összesen 125 pedagógus kol-

léga vett részt, akik folyosói felügyelőként, vagy a vizsgacsoportban 

vizsgafelügyeletet ellátva vettek részt a megvalósításban. 

A vizsgadolgozatok javításában a 8 javítási napon összesen 

43 fő vett részt. 4 fő javította a magyar nyelv és irodalom feladatlapo-

kat, 10 fő a matematikát, 12 fő javította a történelem, 10 szakember az 
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angol nyelvi füzeteket és ketten javították a német nyelvi feladatlapokat. 

A javítást vizsgatárgyanként felkért javításvezető irányította. 

Vizsgatárgy Javításvezető 

Magyar nyelv és irodalom Dr. Horváth Zsuzsanna 

Matematika Somfai Zsuzsanna 

Történelem Dr. Farkas Katalin 

Angol nyelv Számadóné Bíró Alice 

Német nyelv Giay Edit 

10. ábra Vizsgatárgyak és javításvezetők 

A próbavizsga eredményeinek adatbázisban való rögzítését 2 fő adatrög-

zítő és 1 fő adatellenőrző/összeolvasó végezte. 

Az elemzések elkészítésébe 11 elemzőt, 1 statisztikust és 

4 szaklektort vontunk be. Az alábbi szakemberek működtek közre: 

Vizsgatárgy Elemzők Statisztikus 

Magyar nyelv  

és irodalom 

Dr. Horváth  

Zsuzsanna 

Morvay  

Zsuzsanna 

Wintsche  

Gergely 

Matematika Bánky Judit Somfai  

Zsuzsanna 

Történelem Lieb Marianna Szabó Márta 

Angol nyelv Jilly Viktor Nagy Ildikó 

Német nyelv Sominé Hrebik 

Olga 

Vígh Tibor 

Vizsgatárgyfüggetlen 

elemzés 

Gönczöl Enikő 

11. ábra Elemzők 

2.4 A kutatási folyamat közben felmerült kockázatok és 

kezelésük  

Szakmai kockázatok: 

1. Alacsony tanulói jelentkezési arány a próbavizsgákon.  

Következmény: A minta kutatási szempontú megbízhatósága 

csökken.  
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Kezelés: Elektronikus levélküldés, szakértői és egyéb szakmai 

levelezőlisták, személyes kapcsolatok, koordinátori segítség bevo-

nása a jelentkezések támogatásába. 

2. Alacsony részvételi arány a próbavizsgákon.  

Következmény: A minta kutatási szempontú megbízhatósága 

csökken.  

Kezelés: Koordinátorok aktív segítsége a részvétel támogatásába. 

3. A bevont szakértők által megvalósított tevékenységek eredménye 

nem kielégítő.   

Következmény: A német nyelvi összehasonlító elemzés jelentős 

korrekcióra szorult, ami a projekt részteljesítésével kapcsolatosan 

okozott problémát.  

Kezelés: Új elemzőket vontunk be a megvalósításba. 

Menedzsment kockázatok: 

1. A projekt megvalósításához szükséges eszközök/humán erőforrás 

nem álltak (időben) rendelkezésre.   

Következmény: A magyar nyelv és irodalom összehasonlító elem-

zésre felkért elemzők betegség, illetve egyéb okok miatt egyáltalán 

nem, vagy csak részben és késve tudtak rendelkezésre állni a meg-

valósítás idején.    

Kezelés: A lektorként tervezett erőforrást elemzőként vontunk be 

a megvalósításba. 

Technikai kockázatok: 

1. Javítási helyszín rendelkezésre állásának módosulása  

Következmény: Szállítás, szervezés plusz erőforrásokkal.   

Kezelés: Új helyszín bevonása, szervezése. 

2. Hibás CD a vizsgán   

Következmény: Időbeli csúszás az érintett vizsganap érintett vizsga-

csoportjában.  

Kezelés: Tartalék CD bontása, vizsga folytatása. 
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Pénzügyi kockázatok: 

1. Új elemzők bevonása a megvalósításba.  

Következmény: Nem tervezett pénzügyi erőforrások bevonásának 

szükségessége.  

Kezelés: Tartalék pénzügyi keret bevonása. 
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3 A KUTATÁS EREDMÉNYEI 

3.1 A kutatási minta jellemzői 

A kutatás keretében, országosan egységes vizsgaszervezéssel az Oktatási 
Hivatal felkérésére, az ERU-TRIO konzorcium segítségével külső vizsga-
ként6 megszervezett középszintű próbaérettségin olyan önként vál-
lalkozó diákok vettek részt, akik a vizsgálatba bevont öt érettségi 
vizsgatárgy (Magyar nyelv és irodalom, Matematika, Történelem, Angol 
nyelv, Német nyelv) valamelyikéből emelt szintű vizsgára jelentkez-
tek a 2014. évi tavaszi időszakban. Ők alkották a kutatás mintáját.  

Az ország különböző térségeiben vizsgázók aránya igen eltérő volt7. 
Mivel azonban a kutatás célja a közép- és az emelt szintű értékelési skálák 
összehasonlítása volt, a minta földrajzi értelemben vett reprezenta-
tivitására nem volt feltétlenül szükség. A nemek, illetve az intéz-
ménytípus tekintetében azonban már fontosabb volt, hogy a mintán belüli 
arányok mennyire közelítenek az országosan jellemzőkhöz. Ez ugyanis 
már lényegesebb feltétele annak, hogy a mintával összefüggésben szer-
zett eredményekből többé-kevésbé általános következtetéseket lehessen 
levonni a kétszintű érettségi vizsga értékelési skáláira vonatkozóan. 

Az öt vizsgatárgyból összesen 13.743 tanuló jelentkezett emelt szin-
tű érettségi vizsgára. Ebből – az önkéntes jelentkezések alapján – 660 fő 
képezte azt a mintát, amelynek tagjai középszintű próbaérettségi vizs-
gát is tettek. Ez a teljes sokaságnak átlagosan 4,8%-át jelentette – 
vizsgatárgyanként eltérő részarányban.  
 

                                    
6E tekintetben a kísérleti helyzet nem modellezte tökéletesen a valóságosat. A gyakor-

latban ugyanis a középszintű vizsga belső vizsga. Ebben az esetben azonban központilag 

volt megszervezve, külső helyszínen zajlott, és a javítást is külön erre felkért tanárok 

végezték. Abból a szempontból is az emelt szint eljárására hasonlított a próbavizsga, 

hogy a kutatás keretében javításvezető segítette az értékelők munkáját. A helyzet így 

különbözött a valóságostól, a kapott adatok viszont megbízhatóbbak lettek. 
7A 660 vizsgázó 2,7%-a (32 tanuló) nem a saját lakóhelye szerinti vizsgahelyszínen, 

hanem valamely – hozzá legközelebbi – megyeszékhelyen szervezett vizsgahelyszínre 

átirányítva vett részt a vizsgán. 
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VIZSGATÁRGY 

Emelt szin-

ten vizsgá-

zott8 

(fő) 

Középszintű próbaérettségi vizsgát 

tett 

Vizsgázók száma (fő) 
A teljes sokaság 

%-ában 

Magyar nyelv és irodalom 1367 67 4,9% 

Történelem 4697 298 6,3% 

Matematika 2643 144 5,4% 

Angol nyelv 3868 123 3,2% 

Német nyelv  1168 28 2,4% 

ÖSSZESEN 13 743 660 4,8% 

12. ábra Az öt vizsgatárgyból a 2014. május-júniusi vizsgaidőszakban emelt szintű 

vizsgát tett és a kutatás keretében szervezett próbaérettségin részt vett vizsgázók 

száma, aránya 

A minta aránya közel 5% volt a teljes sokasághoz viszonyítva. Csupán az 

idegen nyelvi vizsgázók aránya volt ennél jelentősen alacsonyabb, különö-

sen német nyelvből.  

VIZSGATÁRGY 

Emelt szinten vizsgázók Középszintű 

próbaérettségi vizsgát tett 

N Férfi Nő N Férfi Nő 

Magyar nyelv és irodalom 1367 11,8% 88,2% 67 6,0% 94,0% 

Történelem 4697 43,4% 56,6% 298 40,9% 59,1% 

Matematika 2643 66,4% 33,6% 144 56,9% 43,1% 

Angol nyelv 3868 40,6% 59,4% 123 40,7% 59,3% 

Német nyelv9  1168 27,4% 72,6% 28 35,7% 64,3% 

13. ábra A teljes sokaság és a minta nemek szerinti megoszlása az öt vizsgatárgyból 

A táblázatból látható, hogy a nemek szerinti reprezentativitás nem 

volt minden tartalmi területen egyformán biztosított. Az Angol 
                                    
8Az oszlopban a mentességgel nem rendelkező, rendes érettségit tevő, nappali képzési 

formában tanulók száma szerepel. Ez nem az összes emelt szinten vizsgázó száma. 
9Az Oktatási Hivatal munkatársaival folyatott szakmai egyeztetéseken kérdésként 

felmerült, hogy a kísérletben részt vevők kis számából fakadó alulreprezentált Magyar 

nyelv és irodalom, valamint a Német nyelv esetében is készítsünk-e részletes tartalmi 

elemzést. A megrendelő kérte a számítások elvégzését és az eredmények közlését. 
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nyelvből vizsgázók esetében például teljes mértékben egyezett a nemek 

aránya országos szinten és mintán belül. Magyar nyelv és irodalom vizs-

gatárgy esetén azonban a fiúk jelentősen, matematikából és történelem-

ből pedig szignifikánsan alulreprezentáltak voltak a mintában. A lányok 

esetében Magyar nyelv és irodalom esetén statisztikai szempontból nem 

volt jelentős az eltérés. Matematika és történelem vizsgatárgyból a lányok 

határozottan felülreprezentáltak voltak a mintában. Német nyelv esetén 

a minta elemszáma túlságosan kicsi volt a statisztikai érvényességhez. 

