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1 A magyar nyelv és irodalom közép- és emelt szintű 

érettségi vizsga tartalmi és szintbeli különbségeinek 

szakmai elemzése  

1.1 A vizsgák követelményrendszerének és modelljének 

összehasonlítása1 

A magyar nyelv és irodalom részletes követelményrendszere – a vizsga-

rendszer más vizsgatárgyaihoz hasonlóan – a vizsga szintenkénti köve-

telményeit a „piramis” vagy a „hozzárendelő” elv szerint jeleníti meg. 

Az elv érvényesülése értelmében a középszint részletesen kifejtett téma-

köreire épülnek rá az emelt szint követelményei, feltételezve, hogy az 

emelt szinten a követelmények csak a középszinthez képest megjelenő 

többletet hivatottak kifejezni.  

Természetesen egy működő vizsgarendszerben a két szint eltérése 

nem pusztán logikai konstrukció, nem csak a „tudáspiramis” felosztása, 

ugyanis a szintekhez társított funkció (pl. felsőoktatási bemeneti köve-

telmény, ún. vízmérték, előny) mérvadó az egyes szintek kialakításában. 

A középszintű érettségi a középiskolai évek záróvizsgája, az emelt 

szint pedig – a kialakításakor érvényesülő koncepció szerint – egyúttal 

szakirányú felsőoktatási felvételi szerepét is betöltheti, azaz lényegében 

versenyvizsga. A szintek több tényező együttes hatása szerint működ-

nek, az emelt szint keresettsége például erősen függ az adott felsőoktatási 

szakirány keresettségétől, a felkészítéshez való hozzáféréstől és több más 

tényezőtől.  

Ha a követelmények kompetencia- és tudástartalmait elemez-

zük, a középszint és az emelt szint közös rétegét a kompetenciák alkotják. 

A vizsgakövetelmények egészét – így az írásbeli és a szóbeli feladatok jel-

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

alapján 
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legét, lehetséges tartalmát – meghatározó fejezet a magyar nyelv és iro-

dalom érettségi mindkét szintjén vizsgálandó képességeket és az ezek bi-

zonyítására alkalmas tevékenységeket összegzi.  

A kompetenciák mérésének szerkezetét is e tevékenységek tagolják:  

1. Szövegértés,  

2. Írásbeli szövegalkotás,  

3. Beszéd, szóbeli szövegalkotás,  

4. Fogalomhasználat.  

A követelmények „ismeretkörök” alcímmel tartalmazzák a középszint 

és az emelt szint vizsgáján lehetséges írásbeli és szóbeli feladatok hátte-

rét, tartalmi összetevőit – „témák”-ként megjelölve – olyan táblázatos 

megoldással, amelyben az emelt szintű követelmények csak a közép-

szint feletti többletet jelzik. Az ismeretanyag a magyar nyelv és az iro-

dalom tekintetében egyaránt 8-8 témakör köré csoportosul. A 8-8 

témakör további résztémákat tartalmaz, a szintek közötti különbségeket 

és eltéréseket megjelenítve. 

A középszintű vizsga a magyar nyelv használatában és az iro-

dalomban tájékozódni tudó vizsgázó nyelvi, irodalmi műveltségét, 

szövegértő és szövegalkotó képességeit, problémalátását, prob-

lémamegoldó gondolkodását vizsgálja. Így a vizsga a vizsgázóktól 

a mindennapi életben és az önművelésben szükséges ismeretszerzési eljá-

rásokat, írásbeli és szóbeli kifejezőképességet, a rendszerezés és alkal-

mazás alapvető formáit, valamint az elemzés, az értelmezés és az ítéletal-

kotás képességének bizonyítását várja el.  

Az emelt szintű vizsga elsősorban a felsőoktatásban továbbtanulni 

szándékozó vizsgázó képességeit és ismereteit vizsgálja. Ez a gyakorlat-

ban azt jelenti, hogy a vizsga a vizsgázóktól a középszintű követelménye-

ket meghaladó bonyolultabb ismeretszerzési eljárásokat, összetet-

tebb rendszerezési, alkalmazási, összehasonlítási és elemzési 

szempontokat, valamint magasabb fokú gondolkodási, önállóbb 

ítéletalkotási képességeket vár el, az olvasottság, a nyelvi, irodal-
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mi, fogalmi ismeretek, tények, összefüggések tágabb körét kéri 

számon.  

Ismeretkörök / 

Kompetenciák 

(példák) 

Vizsgaszint 

Magyar nyelv Középszint Emelt szint 

1.1. Ember és 

nyelv 

A nyelv diakrón és szinkron 

változásainak jellemzése pél-

dákkal. 

A nyelvi változás, a nyelv mint vál-

tozó rendszer. 

1.3. A magyar 

nyelv története 

A magyar nyelvrokonság főbb 

bizonyítékai néhány példával. 

A nyelvrokonság kutatásának mód-

szerei. 

1.5. A nyelvi szin-

tek 

A mellérendelő összetett 

mondatok mint logikai-

tartalmi viszonyok. 

Összetett mondatok elemzése 

szerkezeti rajzzal. 

1.7. A retorika 

alapjai 

A retorika mint a meggyőzés 

művelete a gondolatközlés-

ben. 

A retorika jelentősége és alkalma-

zásának társadalmi színterei. 

Irodalom Középszint Emelt szint 

2.1.1. Életművek Művekről szóló olvasatok, 

vélemények értelmezése. 

A szerző utóélete, helye és hatása 

az irodalmi-kulturális hagyomány-

ban. Kritikák, különböző interpre-

tációk. 

2.2.1. Témák, mo-

tívumok 

Az olvasott művekben motí-

vum, témaváltozatainak fel-

ismerése, értelmezése. 

Néhány téma, motívum, toposz, 

archetípus hosszmetszetszerű fel-

tárása érvekkel, példákkal. 

2.2.2. Műfajok, 

poétika 

A műnemek és műfajok felis-

merése. 