Összességében elmondható, hogy a mintába kerülő tanulók esetében 

a fiúk szignifikánsan alul-, a lányok pedig felülreprezentáltak vol-

tak. 

 

14. ábra A fiúk és a lányok összesített aránya 

az emelt szinten vizsgázók körében, illetve a mintában10 

A kutatás szempontjából a nemek arányához hasonlóan lényeges volt, 
hogy az érettségi vizsgára felkészítő középfokú intézménytípusok-
ban – a gimnáziumokban és a szakközépiskolákban tanulók – aránya kö-
zel azonos legyen az emelt szinten vizsgázók, valamint a középszintű 
próbaérettségizők körében. Az adatok azt mutatják, hogy a minta ezen 
a téren kevésbé tekinthető reprezentatívnak.  

                                    
10A vizsgatárgyankénti megoszlásokat ld. az adott vizsgatárgyból készült Összehasonlító 

elemzésében, illetve az Összegző, vizsgatárgy-független tanulmányban. 
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VIZSGATÁRGY 

Emelt szinten vizsgázók Középszintű próbaérettségi 

vizsgát tett 

N Gimnázium Szakközép- 

iskola 

N Gimnázium Szakközép- 

iskola 

Magyar nyelv és 

irodalom 

1367 87,9% 12,1% 67 70,1% 29,9% 

Történelem 4697 86,2% 13,8% 298 72,1% 27,9% 

Matematika 2643 92,6% 7,4% 144 79,9% 20,1% 

Angol nyelv 3868 76,9% 23,1% 123 74,8% 25,2% 

Német nyelv  1168 67,7% 32,3% 28 53,6% 46,4% 

15. ábra A teljes sokaság és a minta vizsgatárgyankénti megoszlása 

intézménytípus szerint 

Az intézménytípus nézőpontjából is az angol nyelvből vizsgázók megoszlá-

sa állt a mintában a legközelebb az országos arányokhoz, az eltérés nem 

szignifikáns. A további négy vizsgatárgy esetén azonban a mintában je-

lentősen nagyobb volt a szakközépiskolai tanulók aránya, mint or-

szágosan. Ez az eltérés szignifikáns, amit figyelembe kell venni a kuta-

tási eredmények értékelése során. 

 
16. ábra A gimnáziumi és a szakközépiskolai tanulók aránya az öt vizsgatárgyból emelt 

szinten vizsgázók körében, illetve a próbaérettségin11 

                                    
11A vizsgatárgyankénti megoszlásokat ld. az adott vizsgatárgyból készült Összehasonlító 

elemzésben, a vizsgatárgy-független tanulmányban. 
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Az összehasonlító vizsgatárgyi elemzések mentén az összegző ta-

nulmány szerzője valószínűsíti ennek lehetséges okait („szorgalmasabb 

lányok”, biztosabb tudású gimnazisták, bizonytalanabb tudással rendelke-

zők számára jó gyakorlóterep). Összességében valószínűleg azok éltek 

nagyobb arányban a próbavizsga lehetőségével, akik az országos 

átlaghoz képest alacsonyabb tudásszinttel rendelkeztek. Más meg-

közelítésben ez azt jelenti, hogy a mintában az országos átlaghoz viszo-

nyítva feltehetően kisebb arányban kaptak helyet az igazán jól teljesítő 

tanulók. 

3.2 Előzetes kérdések, hipotézisek 

A bevezetőben vázolt kutatási célokhoz illeszkedve, elsősorban az alábbi 

kérdésekre kerestünk választ a kutatás során. 

• Milyen tartalmi különbségek azonosíthatók a közép- és emelt szintű 

érettségi követelményrendszerében, illetve modelljében? 

• Milyen hasonlóságok és különbségek azonosíthatók a közép- és 

emelt szintű írásbeli érettségi vizsga feladatlapjaiban, értékelési 

eljárásaiban? 

• Hogyan teljesítettek a vizsgázók a középszintű próbaérettségin? 

• Hogyan teljesítettek az emelt szintű érettségin a vizsgálatba bevont 

tanulók az országos eredmények tükrében? 

• Hogyan teljesítettek a vizsgált tanulók a középszintű próbaérettségin 

az emelt szintű írásbeli vizsga eredményeinek tükrében? 

• Milyen összefüggés van a közép- és emelt szintű teljesítmények 

között vizsgarészenként, illetve -összetevőnként, valamint az írás-

beli vizsga egészét tekintve? Hogyan becsülhetők az egyik szinten 

elért teljesítmények alapján a másik szinten várható teljesítmények? 

• Milyen arányban magyarázzák az egyes vizsgarészekben, illetve –

összetevőkben elért teljesítmények az írásbeli vizsga eredményét 

közép- és emelt szinten?  
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A kutatási kérdésekhez az egyes vizsgatárgyak érettségi vizsgájának 

jellemzői, illetve a statisztikai elemzésekkel kapcsolatos elvárások alapján 

vizsgatárgyanként részben azonos, részben eltérő hipotéziseket fogal-

maztunk meg.  
 

Hipotézisek magyar nyelv és irodalom vizsgatárgyból: 

• Az emelt szintet választók eredményei középszinten meg-

haladják az országos átlagot, miközben a középszinten vizsgázók 

között vannak igen jó eredményűek, akik jó eredményt érnének el 

emelt szinten is, ám továbbtanulási irányukhoz nem a magyar nyelv 

és irodalom emelt szintű vizsgára van szükség.  

• Az emelt szinten vizsgázók összességében nem alkotnak 

homogén jó teljesítményű csoportot, hiszen sokuk nem a meri-

tokratikus elv szerint (a kiválóság jegyében) tesz magyar nyelv és 

irodalomból emelt szintű vizsgát, hanem pragmatikus, továbbta-

nulási okokból. (A szabad bölcsészképzés, a tanárképzés ma nem 

feltétlenül a legkiválóbbakat vonzza.)  

• A vizsgázók két szinten elért eredményei között olyan kapcsolat 

mutatható ki, amely alapján az egyik eredményből a másik becsül-

hető. (A kapcsolat a magyar nyelv és irodalom vizsgatárgyban 

egyedi sajátosságokat mutathat.) Ez a feltevés egyúttal azt is jelenti 

az írásbeli vizsgarészen a szövegalkotással elérhető összpontszám 

60%-a szempontjából, hogy a szövegalkotási képesség az egyik 

szinten elért eredmény alapján nagy valószínűséggel becsülhető, 

téma- és feladatfüggetlen képességként működtethető egy másik 

vizsgaszint feladatainak megoldásában.  

• Az emelt szintű vizsgát választó tanulók középszintű vizsgája maga-

sabb átlagú és kisebb szórású, mint a valós emelt szintű ered-

ményeik.  

• A magyar nyelv és irodalom minta alacsony elemszáma jelentős 

mértékben befolyásolhatja a becslések megbízhatóságát, 

ezért ennek pontossága is adhat eltéréseket.  
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A matematika vizsgatárgy összehasonlító elemzését készítők hipotézisei: 

• A vizsgázók két szinten elért eredményei között olyan kapcsolat 

mutatható ki, amely alapján az egyik eredményből a másik 

becsülhető.   

• A középszintű próbavizsga eredményei szignifikánsan jobbak lesznek 

az emelt szintű írásbeli eredményeinél. 

• A matematika kétszintű érettségi rendszere stabil, és megbízhatóan 

működik. Semmilyen jelentős változtatást nem igényel. 
 

A történelem vizsgatárgyi elemzéshez készült hipotézisek: 

• A vizsgázók két szinten elért eredményei között olyan kapcsolat 

mutatható ki, amely alapján az egyik eredményből a másik 

becsülhető. 

• Az emelt szintű vizsgát választó vizsgázók középszintű vizsgája 

magasabb átlagú és kisebb szórású, mint a valós emelt szintű 

eredményeik.  
 

Elemzőink hipotézisei angol nyelv vizsgatárgyból: 

• A mintának a középszintű vizsgán elért százalékos eredményei 

legalább 20%-kal jobbak lesznek, mint az emelt szintű érettségin 

elért eredményeik. Mindez igaz mind az átlageredményekre, mind a 

vizsgarészek eredményére. Az emelt szinten elért átlag görbéje 

normális eloszlást fog mutatni, a középszintű eredmények azonban 

nem tekinthetők normális eloszlásúnak. 

• Aki legalább 80%-os eredményt ér el emelt szinten, az 90-

100%-os eredményt produkál a középszintű vizsgán. Aki 

viszont 50% alatt teljesít emelt szinten, annak a középszintű 

eredménye nem éri el a 90%-ot. Mindez igaz mind az átlagered-

ményre, mind a vizsgarészek eredményére. 
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A német nyelvi elemzést készítők hipotézisei: 

• A középszintű próbavizsga feltehetően könnyen teljesíthető 

az emelt szintre jelentkezett vizsgázóknak: magas a vizsga-

rész-összetevőkben és az írásbeli vizsgán elért átlag, alacsony 

a szórás, jobbra tolódott az eloszlás. 

• Nincs jelentős különbség az emelt szintű érettségi vizsgán a minta 

és az országos eredmények átlagában, szórásában és eloszlásában 

sem az egyes vizsgarészek szerint, sem az írásbeli vizsgán. 

• A tanulók a középszintű próbaérettségi minden vizsgarész-

összetevőjében és az írásbeli vizsga egészében is szignifikánsan 

jobban teljesítenek, mint az emelt szintű írásbeli érettségin; 

teljesítményszintenként karakteres különbségek azonosíthatók. 

• Szoros összefüggés van vizsga-összetevőnként, illetve -részenként 

a közép- és emelt szinten elért teljesítmények között. Felírhatók 

olyan becslési modellek, amelyekből az egyik szinten elért 

teljesítmény alapján megállapítható a másik szinten várható 

teljesítmény.  

• Közép- és emelt szinten az írásbeli vizsga eredményét az egyes 

összetevők, illetve részek hasonló arányban magyarázzák. 
 

A vizsgatárgyaktól független hipotéziseink az alábbiak voltak. 

• A vizsgarendszer két szintje, a közép- és az emelt szintek nem 

azonos elvek szerint viszonyulnak egymáshoz minden 

vizsgatárgy esetében.  

• Az elvárások jogszabályi szövegéből kibonthatók olyan normák, 

amelyek mind az öt tárgy esetében hasonló viszonyt fogalmaznak 

meg a vizsga két szintje között.  

• Az elvárásokból kiindulva általánosságban meg lehet fogalmazni, 

hogy mit (milyen fajta tudást, milyen típusú képességeket) vár el, 

mér és igazol is egyben az emelt, illetve a középszintű érettségi 

vizsga.  
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• Az emelt szintű vizsgát választó tanulók középszintű vizsgája 

várhatóan magasabb átlagú és kisebb szórású lesz, mint 

a valós emelt szintű eredményeik.  

• A vizsgázók két szinten elért eredményei között olyan kapcsolat 

mutatható ki, amely alapján az egyik eredményből a másik 

becsülhető. A kapcsolat vizsgatárgyanként változhat.  

A kutatás legfontosabb eredményeinek bemutatásakor elsősorban a közös 

hipotézisek igazolása vagy cáfolata mentén haladunk, kiemelve azt a fen-

tiek alapján nyilvánvaló tényt, hogy az eredmények egymásból való be-

csülhetősége, valamint az eredmények összefüggéseire vonatkozó hipoté-

zisek mellett kizárólag a matematika vizsgatárgy elemzői fogalmaz-

ták meg egyértelműen pozitív várakozásukat a kétszintű érettségi 

beválásával kapcsolatosan.  

3.3 A kutatás legfontosabb szakmai megállapításai  

3.3.1 Tartalmi és szintbeli különbségek  

Vizsgakövetelmények és vizsgamodellek 

Az érettségi vizsgatárgyak követelményrendszerét az alábbi két jog-

szabály határozza meg – az előbbi az általános keretek kijelölésével, az 

utóbbi pedig további tartalmi részletek leírásával:  

• Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. 

(VI. 13.) Korm. rendelet.  

• Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. 

(V. 24.) OM rendelet.  

Az érettségi vizsgák általános követelményeinek leírása közép- és 

emelt szinten egyaránt rögzíti az egyes vizsgatárgyak részeit, céljait 

és követelményeit. Szerkezeti szempontból lényegében csak egy ponton 

van különbség a kutatásba bevont vizsgatárgyak között. A középszintű 

matematika vizsgának nem része a szóbeli, míg minden egyéb 
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tárgy mindkét szintjén az érettségi vizsga írásbeli és szóbeli rész-

ből áll.  

VIZSGATÁRGY NEVE 
AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZEI 

Középszinten Emelt szinten 

Magyar nyelv és irodalom12 írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

Történelem írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

Matematika írásbeli --- írásbeli szóbeli 

Élő idegen nyelv13 írásbeli szóbeli írásbeli 

1. Olvasott szöveg értése 

2. Nyelvhelyesség 

3. Hallott szöveg értése 

4. Íráskészség 

szóbeli 

17. ábra A kutatásba bevont érettségi vizsgatárgyak vizsgarészei 

közép- és emelt szinten14 

A vizsgakövetelményekben megfogalmazott célok összességében 

egy kompetenciaközpontú vizsgarendszer képét vázolják fel. A négy 

vizsgatárgy célrendszerében – alapvetően és egységesen – a különféle 

képességek mérésére irányuló törekvés játssza a főszerepet. (18. ábra) 

Vizsgatárgy N 
A célok leírásában megjelenő elvárások típusai  

K I B Összes T Á Összes 

Magyar 19 89,4% 5,3% 5,3% 100,0% 15,8% 84,2% 100,0% 

Történelem 8 62,5% 25,0% 13,5% 100,0% 75,0% 25,0% 100,0% 

Matematika 23 91,4% 4,3% 4,3% 100,0% 65,2% 34,8% 100,0% 

Idegen nyelv 1 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

18. ábra A kutatásban érintett vizsgatárgyak követelményrendszerében megjelenő 

elemek15 típusok szerinti megoszlása16 

                                    
12A nemzetiségi oktatás keretében azonos formai feltételek mellett a Nemzetiségi nyelv 

és irodalom lehet a kötelező vizsgatárgy.  
13Az élő idegen nyelvek esetében az érettségi vizsga össze van hangolva az e téren 

közös normának tekintett általános európai elvárásokkal (KER, Közös Európai Referencia-

keret). A kutatásban érintett angol és német nyelvi érettségi felépítése megegyezik. 
14Forrás: 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet, 2. sz. melléklete 
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A célokkal összefüggésben mérni kívánt képességek – tárgyi irá-

nyultságukat tekintve – a magyar nyelv és irodalom, valamint az ide-

gen nyelv esetében erőteljesen kilépnek az iskola tantárgyi világá-

ból. A vizsgacélok alapvetően annak mérésére irányulnak, hogy mennyire 

képes a jelölt az iskolában megszerzett tudást a mindennapi életben 

hasznosítani. A történelem és a matematika vizsgatárgy céljai ehhez 

képest, sokkal határozottabban kötődnek az iskolában tanultakhoz. 

A szintek egymáshoz való viszonya az érintett vizsgatárgyak esetén 

Összevetve a négyféle vizsgatárgy általános követelményrendszeré-

nek szinteket jellemző adatait, a matematika és az idegen nyelv ese-

tében elég jól definiáltnak látszik a két szint közötti különbség, 

illetve kapcsolat, míg a másik két tárgyról ugyanez nem mondható el ilyen 

határozottan. A magyar nyelv és irodalom, illetve a történelem ese-

tében a középszinten és az emelt szinten elvárt teljesítmények 

nagyarányú átfedése zavarhatja a mérés pontosságát. 

VIZSGATÁRGY 

 A követelményrendszer elemei szintenként 

N 
Csak közép-

szinten 

Közép- 

és emelt 

szinten 

Csak 

emelt 

szinten 

Összesen 

Magyar nyelv és irodalom  114 1,7% 70,2% 28,1% 100,0% 

Történelem 111 1,0% 86,4% 12,6% 100,0% 

Matematika 103 15,5% 47,6% 36,9% 100,0% 

Idegen nyelv  39 23,1% 43,6% 33,3% 100,0% 

19. ábra Az érintett vizsgatárgyak általános követelményrendszerében megjelenő közép- 

és emelt szintű elvárás-elemek egymáshoz viszonyított arányai – táblázattal17 

                                                                                                             
15Jelmagyarázat 

1. oszlop: I = ismeretek / K = képességek / B = beállítódások állnak a cél középpontjában 

2. oszlop: T = tantárgyi jellegű tudás / Á = általánosan használható tudás áll a cél középpontjában 
16Részletesen, az egyes vizsgatárgyak szerinti elemek bemutatásával ld. az Összegző, 

vizsgatárgy-független tanulmányban. 
17A vizsgatárgyankénti részletes megoszlásokat ld. az adott vizsgatárgyból készült 

Összehasonlító elemzésben, illetve az Összegző, Vizsgatárgy-független tanulmányban. 
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20. ábra A vizsgatárgyak általános követelményrendszerében megjelenő 

közép- és emelt szintű elvárás-elemek egymáshoz viszonyított arányai – grafikonnal 

Az írásbeli vizsga szerkezetének hasonlóságai és eltérései az érintett vizs-

gatárgyak esetén 

Az írásbeli vizsgarész mind az öt tárgy esetében egyaránt része 

a közép- és az emelt szintű vizsgának is. Az írásbeli vizsga mindegyik 

tárgy és mindkét szint esetében több egységből áll. A tagolás elve és 

módja azonban már nem teljesen azonos.  