Egy-egy műfaj, poétikai sajátosság 

változása hosszabb-rövidebb törté-

neti folyamatban. 
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Ismeretkörök / 

Kompetenciák 

(példák) 

Vizsgaszint 

Fogalomhasználat Középszint Emelt szint 

 Szövegértelmezés, olvas-

mányélmény, személyes ál-

lásfoglalás fogalmilag 

helytálló bemutatása, előadá-

sa. 

Erkölcsi, esztétikai, poétikai, 

retorikai, stilisztikai fogalmak 

beszédhelyzetnek, témának 

megfelelő önálló alkalmazása. 

Fogalmak összefüggéseinek, 

változó jelentésének megér-

tése, bizonyítása példákkal. 

Fogalmak értelmezése, meghatáro-

zása, összehasonlítása történeti 

kontextusokban is. 

Fogalmak változó érvényességéből 

következtetések megfogalmazása 

(pl. a köznyelvi norma alakulása, 

az irodalmiság fogalmának változá-

sai). 

 

1. ábra A közép- és az emelt szint követelményeinek eltérése – példákkal  

A középszint és az emelt szint követelményeinek elkülönítése, 

egymáshoz való viszonya az érvényes jogszabályokban rögzített vizsga-

funkciók szerint történt. A vizsgaleírás szerint a középszint és az emelt 

szint írásbeli vizsgája összegzően az alábbiakban tér el egymástól: 

• az írásbeli vizsgafeladatsor szerkezetében,  

• az írásbeli vizsgafeladatok jellegében, típusában,  

• a vizsgafeladatok jellege által kívánt tudás mélységében,  

• a vizsgateljesítmények értékelésében. 

Miután egy vizsga minőségi működésében, működtetésében megha-

tározó a vizsgaszerkezet átláthatósága, ide értve a két vizsgaszint viszo-

nyát is, a vizsga szerkezete azonos középszinten és emelt szinten 

az írásbeli és a szóbeli vizsgarészeken szerezhető pontszámok 

aránya tekintetében.  Ennek értelmében az elérhető maximális pont-

szám mindkét vizsgaszinten azonos: 100 pont az írásbelin, 50 a szóbeli 

vizsgán. Az írásbeli vizsga 100 pontja is azonos elv szerint oszlik meg 

a két vizsgaszinten, 60%-os arányú a szövegalkotás, míg 40% az egy 
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szöveghez tartozó kérdéssor súlya. Itt ugyanakkor eltér a két szint abban 

a tekintetben, hogy míg középszinten egy adott szöveggel összefüggő 

kérdések megválaszolása a feladat, addig emelt szinten egy nyelvi-

irodalmi műveltségi feladatsort kell kitölteni a vizsgázóknak.  

 

KÖZÉPSZINT 

Vizsgarész-összetevő Szövegértés Szövegalkotási feladat – 

Három lehetőség közül egy választható 

Feladattípus 
Szöveg és feladatsor Érvelés 

Egy mű 

értelmezése 

Összehasonlító 

elemzés 

Elérhető pontszám 40 60  

Rendelkezésre álló 

idő 

60 perc 
180 perc 

 

EMELT SZINT 

A feladatlap részei Nyelvi-irodalmi 

műveltségi fel-

adatsor 

Szövegalkotási feladatok –  

háromféle, mindhárom kötelező 

Feladattípus Szöveg és fel-

adatsor 

Egy mű ér-

telmezése 

Reflektálás 

egy jelenségre 

Gyakorlati 

írásbeliség 

Elérhető pontszám 40 25 20 15 

Rendelkezésre álló idő 240 perc 

2. ábra A középszintű és az emelt szintű vizsga írásbeli vizsgarészének szerkezete 

Összességében a magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy emelt és 

a középszintű vizsgája az alábbi jellemzők tekintetében azonos:  

• az írásbeli és a szóbeli vizsgarészeken szerezhető pont-

számok arányában (az elérhető maximális pontszám mindkét 

vizsgaszinten azonos: 100 pont az írásbelin, 50 a szóbeli vizsgán)  

• az írásbeli vizsgadolgozat megírásához rendelkezésre álló idő 

tekintetében (közép és emelt szinten egyaránt 240 perc),   
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• a kompetenciák mérésének szerkezetében (szövegértés; írás-

beli szövegalkotás; beszéd, szóbeli szövegalkotás; fogalomhaszná-

lat).  

• az írásbeli és a szóbeli vizsgán használható segédeszközök tekin-

tetében (az írásbeli vizsgán helyesírási szótár). 
 

A magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy esetén az emelt és a kö-

zépszintű vizsga az alábbi vonásokban különbözik egymástól:  

• a vizsgaszervezés eljárásrendjében (középszint: saját intézmény 

által szervezett, saját tanárok előtt tett, belső vizsga, emelt szint: 

központilag szervezett, független tantárgyi bizottság előtt tett kül-

ső vizsga), 

• a százalékos vizsgaeredmények iskolai osztályzatokra való átvál-

tásának kulcsában (középszint: 80%-tól jeles, emelt szinten 60%-

tól, a százalékhatárok és érdemjegyek párosítását lásd a vonatkozó 

jogszabályban2),   

• az írásbeli vizsgadolgozat megírásához rendelkezésre álló idő 

megosztásában (középszinten 60 + 180 perc, emelt szinten ösz-

szességében 240 perc),   

• a szóbeli vizsga időtartamában (középszinten 15 perc, emelt 

szinten 20 perc áll a vizsgázó rendelkezésére a nyelvi és irodalmi 

tételek kifejtésére), 

• kötelezően megoldandó szövegalkotási feladat(ok) számában 

és részben műfaji eltéréseiben (középszinten: három, eltérő tí-

pusú, műfajú (műelemzés, érvelő szöveg és összehasonlító elem-

zés) és témájú szövegalkotási feladatból egy választása és kifejtése 

500-1500 szó közötti elvárt terjedelemben, emelt szinten: három 

szövegalkotási feladat kifejtése, három különböző témájú, szempon-

tú és műfajú (műelemzés, érvelő szöveg és gyakorlati szövegfajta) 

önálló szöveg alkotása, terjedelmi meghatározás nélkül), 
                                    
2 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásá-

ról, 41. § (3) 
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• a szövegalkotási feladat részpontszámainak megoszlásában 