VIZSGATÁRGY 
Teljes  

időkeret 

Kötött 

részidők 

A  

megoldandó 

feladatok 

száma 

(2014)18 

Választási 

lehetőség 

Az írásbeli vizsga részei (K 

– középszint), illetve vizs-

garészek (E – emelt szint) 

K E K E K E K E 

Magyar nyelv és irodalom         

I. Szövegértés 
240p -- 

60p -- 10 -- Nincs -- 

II. Szövegalkotás  180p -- 1 -- Van -- 

                                    
18A középszintű próbavizsga és az idei emelt szintű írásbeli vizsga füzetei esetében. 
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VIZSGATÁRGY 
Teljes  

időkeret 

Kötött 

részidők 

A  

megoldandó 

feladatok 

száma 

(2014)18 

Választási 

lehetőség 

Az írásbeli vizsga részei (K 

– középszint), illetve vizs-

garészek (E – emelt szint) 

K E K E K E K E 

Nyelvi-irodalmi műveltségi 

feladatsor 
-- 

240p 

-- -- -- 10 -- Nincs 

Egy mű értelmezése  -- -- -- -- 1 -- Nincs 

Reflektálás egy jelenségre -- -- --  1 -- Nincs 

Gyakorlati írásbeliség  -- -- -- -- 1 -- Nincs 

Történelem         

I. Rövid választ igénylő felada-

tok 
180p 240p 

-- 90p 12 12 Nincs Nincs 

II. Szöveges, kifejtendő fel-

adatok 
-- 150p 3 4 Van Van 

Matematika          

I. rész  

180p 240p 

45p  

-- 

 

12 4 Nincs Nincs 

II. rész A rész 
135p 

3 
4 

Nincs 
Van 

B rész 2 Van 

Angol nyelv         

I. Olvasott szöveg értése  

180p 240p 

60p 70p 4 4 Nincs Nincs 

II. Nyelvhelyesség 30p 50p 3 4 Nincs Nincs 

III. Hallott szöveg értése 30p 30p 3 3 Nincs Nincs 

IV. Íráskészség 60p 90p 2 2 Nincs Nincs 

Német nyelv 

I. Olvasott szöveg értése  

180p 240p 

60p 70p 4 3 Nincs Nincs 

II. Nyelvhelyesség 30p 50p 3 5 Nincs Nincs 

III. Hallott szöveg értése 30p 30p 3 3 Nincs Nincs 

IV. Íráskészség 60p 90p 2 2 Van Van 

21. ábra Az kutatásban érintett öt vizsgatárgy írásbeli vizsgarész-, 

illetve vizsgarész-összetevői és azok formai jellemzői 
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A feladatsorok megoldásához rendelkezésre álló időkeret emelt szinten 

általában egy órával több (4 óra), mint középszinten (3 óra). Ez alól csak 

a magyar nyelv és irodalom képez kivételt, ahol mindkét szint esetében 

ugyanannyi idő (4 óra) áll a vizsgázók rendelkezésére. Az, hogy a globáli-

san felhasználható idő összmennyisége feladategységenként kötele-

ző szakaszokra tagolódik-e vagy sem, vizsgatárgyaktól és szintektől 

függően különböző. Egyazon tárgy közép- és emelt szintű írásbeli vizsga-

dolgozatának anyaga alapvetően azonos elvek szerint tagolódik tartalmi 

egységekre. A magyar nyelv és irodalom esetében azonban eltérő logika 

szerint épül fel a közép- és az emelt szint írásbeli feladatsora. Nem egy-

séges a rendszer abban a tekintetben sem, hogy az írásbeli vizsgarész 

keretében, bizonyos szakaszokban megengedi-e a feladatok közötti 

választást vagy sem, és ha igen, milyen mértékű ez a szabadság. (21. 

ábra) 

Az írásbeli vizsga során használható segédeszközök szempont-

jából alig van különbség a szintek között. A vizsgázók általában 

ugyanazokat az eszközöket vihetik be magukkal a vizsgára közép- és 

emelt szinten – de nem feltétlenül használhatják azokat a vizsga minden 

szakaszában. E téren szinthez kapcsolódó eltérést csak a történelem 

mutat, ahol a középszintű vizsgát jelentős mértékben megkönnyíti, hogy 

– eltérően az emelt szinttől – a rövid választ igénylő feladatsor megoldá-

saihoz is használni lehet a sokféle lexikai adatot tartalmazó középiskolai 

történelmi atlaszt. (22. ábra) 
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VIZSGATÁRGY HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖK 

Az írásbeli vizsgarészek és 

vizsgarész-összetevők  
Középszint Emelt szint 

Magyar nyelv és irodalom   

I. Szövegértés 
Helyesírási szótár 

 

II. Szövegalkotás  

Nyelvi-irodalmi műveltségi 

feladatsor 

 

Helyesírási szótár Egy mű értelmezése  

Reflektálás egy jelenségre 

Gyakorlati írásbeliség  

Történelem   

I. Rövid választ igénylő feladatok 
Középiskolai történelmi 

atlasz 

Helyesírási szótár 

--- 

II. Szöveges, kifejtendő feladatok Középiskolai történelmi 

atlasz 

Helyesírási szótár 

Matematika    

I. rész  
Zsebszámológép 

Függvénytáblázat 

Zsebszámológép 

Függvénytáblázat 
II. rész A rész 

B rész 

Angol nyelv   

I. Olvasott szöveg értése  

--- --- II. Nyelvhelyesség 

III. Hallott szöveg értése 

IV. Íráskészség Bármilyen nyomtatott 

szótár 

(nincs rajta a feladatlapon) 

Bármilyen nyomtatott 

szótár 

(nincs rajta a feladatlapon) 

Német nyelv   

I. Olvasott szöveg értése  

--- --- II. Nyelvhelyesség 

III. Hallott szöveg értése 

IV. Íráskészség Bármilyen nyomtatott 

szótár 

(rajta van a feladatlapon) 

Bármilyen nyomtatott 

szótár 

(rajta van a feladatlapon) 

22. ábra Az öt vizsgatárgy írásbeli feladatlapjainak megoldásához használható 

segédeszközök 
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A két szint feladatsorai – vizsgatárgyanként19  

A feladatok megoldásához kapcsolódó fő kompetenciaterületek 

alapvetően mindkét szinten azonosak az egyes vizsgatárgyakban. Az el-

várt részkompetenciák azonban már a vizsgaszintekhez igazodnak. 

Az elvárt ismeretkörök szempontjából jelentős az átfedés a szintek 

között.  
 

Magyar nyelv és irodalom 

A magyar nyelv és irodalom az a vizsgatárgy, amelyen belül általában vé-

ve a legnagyobb mértékben tér el egymástól a középszintű és az 

emelt szintű írásbeli karaktere – a feladatsor felépítésében, típusában 

és mélységében, s ennek megfelelően az értékelés módjában is.  

Szövegalkotási feladat mindkét szinten szerepel, de más a fel-

adat szabadságfoka. Középszinten választhatnak a diákok a három meg-

adott téma közül, emelt szinten viszont mindegyiket ki kell dolgozniuk. Az 

igazi eltérés azonban a másik írásbeli vizsgaelem jellegében ragadható 

meg. Középszinten egy adott szöveghez kapcsolódó szövegértési fel-

adatsort kell megoldaniuk a tanulóknak. Ennek elemei különböző szinte-

ken közelítenek az olvasottakhoz. Egyes feladatok a szövegben közvet-

lenül megtalálható tények, álláspontok, érvek azonosításával oldhatók 

meg. Mások a szöveg kommunikatív és stilisztikai jellemzőinek felismeré-

sét kívánják. S gyakran előfordulnak a feladatsorban olyan kérdések, 

amelyek az egyes szövegelemek közötti logikai kapcsolatok, illetve szer-

kezeti elemek azonosítását és vázlatos formában való rögzítését kívánják.  

Az emelt szinten kitöltendő Nyelvi-irodalmi műveltségi fel-

adatsor az adott értekező vagy szépirodalmi szöveg szerkezeti, fogalmi, 

nyelvi sajátosságait feltáró, illetve a szöveg kontextuális jellemzőire irá-

nyuló kérdéseket tartalmaz. A tárgyi és fogalmi tudás mellett ezen a szin-

ten mérvadó a szöveg sokoldalú vizsgálatának képessége, illetve az egyes 

                                    
19Az idei emelt szintű és a középszintű próbavizsga feladatsorainak részletes össze-

vetését lásd az adott tárgyról készült Összehasonlító vizsgatárgyi elemzésben. 