(középszinten a 60 pont a tartalmi minőség, felépítés, szerkezet és 

nyelvi minőség 20-20-20 pontjából tevődik össze, emelt szinten pe-

dig a három szöveg jutalmazható 25-20-15 maximális pontszámok-

kal a meghatározott műfajoknak megfelelően adható pontszámok-

kal), 

• az I. feladatlap tartalmában és funkciójában (középszinten egy 

„800-1100 szó terjedelmű esszé, ismeretterjesztő céllal íródott ta-

nulmány, publicisztikai mű egésze vagy részlete”3 szöveghez kap-

csolódó feladatok, úgymint „kérdésre adott válasz szöveges kifej-

tése, esetenként megadott válaszvariációk közötti döntés”4, emelt 

szinten pedig egy nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsort kell megol-

dania a vizsgázónak az elérhető maximális 40 pontért), 

• a vizsgált képességek szintjében (középszinten: „a magyar 

nyelv használatában és az irodalomban tájékozódni tudó ember 

nyelvi, irodalmi műveltségét, szövegértő és szövegalkotó képessé-

geit, problémalátását, problémamegoldó gondolkodását”, önálló 

ítéletalkotást, emelt szinten: ugyanezen képességek „bonyolul-

tabb” szinten való alkalmazását),  

• a ténytudás és tájékozottság szintjében (emelt szinten: a közép-

szinten elvártak mellett olyan további képességeket, ténytudást, 

összefüggéslátást és olvasottságot kér számon az érettségi vizsga, 

amelyekre a felsőoktatásban való sikeres szakirányú továbbtanulás-

hoz van szükség.  

• a vizsgakövetelményekben megfogalmazott, összesen 114 

tartalmi elvárás eloszlásában (közép- és emelt szinten 80, csak 

középszinten: 2, csak emelt szinten 32 elvárás fogalmazódik meg). 

                                    
3 Forrás: http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelme- 

nyek2012/magyar_nyelv_es_irodalom_vl.pdf 
4 Forrás: http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelme-

nyek2012/magyar_nyelv_es_irodalom_vl.pdf 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2012/magyar_nyelv_es_irodalom_vl.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2012/magyar_nyelv_es_irodalom_vl.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2012/magyar_nyelv_es_irodalom_vl.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2012/magyar_nyelv_es_irodalom_vl.pdf
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1.2 Az írásbeli feladatsorok és javítási-értékelési útmutatók 

összevetése 

1.2.1 Középszintű szövegértési feladat és emelt szintű nyelvi-

irodalmi műveltségi feladatsor 

A vizsgaleírás szerint a középszintű szövegértési feladat szövege álta-

lában 800-1100 szó terjedelmű esszé, ismeretterjesztő céllal íródott ta-

nulmány, publicisztikai mű egésze vagy részlete. A jelen kutatásban 

alkalmazott ismeretterjesztő szöveg (könyvismertetés) Balogh Judit 

írása Fercsik Erzsébet − Raátz Judit: Keresztnevek enciklopédiája című kö-

tetéről. A szöveghez kapcsolódó 10 feladat a vizsgakövetelményben 

meghatározott szövegértési feladatsort alkotja. A szövegértési felada-

tok általános tartalmi jellemzőit az alábbi táblázat mutatja.  

A szövegértési feladatok általános tartalmi jellemzői5 

– a szövegben közvetlenül megtalálható tény, adat, megállapítás azonosítása 

– a szövegbeli érv, álláspont stb. azonosítása 

– a szöveg grammatikai, stilisztikai jellemzői; ezek szövegbeli funkciója 

– a szöveg kommunikatív sajátosságai 

– a cím és a szöveg egészének viszonya 

– a szöveg egészének jelentése, jelentésrétegei 

– a szövegbeli logikai, tartalmi kapcsolatok 

– a szerzői álláspont azonosítása, értelmezése 

– a szövegbeli utalások, hivatkozások szerepe 

– a szöveg műfaji jellemzői 

– a szöveg szerkezete, a szerkesztésmód, a felépítés által közvetített jelentés 

– vázlat, tematikai háló készítése 

– önálló következtetés, álláspont megfogalmazása 

– a szöveg témájához, a szövegben megjelenített álláspontokhoz kapcsolódó önálló rövid 

írásmű vagy beszédmű megfogalmazása műfaji normák követésével 

– a szöveg rövid, esetleg adott szempontú vagy adott címzetteknek szóló összegzése6 

                                    
5 Forrás: http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelme-

nyek2012/magyar_nyelv_es_irodalom_vl.pdf 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2012/magyar_nyelv_es_irodalom_vl.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2012/magyar_nyelv_es_irodalom_vl.pdf
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A feladattípusok a vizsgakövetelményekben megfogalmazott elvárá-

sokat tükrözik. A középszintű próbaérettségi vizsga szövegértési feladata 

ismeretterjesztő szövegforrásra épülő feladatokat tartalmaz. A konkrét 

középszintű próbaérettségi feladatsorban 10 feladat közül 8-ban (1-

től 4-ig, illetve 6-tól 9-ig) az ismeretterjesztő szövegben fellelhető infor-

mációk feldolgozását – kiválasztását, azonosítását és a feladatnak megfe-

lelő újrarendezését – igényelte a feladat. 1 feladatban (5.) volt szükség 

a szövegen belüli jelentéselemek bonyolultabb újragondolására és megfo-

galmazására, önálló következtetés levonására, illetve további 1 feladatban 

(10.) valamely gondolat értelmezésére és az azzal kapcsolatos önálló kö-

vetkeztetés, személyes állásfoglalás kialakítására és megfogalmazására.  

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 mérvadó 

a szöveg sokoldalú vizsgálata, az egyes szövegjellemzőkre való önálló 

reagálás képessége. 