KUTATÁSI JELENTÉS 

43 

szövegjellemzőkre való reagálás önállósága. A feladatsor magas szín-

vonalú megoldásához ebben az esetben olyan háttértudásra van szükség, 

amelyet nem tud kiváltani a dolgozatban szereplő szövegek magas szintű 

megértése.  
 

Történelem  

A történelem esetében az írásbeli vizsgarész mindkét szinten ugyan-

olyan jellegű, és a megoldás módja szerint elkülönülő két nagy 

egységből áll. Az első rész feladatai mindkét szinten egyszerű, rövid vá-

laszokat igényelnek, a második rész feladatai pedig hosszabb, szöveges 

kifejtést kívánnak a vizsgázóktól. A feladatok megoldásához szükséges fő 

kompetenciák mindkét szinten azonosak: (1) Források használata és 

értékelése. (2) A szaknyelv alkalmazása. (3) Tájékozódás térben és idő-

ben. (4) Eseményeket alakító tényezők feltárása. (5) Történelmi esemé-

nyek és jelenségek problémaközpontú bemutatása. 

A rövid válaszokat igénylő feladatsor idén mindkét szinten egyfor-

mán változatos volt és erőteljesen épült különféle típusú források-

ra. Hasonló volt a különféle forrástípusok megjelenésének az aránya is 

a két szinten. A leglátványosabb különbség „a két feladatsor között a zárt 

és nyitott végű feladatok arányában mutatkozott meg. A középszintű 

feladatok nagy része zárt végű volt, viszont az emelt szintnél a nyílt végű 

feladatok voltak a meghatározóak. Míg a középszintű próbaérettségi fel-

adatlapján elérhető pontszámnak alig több mint 20%-a származott nyílt 

végű kérdésre adott válaszból, addig az emelt szintű feladatsor esetében 

ez meghaladta a 85%-ot. 

A hosszabb, szöveges választ kívánó, forrásokra épülő feladatok 

esetében középszinten a diákoknak a forrás alapján kigyűjtött információ-

kat elegendő volt a saját ismereteikkel összevetniük és egyszerű követ-

keztetéseket megfogalmazniuk. Emelt szinten azonban több feladatnál is 

a források műfaját, illetve a szerző szándékát is figyelembe kellett venni 

a helyes értelmezés, illetve következtetés levonása érdekében. Az ese-

ményt alakító tényezők feltárásakor emelt szinten valamennyi feladatnál 
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törekedni kellett az árnyalt elemzés érdekében az okok és a következmé-

nyek szélesebb körű feltárására, amely elmélyültebb ismereteket és 

komplexebb elemző képességet várt el a diákoktól. 

Voltak olyan feladattípusok is, amelyek csak emelt szinten jelentek 

meg. Ezek az időbeli és a térbeli tájékozódáshoz kapcsolódtak, valamint 

összefüggések keresésére irányultak, jelenségek összevetését kívánták. 

Általában véve: több szempont egyidejű érvényesítését, többféle képesség 

és tudásterület egyidejű mozgósítását várták el.   
 

Matematika  

A matematika feladatsorokban mindkét szinten megjelent mind az öt 

nagy, jogszabályban rögzített témakör: (1) Gondolkodási módszerek. (2) 

Aritmetika, algebra, számelmélet. (3) Függvények, az analízis elemei. (4) 

Geometria, koordinátageometria, trigonometria. (5) Valószínűségszámí-

tás, statisztika. Ugyancsak mindkét szint fontos jellemzője volt, hogy je-

lentős arányban (30-50%) kaptak helyet a feladatsorokban a minden-

napi valósághoz kapcsolódó olyan feladatok, amelyek matematikai 

modellek alkotását kívánták meg a vizsgázóktól.  

A jelen kutatási időszak két feladatsorát egybevetve, az látszik, 

hogy középszinten idén valamivel nagyobb súllyal jelentek meg benne 

a konkrét számolási feladatok, s az előírt arányokhoz képest kicsit kisebb 

volt a függvények témaköréhez kapcsolódó feladatok mennyisége. Az 

emelt szintű feladatsorban a függvények, az analízis és a valószínűség-

számítás, illetve a statisztika témakörök a vizsgaleírásban rögzített ará-

nyokban szerepeltek. Az algebrai és a geometriai témák a megadottnál 

nagyobb arányban voltak jelen, míg a gondolkodási módszerek témakör-

éhez kapcsolódó feladatelemek részaránya valamivel kisebb volt az el-

vártnál. A megoldások nehézsége szempontjából pedig megállapítható, 

hogy az emelt szintű feladatsorban nagyobb volt az elvontabb gondolko-

dást és az összefüggések jobb átlátását igénylő feladatok aránya. 
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Idegen nyelv20  

Mivel az idegen nyelvi érettségi vizsga mindkét szintje a Közös Európai 

Referenciakeret standardjaihoz igazodik, az írásbeli vizsga szerkezete és 

a vizsgafeladatok típusai is nagyon hasonlítanak egymáshoz.    

A receptív készségek terén (olvasott szöveg értése, hallott szöveg 

értése) mindkét szinten a feladatnak megfelelő stratégiák alkalmazásá-

nak vizsgálata áll a középpontban, amelyek segítségével a két szint eltérő 

mélységben kéri adott szövegek megértését. Az alapvető különbség 

a két szint között az, hogy középszinten a szövegek rövidebbek és egy-

szerűbbek, míg emelt szinten hosszabbak és összetettebbek. A Hal-

lott szöveg értése esetében nemcsak a szöveg hosszúságában, de 

a beszéd tempójában, a standard kiejtéstől való kismértékű elté-

résben, illetve a háttérzajok mennyiségében is lehet eltérés. A szöveg-

fajtákat tekintve emelt szinten megjelenhet egy-egy újabb típus is: 

Olvasott szöveg értésénél a publicisztikai írások és szépirodalmi jellegű 

szövegek, Hallott szöveg értésénél pedig ismeretterjesztő szövegek. Kö-

zépszinten általában elegendő a szöveg, illetve a gondolatmenet lényegé-

nek a megértése és a kulcsinformációk kiszűrése. Emelt szinten viszont 

részletekbe menően meg kell érteni az információkat, és tudni kell követ-

keztetni a szerző álláspontjára, valamint a szereplők érzelmeire is.  

A produktív készségek (az írásbeli vizsgarészben ez az íráskész-

ség) mérésénél a létrehozandó szöveggel szemben támasztott legfonto-

sabb követelmény mindkét szinten azonos: a vizsgázó legyen képes 

a feladat által elvárt kommunikációs szándék megvalósítására. A fő 

különbség a témában, a felhasznált elemek körének terjedelmében, 

valamint az alkalmazás komplexitásában ragadható meg. Középszinten 

a téma konkrét és személyes, a feladatok megoldásához szükséges ele-

mek köre (a szókincs és a nyelvtani struktúrák terén) viszonylag szűk és 

egyszerű. Emelt szinten a téma általánosabb és elvontabb, az alkalmazás 

                                    
20Együtt kezeljük az angol és a német nyelvi vizsga feladatsorait, mivel azok szerkezete 

és tartalmi jellege is azonosnak tekinthető.  
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során elvárt elemek mennyisége pedig nagyobb és komplexebb – s ennek 

megfelelően a feladatok keretében megjelenő szavak száma is több.  

A Nyelvhelyesség feladatok között kizárólag emelt szinten fordul-

nak elő olyanok, amelyek nagyobb nyelvi tudatosságot és a nyelvtani 

struktúrák mélyebb ismeretét igénylik.  
 

Bizonytalanság a szintek között 

Az egyes vizsgatárgyak szintjeinek azonosításakor a feladatsoro-

kat vizsgálva az elemzők a történelem és az angol nyelv esetén je-

leztek bizonytalanságot.  

A történelem esetén a középszintű feladatsorok a középszintű kö-

vetelményekhez igazodtak, míg az emelt szintűben – különféle mértékben 

– mindkét szint követelményei megjelentek.  

Az idegen nyelvi vizsga feladatainak szintezésében az a tény okoz 

elvi nehézséget az angol nyelvi szakértők véleménye szerint, hogy az Eu-

rópa Tanács hatszintű skálájához viszonyítva, az érettségi vizsgakövetel-

mények leírása a középszintet e skála két – A2 és B1 – szintjével 

azonosítja, ami a standard európai szintleírásban két nyelvi szintet jelent.  
 

Különbségek a feladatsorok értékelésében21 

Általánosságban elmondható, hogy a matematika és az idegen nyelvi 

vizsgatárgyakhoz kapcsolódó dolgozatok egzaktabb módon pon-

tozhatók, mint a jelentős részben szövegalapú másik két területen szüle-

tők. Ez az oka annak, hogy a magyar nyelv és irodalom, illetve a törté-

nelem dolgozatok javítási-értékelési útmutatója mindkét szinten több 

konkrét példával igyekszik analóg módon segíteni a javító szakemberek 

tevékenységét. A szövegalkotási teljesítmények értékelése azonban so-

sem lehet olyan egzakt, mint a konkrét választ igénylő, rövid feladatoké.  