A szövegre irányuló kérdések típusai (példák): 

• szómagyarázat (lábjegyzet), 

• cím értelmezése, 

• retorikai szerkezet jellemzőinek értelmezése, 

• mondatfajták (szerepe), 

• grammatikai jellemzők értelmezése, 

• stilisztikai, stíluskorszakbeli jellemzők azonosítása, értelmezése, 

• íráskép értelmezése, 

• motívumok, toposzok értelmezése, 

                                                                                                             
6 A vázlatírás, illetve az összegzés által kívánt fő képességek: a kulcsszavak feltárása, 

a tematikus háló („téma-réma viszony”) követése, a tételmondatok felismerése a külön-

böző szövegegységekben, a szöveg fókuszának megértése, a témaváltás, az előre- és 

visszautalások követése, a kihagyások érzékelése, a szöveg részletezettségének köve-

tése, az ismert és új közlés elkülönítése. 
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• a műfaj jellemzőinek bemutatása, 

• idő- és értékszerkezet bemutatása, 

• egy-egy részlet értelmezése (esetleg összevetéssel). 
 

Kontextuális, olvasottságbeli (műemlékezet), fogalmi kérdéstípusok (pél-

dák) 

• az adott szövegben lévő intertextuális utalások azonosítása, 

• egy-egy motívum eredete, továbbélése, 

• tematikus, motivikus azonosíthatóság alapján idézetek szerzőinek 

megnevezése, 

• az életmű, az életút jellemző tényei,  

• a szerzői életműben jellemző stílusirányzatok megnevezése, jellem-

zése, 

• részlet esetén a mű egészének ismerete, 

• az adott pályaszakasz jellemző tényének megnevezése, 

• a szerző kritikusi, tudományos, műfordítói tevékenysége, 

• kortárs, illetve az utókor véleményének értelmezése (rövid idézet 

alapján), 

• a műre, szerzőre jellemző irodalomelméleti fogalomértelmezés. 
 

A konkrét emelt szintű érettségi nyelvi-irodalmi műveltségi feladat-

sor feladatai Ady Endre Fehér lótuszok című verséhez kapcsolódó nyelvi, 

stilisztikai, jelentésbeli, fogalmi jellegzetességek és összefüggé-

sek feltárására, valamint a verssel – valamely felsorolt jellemző tekinte-

tében – rokonságban álló más műalkotások összevetésére irányultak.  

A középszintű próbaérettségi szövegértési feladat, valamint az emelt 

szintű nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor feladatsora tartalmilag és 

a szükséges kompetenciák tekintetében jelentősen eltér egymástól. A két 

feladatsor összevetését a feladattípusok, a szükséges kompetenciák, 

valamint a feladatok alapjául szolgáló szövegforrások tekintetében 

az alábbi összehasonlító táblázat foglalja össze.  
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Középszintű próbaérettségi  

szövegértési feladat 

 

Szövegforrás:  

Balogh Judit ismeretterjesztő írása Fercsik 

Erzsébet − Raátz Judit: Keresztnevek encik-

lopédiája című kötetéről 

Emelt szintű érettségi 

nyelvi-irodalmi műveltségsor  

 

Szövegforrás:  

Ady Endre Fehér lótuszok című verse 

1. Feladat – Kiadványsorozat azonosí-

tása 

Információkeresés, szövegrész kiválasztá-

sa, azonosítása.  

 

Szövegforrás: ismeretterjesztő szöveg 

(könyvismertetés) részlete 

1. Feladat – Verssor, cikluscím, atmo-

szféra és jelentés kapcsolatának kere-

sése, feltárása 

A gondolatmenet és a stílus jelentéshordo-

zó szerepének azonosítása.  

 

Szövegforrás: Ady Endre Fehér lótuszok 

című verse 

2. Feladat – Két különböző szöveges 

forrás jellemzőinek összevetése 

Nyelvi-nyelvtani ismeretek azonosítása 

különböző típusú szövegek összehasonlítá-

sa során. 

 

Szövegforrások: ismeretterjesztő szöveg 

(könyvismertetés) részlete, illetve rövid 

figyelemfelhívó szöveg  

2. Feladat – Allegória vagy szimbólum?  

A kifejezésmód, a grammatikai szervező-

dés, illetve a stílus jelentéshordozó szere-

pének megfogalmazása, összehasonlítása, 

szóképek, korstílus és jelentés azonosítása. 

Képi és fogalmi sík, illetve jelentésrétegek 

szembeállítása. 
 

Szövegforrás: Ady Endre Fehér lótuszok 

című verse 

3. Feladat – Névkategóriák közös jel-

lemzőinek azonosítása 

Információkeresés, fogalmak azonosítása. 
 

Szövegforrás: ismeretterjesztő szöveg 

(könyvismertetés) részlete 

3. Feladat – Szinonima keresés  

A vers két kifejezéséhez szinonima keresé-

se személyes szóhasználatból, szókincsből. 
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4. Feladat – Információk keresése, té-

nyek azonosítása 

Információk célirányos és kritikus használa-

ta: kiválasztás, újrarendezés a téma és az 

olvasási cél összefüggésében. Információ-

keresés szöveges források (szöveges, adat-

sor) segítségével. 

 

Szövegforrás: ismeretterjesztő szöveg 

(könyvismertetés) részlete 

4. Feladat – Halmozás 

Nyelvi-nyelvtani ismeretek azonosítása 

5. Feladat – Névtannal kapcsolatos 

megállapítás igazolása 

Információk célirányos és kritikus használa-

ta: kiválasztás, újrarendezés a téma és az 

olvasási cél összefüggésében. Szövegen 

belüli jelentésbeli egymásra utalások meg-

fogalmazása. 
 

Szövegforrás: ismeretterjesztő szöveg 

(könyvismertetés) részletei 

5. Feladat – Lótusz a klasszikus műben 

és Adynál 

Klasszikus mű felismerése jellegzetes szö-

vegrészlet alapján, mű címének, versfor-

májának, jellegadó verslábának és jelen-

tésbeli összefüggéseinek azonosítása. 
 

Szövegforrás: Ady Endre Fehér lótuszok 

című verse, illetve Homérosz: Odüsszeia 

(részlet) 

6. Feladat – Kötetek összehasonlítása 

tényadatok alapján 

Információk célirányos és kritikus használa-

ta: kiválasztás, újrarendezés a téma és az 

olvasási cél összefüggésében. Információ-

keresés szöveges források (szöveges, adat-

sor) segítségével. 