 
                                    
21Az idei emelt szintű és a középszintű próbavizsga javítási-értékelési útmutatóinak 

részletes összevetését lásd az adott tárgyról készült Összehasonlító vizsgatárgyi 

elemzésben, valamint az Összegző, vizsgatárgy-független tanulmányban. 
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3.3.2 A közép- és emelt szintű írásbeli érettségi eredmények 

összehasonlító elemzése a statisztika tükrében 

A középszinten elért átlagos vizsgaeredmények 

Általánosságban megállapítható, hogy kisebb vagy nagyobb mértékben 

mind az öt vizsgatárgy esetében teljesült az a várakozás, hogy a min-

tában szereplő – emelt szintre jelentkező, de a kutatás keretében kö-

zépszintű próbavizsgán résztvevő – diákok középszinten jobb teljesít-

ményt nyújtottak a csak középszinten vizsgázók országos átlagá-

nál. A teljes mintára vonatkozó átlagos középszintű írásbeli teljesít-

mények – az öt területen – 69-82% között mozogtak (23. ábra).22  

A középszinten vizsgázók száma és átlageredményeik 

VIZSGATÁRGY 

ORSZÁGOS MINTA 

teljes vizsga csak írásbeli csak írásbeli 

vizsgázó 

[fő] 

átlag 

[%] 

vizsgázó 

[fő] 

átlag23 

[%] 

vizsgázó 

[fő] 

átlag 

[%] 

Magyar nyelv és irodalom 79 236  60,98 78 480 kb. 59,90 67 69,43 

Történelem 75 417  57,24 74 897 kb. 52,43 298 68,97 

Matematika24 76 423  46,36 76 281 kb. 45,38 144 80,99 

Angol nyelv 52 349  60,42 51 811 kb. 58,57 123 81,64 

Német nyelv 19 040  56,13 18 786 53,97 28 80,99 

23. ábra A középszinten nyújtott teljesítmény országos átlaga és a próbavizsgát tevő 

tanulók átlagos teljesítményei vizsgatárgyanként 

                                    
22A részletes számok és statisztikai indoklások az egyes vizsgatárgyi elemzésekben 

megtalálhatóak. 
23Ahol a táblázatban „kb.” szerepel, ott az OH nyilvánosan közölt mintáinak 10-es 

osztásközű adatai alapján becsült számairól van szó – amelyek ugyan nem tökéletesen 

pontosak, de nagyon jól közelítenek a valós adatokhoz. A német nyelv esetében kisebb 

volt az alapsokaság, így annak az adatbázisa hozzáférhető volt. 
24Az írásbeli alól felmentett, és ezért szóban vizsgázó diákok miatt szerepel nagyobb 

szám a „teljes vizsga” rovatban, mint az írásbeli rovatában.  
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A minta tanulóinak a középszinten vizsgázók országos átlagteljesít-

ményétől való eltérése azonban vizsgatárgyanként jelentős mértékben 

különbözött egymástól. 

A középszintű vizsgán nyújtott átlagteljesítmények és különbségeik 

VIZSGATÁRGY 

ORSZÁGOS MINTA A minta eltérései az országos 

átlagtól 

teljes írásbeli írásbeli 
az írásbeli vizs-

gához képest 

a teljes vizs-

gához képest  

Magyar nyelv és irodalom 60,98% kb. 59,90% 69,43% +9,53% +8,45%  

Történelem 57,24% kb. 52,43% 68,97% +16,54% +11,73% 

Matematika 46,36% kb. 45,38% 80,99% +35,61% +34,63% 

Angol nyelv 60,42% kb. 58,57% 81,64% +23,07% +21,22% 

Német nyelv 56,13% 53,97% 80,99% +26,93% +24,86%  

24. ábra A középszinten nyújtott teljesítmény országos átlaga 

és a próbavizsgát tevő tanulók átlagos teljesítményei vizsgatárgyanként 

Csak az írásbeli eredményeket véve alapul, az adatok azt mutatják, hogy 

a legnagyobb tudásfölény a matematika esetében mutatkozott meg 

a minta emelt szintű vizsgára készülő tagjai és a „valódi” középszintű 

vizsgázók között (36 százalékpont). Ez talán értelmezhető úgy, hogy az 

emelt és a középszintű tudás között a matematika tartalmi terüle-

tén van a legmarkánsabb eltérés. Ennél kisebb, de még mindig jelen-

tős különbség érzékelhető a két szinthez tartozó diákok tudásában az 

idegen nyelvi vizsgázók körében (23-27 százalékpont). Nagyságrenddel 

kisebbnek látszik ez az eltérés a történelem esetében (17 százalékpont-

nyi). És még kisebb – a magyar nyelv és irodalomból vizsgázók két szintje 

között (10 százalékpont). Az adatok azt sejtetik, hogy az érettségi vizs-

ga közép-, illetve emelt szintje nem minden vizsgatárgy esetében 

ugyanazt a minőségű tudást igazolja. Az emelt- és középszinteken 

igazolt „érettség” között vizsgatárgyanként különböző lehet a távolság 

(24. ábra).   
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Az emelt szinten elért átlagos vizsgaeredmények 

A minta tagjai az emelt szintű vizsgán mind az öt tartalmi területen – 
kivéve a történelem vizsgatárgy csak írásbeli eredményét – az országos 
átlag alatt teljesítettek. Átlagos eredményeik – a vizsgált tartalmi terü-
leteken – 55-65% között mozogtak (25. ábra). E jelenség értelmezésére 
a vizsgatárgyi elemzők vizsgatárgyanként tettek kísérletet, ezeket lásd az 
Összehasonlító vizsgatárgyi elemzésekben.  

Az emelt szinten vizsgázók száma és átlageredményeik 

VIZSGATÁRGY 

ORSZÁGOS MINTA 

teljes vizsga csak írásbeli csak írásbeli 

vizsgázó 

[fő] 

átlag 

[%] 

vizsgázó 

[fő] 

átlag 

[%] 

vizsgázó 

[fő] 

átlag 

[%] 

Magyar nyelv és 

irodalom 

1744  61,48 1730  58,24 67  54,62 

Történelem 5990 61,66 5946  56,01 298  57,08 

Matematika 3593 70,73 3589  67,00 144  62,18 

Angol nyelv 8775 64,61 6605  74,11 124  55,15 

Német nyelv 2327  71,57 2474  69,22 28  65,18 

25. ábra Az emelt szinten nyújtott teljesítmény országos átlaga és a mintában szereplő 

tanulók átlagos teljesítménye vizsgatárgyanként 

Az emelt szintű vizsgán nyújtott átlagteljesítmények és különbségeik 

VIZSGATÁRGY 

ORSZÁGOS MINTA 

teljes írásbeli írásbeli 
eltérés az országos írásbeli 

átlagtól 

Magyar nyelv és irodalom 61,48% 58,24% 54,62% -3,62% 

Történelem 61,66% 56,01% 57,08% +1,07% 

Matematika 70,73% 67,00% 62,18% -4,82%  

Angol nyelv 64,61% 61,85% 55,15% -6,70% 

Német nyelv 71,57% 69,22% 65,18% -4,04% 

26. ábra Az emelt szinten nyújtott teljesítmény országos átlaga és a próbavizsgát tevő 

tanulók átlagos teljesítményei vizsgatárgyanként 
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Az adatokból látható, hogy a minta tagjai által nyújtott teljesítménynek az 

országos átlagtól való elmaradása vizsgatárgyanként eltérő mértékű volt. 

A legnagyobb hátrány azokban a tárgyakban (a Matematika és az 

Angol nyelv területén) érzékelhető, ahol a leginkább valószínűsíthető, 

hogy a gimnáziumi tanulók iskolai tanulmányaik során kimutatható 

előnyben vannak a mintában felülreprezentált szakközépiskolai 

diákokkal szemben. A minta tagjainak emelt szinten nyújtott telje-

sítményei leginkább történelemből mozogtak együtt az országos 

átlagokkal. 
 