 

Szövegforrás: ismeretterjesztő szöveg 

(könyvismertetés) részletei – táblázatba 

rendezés 

6. Feladat – Lírai én a klasszikus mű-

ben és Adynál  

A lírai én attitűdjének azonosítása és ösz-

szehasonlítása a szövegforrások segítségé-

vel. A szövegrészek alapján lelkiállapotra 

vonatkozó következtetések, értékelések 

megfogalmazása. 

 

 

Szövegforrás: Ady Endre Fehér lótuszok 

című verse, illetve Homérosz: Odüsszeia 

(részlet) 
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7. Feladat – Nyelvi változások azonosí-

tása 

Szövegforrás alapján nyelvi-nyelvtani isme-

retek azonosítása.  

 

Szövegforrás: ismeretterjesztő szöveg 

(könyvismertetés) részletei 

7. Feladat – Lótusz a szimbolista fran-

cia versben és Adynál 

Francia szimbolista szerző felismerése ma-

gyar műfordítás szövege alapján. A művek 

jelentésbeli összefüggéseinek és eltérései-

nek azonosítása. 

 

Szövegforrás: Ady Endre Fehér lótuszok 

című verse, illetve Baudelaire: Az utazás  

8. Feladat – Mondatok kiegészítése 

Információkeresés források (szöveges, 

adatsor) segítségével. 

 

Szövegforrás: ismeretterjesztő szöveg 

(könyvismertetés) részletei 

8. Feladat – Lírai én a kötet címadó 

versében és a Fehér lótuszokban 

A lírai én attitűdjének azonosítása és ösz-

szehasonlítása a szövegforrások segítségé-

vel. A művek jelentésbeli összefüggéseinek 

és eltéréseinek azonosítása. A szövegré-

szek tartalmi és nyelvi-stilisztikai jellemzői 

alapján lelkiállapotra vonatkozó következ-

tetések, értékelések megfogalmazása.  

 

Szövegforrás: Ady Endre Fehér lótuszok 

című verse, illetve Ady Endre: Az Úr Illés-

ként elviszi mind…  

9. Feladat – Kétféle névstatisztika 

Információk célirányos és kritikus használa-

ta: kiválasztás, újrarendezés a téma és az 

olvasási cél összefüggésében. Információ-

keresés szöveges források (szöveges adat-

sor) segítségével. 

 

Szövegforrás: ismeretterjesztő szöveg 

(könyvismertetés) részletei 

9. Feladat – Ady idézetek 

Jellegzetes Ady versek felismerése 1-1 idé-

zett versszak, szövegrészlet alapján. 

 

Szövegforrások: Ady Endre A Sion-hegy 

alatt, A magyar Ugaron, Mag hó alatt, Az 

eltévedt lovas, Hunn, új legenda című ver-

seinek 1-1 részlete 
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10. Feladat – az MTA Nyelvtudományi 

Intézetével kapcsolatos információ, 

szolgáltatás és alapelv 

Információ keresése, fogalomhoz való hoz-

zárendelése, okok és következmények ösz-

szekapcsolása. 

Gondolat értelmezése, illetve arról szemé-

lyes állásfoglalás kialakítása és szabatos 

kifejtése. 

 

Szövegforrás: ismeretterjesztő szöveg 

(könyvismertetés) részletei 

10. Feladat – Ady jellegzetes egyéni 

szóalkotása 

Jellegzetes szóalkotási példa keresése. 

A stílus jelentéshordozó szerepének meg-

fogalmazása, azonosítása, indoklás. 

 

Szövegforrás: Ady Endre Fehér lótuszok 

című verse 

3. ábra Az I. füzetben szereplő feladatok összehasonlítása a feladattípusok, 

kompetenciák és szövegforrások tükrében 

Középszinten tehát egy adott szöveghez kapcsolódó szövegértési 

feladatsort kell megoldaniuk a tanulóknak. Ennek elemei különböző szin-

teken 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 kíván-

ták meg.  

Az emelt szinten kitöltendő nyelvi-műveltségi feladatsor az 

adott értekező vagy szépirodalmi szöveg szerkezeti, fogalmi, nyelvi sajá-

tosságait feltáró, illetve a szöveg kontextuális jellemzőire irányuló kérdé-

seket tartalmazott. A tárgyi és fogalmi tudás mellett ezen a szinten 

elvárás a szöveg sokoldalú vizsgálatának képessége, illetve az egyes szö-

vegjellemzőkre való reagálás önállósága. A feladatsor magas színvonalú 

megoldásához ebben az esetben olyan háttértudásra volt szükség, ame-

lyet nem tud kiváltani a dolgozatban szereplő szövegek magas szintű 

megértése.  
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Összességében tehát a magyar nyelv és irodalom írásbeli vizs-

garész I. feladatlapjai között igen jelentős eltérés mutatkozik, a két 

szint követelményrendszere, a feladatok megoldásához szükséges kompe-

tenciák tekintetében. 

1.2.2 A szintenkénti szövegalkotási feladatok 

Szerzők, művek 
Értelmezési szintek, megközelítések 

Témák, 

motívumok 

Műfajok, poétika Korszakok, 

stílustörténet 

Életművek 

Bármely szerző, mű megközelíthető tematikus, motivikus, 

műfaji, poétikai szempontból vagy a korszak, stílustörté-

net összefüggésében; VAGY bármely tematikus, motivi-

kus, műfaji, poétikai, korszakbeli vagy stílustörténeti 

jellemzőhöz kapcsolhatóak szerző/k, mű/vek. 