Az emelt szintre készülő vizsgázók középszinten nyújtott teljesítményei 

A kutatók vizsgatárgyaktól független, általános és jogos várakozása az 

volt, hogy az alapvetően emelt szintre készülő tanulóknak a középszintű 

próbavizsgán nyújtott teljesítménye magasabb átlagú és kisebb szórású 

lesz, mint a valós emelt szintű eredményeik. A diagramok alapján megál-

lapítható, hogy ez a várakozás négy vizsgatárgyhoz kapcsolódóan lénye-

gében teljesült, egy esetében viszont nem. A magyar nyelv és iroda-

lom, matematika, angol és német nyelvi mérési adatai jól látható 

módon jeleznek valamiféle olyan szignifikánsan kimutatható több-

lettudást, amely a középszintű próbamérés esetében nagy valószínűség-

gel az emelt szintre való felkészülésnek tulajdonítható. Ezt a normál 

eloszlástól jobbra eltérő görbék mutatják (27. ábra).  
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Magyar nyelv és irodalom Történelem 

 
 

Angol nyelv  Német nyelv 

 

Matematika  

27. ábra A minta tagjainak a középszintű próbaérettségi vizsgán nyújtott 

vizsgatárgyankénti eredménye és a rájuk legjobban illeszkedő normális eloszlás görbéje 

A történelem vizsgatárgyból próbavizsgát tett diákok átlaga is jelentős 

mértékben (17%-kal) felette van azokénak, akik „valódi” középszintű 

vizsgát tettek, a minta teljesítményét leíró görbe normál eloszlása 

mégis zavarba ejtő.25 A vizsgatárgyi elemzők értékelése szerint: a nor-

mál eloszlás valószínűsége nem a vizsgarész-összetevőkre vonatkozó sza-

bályozó dokumentumoktól (követelmények, vizsgaleírás), hanem más 

                                    
25A részletes illeszkedési adatokat lásd a történelem vizsgatárgyi elemzés 10. ábrájánál. 



KUTATÁSI JELENTÉS 

52 

körülményektől (pl. feladatok témája, esetleg megszerkesztettsége stb.) 

függ. Az összegző elemzést készítő a jelenséget háromféleképpen magya-

rázta: 

• A történelemből emelt szinten vizsgázók talán tényleg nem rendel-

keznek olyan kimutatható többlettel, mint a többi tárgy emelt szintű 

vizsgázói. 

• Az emelt szinten vizsgázók rendelkeznek ugyan ezzel a bizonyos 

többlettel, de a mérőeszköz nem érzékeny erre, és nem regisztrálja 

ezt.  

• A vizsgálat évében véletlenül úgy alakult a kétféle feladatsor össze-

tétele, hogy most kivételesen nem volt alkalmas a keresett többlet-

tudás megmutatására. 

3.4 A két szint eredményei közötti kapcsolat 

A kutatás kitüntetett célja annak vizsgálata volt, hogy van-e kimutatható 

összefüggés az emelt, illetve a középszinten elért vizsgateljesítmények 

között. Mennyire „jósolható meg” az egyik szint eredményéből a másik 

szinten várható teljesítmény? Mennyire becsülhető megbízhatóan a közép-

szintű teljesítményből az emelt szinten elért eredmény, illetve fordítva, az 

emelt szintű teljesítmény alapján az ugyanazon vizsgatárgyból középszin-

ten várható eredmény? Az elemzők többféle statisztikai eljárással kerestek 

választ erre az alapkérdésre.  

Az eredmények decimális osztályozásra épülő vizsgálat alapján 

mindegyik vizsgatárgy esetében meghatározható egy olyan egyenes, 

amelyre nagyjából illeszkednek az egymás melletti tizedek átlagos értékei, 

és jellemzi a két szint eredményei közötti függvénykapcsolatot. A deci-

mális átlagoknak az adott egyenesre való illeszkedése azonban tárgyan-

ként és osztásonként is különböző mértékű lehet. Mindez lehetővé teszi 

annak az állításnak a megfogalmazását, hogy az emelt és a középszin-

ten nyújtott vizsgateljesítmény között valamennyi tárgy esetében 

matematikailag leírható összefüggés áll fenn – az összefüggések 
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erőssége azonban vizsgatárgyanként eltérő. Ezzel az eljárással 

a történelem, a matematika és az angol nyelv esetében nagyobb 

az ilyen típusú becslések biztonsága, mint a magyar nyelv és iro-

dalom, illetve a német nyelv esetében26 (28. ábra). 

VIZSGATÁRGY B  

(meredekség) 

hiba R2  

(az össze-

függés 

erőssége) 

95%-os konfidencia 

intervallum a mere-

dekségre 

alsó ha-

tár 

felső ha-

tár 

Történelem 0,598 0,029 0,590 0,541 0,655 

Magyar nyelv és irodalom 0,396 0,088 0,239 0,220 0,571 

Matematika 0,599 0,032 0,709 0,535 0,663 

Angol nyelv 0,586 0,041 0,622 0,503 0,668 

Német nyelv 0,556 0,103 0,530 0,345 0,767 

28. ábra A két szint eredményeinek egymáshoz való viszonya 

A közép- és az emelt szinten elért eredmények együttmozgásának vizsgá-

latához, illetve az eredmények szemléltetéséhez választott másik módszer 

a tárgyankénti összes adatra épülő négyzetes és a lineáris közelítés volt.27 

A nagyobb elemszámú sokaságnál inkább az előbbi, decimális osztású fel-

dolgozás adott szemléletesebb képet, kisebb elemszám esetén viszont in-

kább ez utóbbi ábrák segítik jobban a két szint közötti összefüggések 

bemutatását.  

A levonható következtetések azonban mindkét ábrázolási mód ese-

tében hasonlóak: függő kapcsolat van a diákok két szinten nyújtott 

teljesítményei között, amit a jelenleg alkalmazott értékelési skálák 

alapvetően jól regisztrálnak. Az egyik szint eredményének a má-

sikból való becsülhetőségének mértéke azonban vizsgatárgyan-

ként különböző. 
 

                                    
26A számszerű adatokat szemléltető grafikonok az egyes vizsgatárgyi elemzésekben 
megtalálhatóak, az ábrapárokat az Összegző, vizsgatárgy-független elemzés tartalmazza. 
27A számszerű adatokat szemléltető grafikonok az egyes vizsgatárgyi elemzésekben 
megtalálhatóak, az ábrapárokat az Összegző, vizsgatárgy-független elemzés tartalmazza. 
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Az előzetes hipotézisekre adott válaszok 

Az elemzés eredményei alátámasztották azt a feltételezésünket, hogy 

a követelmények két szintje nem teljesen azonos elvek alapján viszonyul 

egymáshoz a kutatásban érintett vizsgatárgyak esetében. A matematika 

és az idegen nyelvek területén a két szint rész–egész viszonyban 

áll egymással. A magyar nyelv és irodalom, illetve a történelem 

esetében a két szint kapcsolata kevésbé szabályozott, eset-

legesebb.  

A normatív jellegű, jogszabályi szövegek alapján megfogalmazhatók 

olyan elvárások a vizsgázókkal szemben, amelyek mind az öt vizsgált 

tárgy esetében hasonlítanak egymáshoz közép-, illetve emelt szinten. Kö-

zös szempontként azonosítható a középszint esetében a mindennapi 

életben közvetlenül és széles körben hasznosítható tudás mérésé-

re irányuló törekvés, míg az emelt szintű vizsgák minden tárgy 

esetén kifejezetten a felsőfokú szakirányú továbbtanuláshoz szük-

séges ismeretek és képességek meglétét kívánják mérni. 

Az elemzés csak korlátozott mértékben igazolta azt a hipotézist, 

hogy az elvárásokból kiindulva általánosságban meg lehet fogalmazni, 

hogy pontosan mit – milyen fajta ismereteket és milyen típusú képes-

ségeket – mér és igazol is egyben az emelt, illetve a középszintű érettségi 

vizsga, annak konkrét irányától függetlenül. Míg az emelt szintű vizs-

gának egyértelmű funkciója van a rendszerben, a középszint 

funkciója bizonytalan (a dokumentumokban leginkább mint az 

emelt szintnél „kevesebb” és „egyszerűbb” vizsgaváltozat ragad-

ható meg).  

A kutatás empirikus adatai messzemenően igazolták azt a feltétele-

zést, hogy az emelt szintű vizsgát választó tanulók középszintű 

vizsgája magasabb átlagú és kisebb szórású, mint a valós emelt 

szintű eredményeik. Ez alátámasztja, hogy az emelt szinten vizsgázók 

valóban stabilabb és megbízhatóbb tudással rendelkeznek, mint a többiek, 

és a kétszintű érettségi vizsgarendszer mérőeszközei regisztrálják is ezt. 
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A kutatás – valamennyi vizsgatárgy esetén –, s így általánosságban 

is igazolta, hogy a vizsgázók két szinten elért eredményei között 

kimutatható olyan kapcsolat, amely alapján az egyik szinten elért 

eredményből jó közelítéssel megbecsülhető, hogy az adott diák mi-

lyen teljesítményt nyújtana a másik szinten – és fordítva. A becslés 

megbízhatósága azonban vizsgatárgyanként eltérő.28  

3.5 A kutatás eredményeire alapozott kiemelt fejlesztési 

javaslatok 

Vizsgatárgyi javaslatok 

Magyar nyelv és irodalom vizsgatárgyból a statisztikai elemzések látha-

tó tendenciái alapján az elemzők radikális, de megfontolandó javaslatként 

vetették fel mindkét vizsgaszinten az íráskép külön történő értékelé-

sének elhagyását, és az olvasható írás szempontjának a helyesírás, 

vagy a szövegalkotás nyelvi minőségi pontszámában történő feltüntetését.  

Felmerült az emelt szintű gyakorlati írásbeliség feladatának el-

hagyása és a 15 pont szétosztása a másik két szövegalkotási feladat kö-

zött. Ez esetben viszont a szakértők azt javasolják, hogy a változást a 

Javítási-értékelési útmutatóban is olyan módon érdemes érvényesíteni, 

hogy jelenjen meg a magasabb pontszám több értékelési szempont közöt-

ti megosztása.  

Az emelt szint mintájára az elemzők javasolják a külső értékelői atti-

tűd erősítését, a javítás során közreműködő javításvezetőkkel történő 

konzultáció mentén, azaz középszinten felüljavító tanár bevonását 

javasolják az értékelésbe, ilyen módon építve be az értékelésbe 

a szakmai minőségbiztosítást.  

A matematika, a történelem és a német nyelv vizsgatárgyak 

elemzőinek egyértelmű álláspontja, hogy a jelenlegi vizsgamodell 

                                    
28Az egyes vizsgatárgyakhoz tartozó részletes adatokat és az azokra épülő statisztikákat 

a vizsgatárgyi elemzések tartalmazzák. 



KUTATÁSI JELENTÉS 

56 

megfelelően működik, a vizsgálat alapján és a levonható következteté-

sek szerint szigorúan a kutatás eredményeire alapozott, modellszámítá-

sokkal alátámasztott fejlesztési javaslatokat nem lehet megfogalmazni.  

Az angol nyelv vizsgatárgy elemzői az érettségin megjelenő KER 

szintek egyértelműbbé tételével, valamint az elérhető %-os eredmények-

kel kapcsolatosan tettek a vizsgarész-összetevőkkel kapcsolatos javasla-

tot. Véleményük szerint középszinten el lehetne hagyni az A2 szintet, 

és a vizsgát B1-re kellene szintezni: tisztább helyzetet teremtene, és 

a feladatíróknak is könnyebbséget jelentene, ha a középszintű vizsga nem 

két szintet foglalna magában. Másfelől alacsonynak vélik a sikeres vizs-

gához minimálisan szükséges 12% teljesítését, ennek emelését ja-

vasolják a vizsga presztízsének növelése érdekében. 
 

Vizsgatárgy-független javaslatok 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében az érettségi vizsga 

a magyar állami vizsgarendszer része, amely országos szinten egy-

séges követelmények és azonos szabályok szerint valósul meg. „Az érett-

ségi bizonyítvány érettségi végzettséget tanúsít és jogszabályban 

meghatározottak szerint felsőoktatási intézménybe való felvételre, szak-

képzésbe való bekapcsolódásra, valamint munkakör betöltésére, tevé-

kenység folytatására jogosít, a szakmai érettségi továbbá a szakképzésre 

vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerinti munkakör betöltésé-

re képesít.”29  

A nemzeti köznevelésről szóló, keretjellegű 2011. évi CXC. törvény 

csak az érettségi vizsga általános és minden érintett számára egységes 

elveit rögzíti, nem említve a vizsga esetleges szintjeit. Az érettségi vizs-

ga vizsgatárgyainak többségéből – a kötelezőekből és a szabadon választ-

hatókból egyaránt – közép- vagy emelt szinten tehető vizsga. A két szint 

                                    
29A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. §. 
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közötti választás alapvetően a vizsgázók jogaként30 jelenik meg 

a szabályozásban. Ez a szabadság attól függetlenül illeti meg a fiatalokat, 

hogy saját középiskolájukban milyen szintű31 vizsgára készültek fel.  
 

„Az érettségi vizsga célja32 annak megállapítása, hogy a vizsgázó 

a) rendelkezik-e az általános műveltség alapjaival és olyan képes-

ségekkel, amelyek alkalmassá teszik az önművelésre; 

b) szert tett-e megfelelő tárgyi tudásra, gondolkodási és tájékozódási 

képességre, képes-e ismereteinek rendszerezésére és gyakorlati 

alkalmazására; 

c) felkészült-e a felsőoktatási intézményekben folyó tanulmányok 

megkezdésére.” 

A két szint funkciójának vizsgálatakor egyértelmű elkülönülés álla-

pítható meg: a felsőoktatásban való továbbtanulás belépési feltéte-

le az emelt szintű érettségi vizsga, míg a középszint egyfajta 

lezárása a középszintű tanulmányoknak, mindkettő bizonyos ismere-

tek és képességek szintjének megállapítására törekszik, melyeket vizsga-

tárgyanként és szintenként egy másik, vonatkozó miniszteri rendelet33 

szabályoz.  

A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásának34 az emelt szintű 

érettségivel való összefüggéseit vizsgálva35 azt látjuk, hogy az emelt 

szinten teljesített érettségi vizsga rangja fokozatosan növekedett 

                                    
30Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. 

rendelet 4., 6. §. 
31Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. 

rendelet 12. §. (2) 
32Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. 

rendelet 3. §. 
33Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet 

34A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 

35A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) 8. szakasz 
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az elmúlt évek során36. Az emelt szintű vizsga ennek következtében nem 

csupán az ismeretek és képességek mérésének, hanem egyúttal a jelent-

kezők szelekciójának is fontos eszközévé vált. Az arányokat tekintve 

azonban az látható, hogy összességében még ma is jóval nagyobb 

azoknak a felsőoktatási szakoknak a száma, amelyek esetében 

jogszabályi szinten egyetlen tárgyból sem jelenik meg elvárásként 

az érettségi vizsga emelt szinten való teljesítése.37 

A két szint karakteres elkülönítése (középszintű záróvizsga, va-

lamint a felsőoktatásba való bejutás feltételének szánt vizsga) érdekében 

érdemes lenne – ennek megfelelően – magasabb szintű jogszabályban 

célként is rögzíteni az érettségi két szintjének céljait, funkcióját.  

Az a tény, hogy a középszintű vizsga úgynevezett belső vizsga, je-

lenleg nagymértékben csökkenti az értékelés megbízhatóságát, az ered-

mények összemérhetőségét és a vizsga státusát is. Érdemes lenne átgon-

dolni, miként lehetne a középszintű vizsgát is ugyanolyan külső 

vizsgává tenni, mint ahogy az emelt szint működik jelenleg. 

A tanulási folyamat védelme és a kimeneti szintmérés megbízható-

ságának javítása érdekében minden vizsgatárgy egyesében érdemes lenne 

világosan elhatárolni egymástól a tanulási és a vizsgacélokat.  

3.6 A kutatás eredményeinek hasznosíthatósága 

A kutatás eredményei igyekeztek rámutatni a közép- és az emelt szint 

közötti összefüggésekre, ezáltal segítenek tisztázni a két szint szerepét az 

érettségi vizsgarendszerben és hozzájárulhatnak az érettségi vizsgarend-

szer fejlesztéséhez.  

                                    
36Az egyes felsőoktatási karok és szakok részletes követelményeit lásd az Összegző, 

vizsgatárgy-független tanulmányban. 
37Ld. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. sz. 

mellékletét, illetve ld. az Összegző, vizsgatárgy-független tanulmány ide vonatkozó 

részét. 
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A két érettségi szint közötti összefüggések megmutatásával, a bevá-

lás elemzésével a köznevelés háttérintézményi fejlesztői szintje számá-

ra kívántunk gondolatokat tolmácsolni. A kutatás során létrejövő 

adatbázisok, elemzések másfelől további feldolgozást, másodelemzésre 

alkalmas forrásokat biztosíthatnak a közoktatás-kutatás, kutatók, fejlesz-

tők és szakértők számára. 

A középfokú oktatás legfontosabb, 2005 óta érvényben lévő, kime-

neti szabályozójának értékelése, a két vizsgaszint tartalmi és adatszintű 

összevetése, az érettségi vizsgák továbbfejlesztését célzó javaslatok meg-

fogalmazása támogathatja a megalapozottabb közoktatási ágazati stra-

tégiai tervezési folyamatokat – elsősorban a vizsgarendszer és 

a minőségpolitika területein –, valamint a kapcsolódó szakpolitikai 

kezdeményezéseket. A kétszintű érettségi értékelése, beválás-vizsgálata, 

fejlesztése és karbantartása javíthatja a közoktatás eredményességét. 

A kutatási eredmények segíthetnek azonosítani, sőt, tudatosítani 

a két érettségi szint követelményeit, a szintek közötti azonosságokat és 

különbségeket, segíthetik az eredményesség növelésében a vizs-

gákra felkészítő pedagógusokat és intézményeket. 
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38http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29621  

39http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/vizsgatargyak/  

40http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/utmutato_lebonyol

itashoz  
41https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/jogszabalyok/237_2006_felveteli_eljarasrol_2011

0325.pdf  

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29621
http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/vizsgatargyak/
http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/utmutato_lebonyolitashoz
http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/utmutato_lebonyolitashoz
https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/jogszabalyok/237_2006_felveteli_eljarasrol_20110325.pdf
https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/jogszabalyok/237_2006_felveteli_eljarasrol_20110325.pdf
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42 http://www.ofi.hu/tudastar/erettsegi/uj-erettsegi-20110408-1  

http://www.ofi.hu/tudastar/erettsegi/uj-erettsegi-20110408-1
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