Portrék 

Látásmódok, művek 

A kortárs irodalomból 

Világirodalom 

Színház és drámatörténet 

Az irodalom határterületei 

Regionális kultúra 

4. ábra A szépirodalmi tárgyú írásbeli, illetve szóbeli vizsgafeladatok háttérismereti 

rendszere – középszint és emelt szint 

A középszinten vizsgázók három szövegalkotási feladat közül egyet 

választanak kidolgozásra. Az Érvelés feladat érvelő esszé alkotása nyelvi, 

irodalmi, általános kulturális, etikai, életmódbeli kérdésekről. A feladat 

tartalmaz egy gondolatébresztő, az érvelés tematikai hálózatára utaló 

szöveget, általában szövegrészletet. (E felvezető szöveg lehet kritika, esz-

szé, publicisztikai mű, szépirodalmi mű stb. részlete. A feladat megfogal-

mazása nem feltételezi a felvezető szöveg egészének ismeretét.) Az Egy 

mű értelmezése (lírai alkotás, rövid szépprózai mű, drámarészlet, esszé) 

feladat tartalmazza az értelmezés kiemelt szempontját, szempontjait. Az 

Összehasonlító elemzés két, esetleg három szöveg (szépirodalmi mű, mű-

részlet) adott szempontú összehasonlítása. A feladat megjelöli a szövegek 

összehasonlító elemzésének, értelmezésének kiemelt szempontját, szem-

pontjait, pl. a tematikus, poétikai, stílusbeli összevetést. A feladat lénye-
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ges eleme az irodalmi szövegek egymásra utaltságának hangsúlyozása, az 

intertextualitás, evokáció különböző példái révén. 

Emelt szinten három különböző műfajú szöveg alkotása kötelező. 

Az Egy mű értelmezése feladat a lényeglátást, az összpontosítást feltéte-

lezi azáltal, hogy egy-egy adott, fókusszá tett szempont szerinti értelme-

zés minőségét vizsgálja. Ez utóbbi különösen mérvadó az értékelésben: 

ha az adott szempont szerinti tárgyalás sérül, jelentősen csökken a meg-

oldásra adható pontok száma is. A Reflektálás egy (kor)jelenségre, 

a problémaközpontú gondolkodás mellett, egyfajta „világismeretet” is elő-

hív, sőt a sematikus, rutinból jövő válaszok ellenében önálló reflektív (töp-

rengő, állást foglaló, azt bizonyító) hozzáállást kíván. A Gyakorlati 

írásbeliség feladata egy adott, pragmatikus élethelyzet nyelvi-kommu-

nikációs kezelését, megoldásának képességét feltételezi, mégpedig a nyil-

vánosságnak szánt írásbeliség társadalmi normáinak követésével. E – 

mondhatni változatos – feladatsor kialakításában mérvadó szerepet játszó 

előfeltevés volt az, hogy mindezen tudásokra és képességekre szükség 

van/lehet a felsőoktatási tanulmányok végzésében. 

Mindkét szint esetén a vizsgakövetelményekben rögzített, közös 

szépirodalmi háttérismereti rendszer alapján készülnek az írásbeli 

feladatok és a szóbeli tételek (ld. 4. ábra). Az emelt szint magasabb 

követelményeket támaszt a következőkben:  

• fogalomhasználat, 

• szövegek, művek beágyazása művelődéstörténeti összefüggésekbe,  

• kritikai-elemző viszony és értékítélet tárgyszerű alátámasztása,  

• az értelmezés többrétegűsége, az elemzés több szempontúsága,  

• problémaérzékenység, a probléma összefüggéseinek megjelenítése, 

megközelítési szempontjai.  

Az emelt szintű írásbeli vizsga a feladat összetettségében, például az 

értelmezésre felkínált szöveg bonyolultságában, a feladatmegfogalmazás 

szempontjaiban, a kifejtendő téma tágasságában vagy mélységében is 

különbözhet. Az alábbi elemzés példaként bemutatja a középszinten és 
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emelt szinten egyaránt feladatként megjelölt műértelmezési feladattí-

pus (Egy mű értelmezése) feladatinstrukcióiban megjelenített fogalmakat.  

Középszint Emelt szint 

Novella 

• Szerkezet, kihagyás 

• Szerkezet, nézőpont, alakok indítékai, 

érzelmi változása 

• Történet és nézőpont, hitelesség, párbe-

szédek szerepe, stílushatás 

• Fogalmak szembeállítása, ellentétük 

megítélése, nézőpont átalakulása  

• Művészi eljárások, nyelvi-stilisztikai 

megoldások az elbeszélő érzelmi azono-

sulására főhősével 

• Valószerű és csodás elemek, hagyo-

mányidézés 

• Elbeszélői nézőpont a főszereplő bemu-

tatásában, megítélésének változása 

• Befejezés előkészítése, az elbeszélő vé-

lekedése 

• Kocsma játéktérré alakulása, felnőtt me-

sévé válás 

• Mesei hagyomány, mesemotívumok és 

cím jelentése  

• Lélektani folyamatok, feszültségfokozás 

eljárásai 

• Feszültségteremtés eljárásai, szituáció- 

és jelenetalakítás, alakok, tragikum  

• Gyerekek játéka és a felnőtt világ, gye-

rekek névtelensége 

• Cím jelentésgazdagodása, egyedi szituá-

ció jelképessé válása 

• Lelki folyamatok, cselekmény, jellem-

rajz, motívumok, elbeszélésmód 

• Erkölcsi kérdésfelvetés, szereplők meg-

Líra 

• Költői beszédmód, ismétlések, vers-

mondattan 

• Költői beszédmód, poétikai eljárások, 

hangnem, versforma, archaizálás és 

modernség 

• Cím és műfaj szerepe szerkezetre, be-

szédmódra  

• Poétikai sajátosságok, hangulatlíra ér-

vényesülése 

• Klasszikus és új ötvöződése (életérzés, 

beszédmód) 

• Költőszerep és hangnem 

• Táj megjelenítésének sajátosságai 

(poétikai, szemléleti), cím, szöveg, zár-

lat viszonyrendszere  

• Költői gyakorlat, versforma, képalkotás, 

lírai én 

• Természetélmény, stilisztikai és retori-

kai megoldások 

• Évszakábrázolás, álom-megjelenítés  

• Egyszeri élmény átalakulása az emléke-

zésben  

• Dal műfaji jellemzők, formai elemek, 

szerkezet 

• Archaizálás szerepe, formai-világképi 

vizsgálata (verstani és stilisztikai elem-

zés) 

• Allegória gondolatmenet-szervező sze-

repe, lírai én és világ viszonya 

• Műfaji hagyomány és eltérés ettől, pá-

lyaképi, stílustörténeti okok 
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Középszint Emelt szint 
jelenítése, nézőpontok, szerkezet  

• Lelki folyamatok értelmezése, elbeszé-

lésmód, cselekmény, jellemrajz viszo-

nyai 

Líra 

• Motívum: éjszaka 

• Emigráns lét megjelenítése, beszédmód, 

időszembesítés  

Verses epika 

• Ballada szerkezete, előadásmódja, bűn 

és büntetés motívuma  

• Műfaji jellemzők, formai-szintaktikai 

elemek, szerkezet  

Novella 

• Tragikum és komikum érvényesülése 

• Felidézett műfaj és újraírt szöveg ellen-

téte  

• Hangnem, humor és elégikus-

nosztalgikus hangulat  

Egyéb 

• Paródia és eredeti mű 

5. ábra A középszint és az emelt szint összehasonlítása: az Egy mű értelmezése felada-

tok adott szempontjának jellege (2005-2014) 

Az érvelő és reflektív típusú szövegek jó színvonalú alkotása 

széles körű olvasottságon alapuló tájékozottságra és személyes vélemény, 

állásfoglalás megfogalmazására épül, melyet a vizsgázó képes a műfaj-

nak, a témának, vagy a címzettnek megfelelő formába önteni. A szemé-

lyes álláspontot meggyőző tartalmi, logikai érvekkel és széles körű 

irodalmi, illetve akár műfaji, tematikus, stíluskorszakbeli, poétikai, eszté-

tikai vagy etikai ismeretekkel szükséges alátámasztani. A szerzők, művek 

és példák felsorolását a saját álláspont meggyőző összegzése zárhatja. 
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Az idézett gondolatról a saját vélemény kifejtése,  

az álláspont eldöntése 

 

egyetértés egyet nem ér-

tés 

az álláspont alátámasztása 

 

meggyőző 

érvek 

meggyőző ér-

vek 

 

példák: szerzők, művek 

 a saját álláspont összegzése  
 

6. ábra Az érvelő esszé és a reflektálás feladat gondolati műveleteinek sémája 

A középszintű próbaérettségin, valamint az emelt szintű érettségin 

használt konkrét szövegalkotási feladatok összevetését a feladattípusok, 

a szükséges kompetenciák, valamint a feladatok alapjául szolgáló 

szövegforrások tekintetében az alábbi összehasonlító táblázat foglalja 

össze.  

Középszintű próbaérettségi  

szövegalkotási feladat 

Emelt szintű érettségi 

szövegalkotási feladat 

1. Feladat – Érvelés 

Ön szerint indokolt lehet az irodalmi művek 

alapvető tartalmi jegyeinek az átírása? El-

fogadhatónak tartja, ha átdolgozása során 

egy műalkotás egy másik műfajba vagy 

művészeti ágba kerül? Érvelésében leg-

alább három irodalmi példából kiindulva 

fejtse ki véleményét! 
 

Személyes állásfoglalás kialakítása az iro-

dalmi átdolgozás mellett vagy ellen, érve-

1. Feladat – Egy mű értelmezése 

Olvassa el figyelmesen, majd értelmezze 

Pilinszky János költeményét! Mutassa be 

a költő beszédmódjának sajátosságait, az 

ismétlések és a versmondattan szerepét 

a szöveg jelentésének megteremtésében! 

 

A költő beszédmódbeli és stílusbeli sajátos-

ságainak bemutatása a szöveg jelentésé-

nek megteremtésében.  
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Középszintű próbaérettségi  

szövegalkotási feladat 

Emelt szintű érettségi 

szövegalkotási feladat 

lés, indoklás, meggyőzés példák segítségé-

vel, személyes állásfoglalás összegzése. 

 

Szövegforrás: Hankiss Elemér, Félelmek és 

szimbólumok (idézet a tanulmánykötetből)  

 

Szövegforrás: Pilinszky János Egy arckép 

alá című verse 

2. Feladat – Egy mű értelmezése 

Mutassa be a Mikszáthra jellemző anekdo-

tikus elbeszélésmód megjelenését az alábbi 

novellában! Az elemzés során a cselek-

ményvezetés és az alakformálás mellett 

térjen ki a narrátor pozíciójára, valamint 

beszédmódjának sajátosságaira is! 

 

A novella anekdotikus elbeszélésmódjának 

megjelenítése a cselekményvezetés, az 

alakformálás, a narrátor pozíciójának, va-

lamint beszédmódjának jellemzésével. 

 

Szövegforrás: Mikszáth Kálmán Mikor 

a császár királynak készül című novellája 

2. Feladat – Reflektálás egy jelenségre  

Olvassa el figyelmesen Szakonyi Károly író, 

színpadi szerző saját alkotói gyakorlatáról 

szóló gondolatait! Valóban összefügg-e 

a téma, a tartalom a műnem vagy a műfaj 

megválasztásával? Fejtse ki véleményét 

a szövegben felvetett kérdésről! Kifejtésé-

ben hivatkozzon legalább három irodalmi 

példára! 

 

Személyes állásfoglalás kialakítása az iro-

dalmi téma és műfaj összefüggése mellett 

vagy ellen, érvelés, indoklás, meggyőzés 

példák segítségével, személyes állásfogla-

lás összegzése. 

 

Szövegforrás: Szépirodalom-e a dráma? 

Szakonyi Károly Spiró Györggyel és Szöré-

nyi Lászlóval beszélget. Szcenárium. (Idé-

zet a beszélgetésből) 

3. Feladat – Összehasonlító elemzés 

Hasonlítsa össze a vershelyzetet, a költé-

szet értelméről, lehetőségeiről, az élmé-

nyek megfogalmazhatóságáról és a nyelv 

kifejezőerejének határairól vallott gondola-

tokat Weöres Sándor és Vas István versé-

ben!  

 

A költészet és a nyelvben rejlő kifejezőerő 

3. Feladat – Gyakorlati írásbeliség  

Írjon a korosztályának szánt figyelemfelhí-

vó vitaindítót egy magyarórára arról, miért 

kell a közösségi célú digitális írásbeliséggel 

(pl. nyílt enciklopédiák, blogírás, fórumo-

zás) is foglalkozni az iskolában! 

 

Állásfoglalás a téma mellett, érvelés, in-

doklás, meggyőzés gyakorlati példák segít-
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Középszintű próbaérettségi  

szövegalkotási feladat 

Emelt szintű érettségi 

szövegalkotási feladat 

összevetése a két versben megjelenő vers-

helyzet, gondolatok, élmények azonosítása 

és összehasonlítása révén. 

 

Szövegforrások: Weöres Sándor Még annyi 

mindent és Vas István Nekem elég… című 

verse 

ségével, a vitaindító tartalmi és formai 

elemeinek betartásával. 

 

Szövegforrás: „Az internet fejlődésének 

hatására – informatikai ismereteitől függet-

lenül – minden felhasználó előtt megnyílt 

a tartalomelőállítás lehetősége. Ez a jelen-

ség új, társadalmi és kulturális szempont-

ból egyre jelentősebbé váló netes műfajok 

létrejöttét és gyors elterjedését eredmé-

nyezte.” 

7. ábra A szövegalkotási feladatok összehasonlítása a feladattípusok, kompetenciák és 

szövegforrások tükrében 

1.2.3 Az értékelési elvek és eljárások összevetése 

Az írásbeli vizsgarész értékelési eljárásait mindkét szinten a standard, is-

métlődő elemeket (pl. a szövegalkotás értékelési szempontjainak tábláza-

tos, áttekinthető formája) és a konkrét, adott feladatokhoz kötött 

közléseket tartalmazó, javítási-értékelési útmutató szabályozza. 

A változó, az adott feladathoz igazodó válaszelemek hasonló rendben je-

lennek meg évről évre. Az útmutató grafikailag is segíti a javítók munká-

ját.  

A középszintű és az emelt szintű írásbeli vizsgarész útmutatója 

azonos elveket követ, alkalmazása kötelező, de az útmutatóban közölt 

megoldásoktól eltérő minden jó válasz elfogadható. A javítási-értékelési 

útmutató a középszintű szövegértési, illetve az emelt szintű nyelvi-

irodalmi műveltségi feladatsor esetében kérdésenként közli a lehetséges 

megoldás/oka/t, továbbá az adható pontszámokat, pontszámtartomá-

nyokat. A szövegértési feladatsorhoz készült útmutató pontosan jelzi, 

mely feladatokban fogadható el más, mint az ott közölt. 
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A szövegalkotási feladatok értékelésének állandó standard eleme az 

adható pontszámtartományokhoz tartozó értékelési kritériumok össze-

állítása. Standard elem továbbá az adott szövegalkotási témához tartozó-

an a lehetséges tartalmi elemek közlése. A három-három szöveg-

alkotási feladat értékelését minden évben mindkét szinten azonos, 

általános táblázat segíti, mely kiegészül a konkrét feladat lehetséges – de 

nem kötelezően elvárt – válaszaival. 

Lévén az útmutató alkalmazása kötelező, így az írásbeli teljesítmé-

nyek értékelésében meghatározó a dokumentum standard és tartalom-

hoz kötött közléseinek tárgyszerű, részletes, de az értékelő önálló 

döntéseinek is helyet adó kifejtettsége, az útmutató alkalmazhatósága 

és világos értelmezhetősége.  

A középszintű vizsga értékelése a központi javítási-értékelési út-

mutató és a vizsgaleírás, vizsgakövetelmények és vizsgaleírás mentén 

központilag szabályozott, ugyanakkor az írásbeli vizsgarész értékelését 

a vizsgázó tanára végzi. Emelt szinten az Oktatási Hivatal által felké-

szített javításvezetők irányításával felkészített, külső javító tanárok érté-

kelik a vizsgázóknak az írásbeli feladatrészben nyújtott teljesítményét. Az 

eddigi adatelemzések szerint az emelt szintre szervezett külső értékelési 

eljárás szignifikáns módon növeli az értékelés megbízhatóságát.  
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2 A vizsgált minta jellemzőinek leírása 

A kutatás mintája a 2014-ben emelt szinten magyar nyelv és iroda-

lomból vizsgázó populáció 3,8%-a, míg a középszinten vizsgázóknak 

csak 0,08%-a. 

Jellemzők Vizsgaszint 

Középszint Emelt szint 

Országos emelt szinten írásbelizők 

vizsgázói létszáma (fő) 

79 236 1 730 

A középszintű próbaérettségi minta 

létszáma (fő) 

67 67 

Országos írásbeli átlag (%) 60,98 58,24 

A minta írásbeli átlaga (%) 69,43 54,61 

8. ábra A kutatási minta jellemzői és az írásbeli vizsga átlageredményei (%) 

A minta átlaga nem tér el szignifikánsan az országos írásbeli átlag-

tól, de a teljes átlagtól már igen, tehát a jelen kutatásban nem vizsgált 

szóbeli vizsgákon kapott pontszámok hatása jelentős. Ugyanakkor 

a grafikonok azt mutatják, hogy van eltérés, de a minta mérete nem 

elég nagy ahhoz, hogy az eltérések átlaga szignifikáns legyen (lásd 

a 8., 9., és 10. sz. ábrát). (Megjegyezzük, az emelt szintre jelentkezők 

aránya 2009-től számítva 2014-ben volt a legmagasabb.) 

 
9. ábra Az országos összesített és a minta adatainak arányos szemléltetése 
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10. ábra Az országos írásbeli összesített és a minta adatainak arányos szemléltetése 

 

 

11. ábra A fiúk és lányok aránya az összes érettségiző között 

és a próbaérettségi kutatási mintájában – grafikonnal kifejezve 

A magyar nyelv és irodalom vizsgatárgyból a mintába kerülő tanulók 

esetében a fiúk jelentősen alulreprezentáltak, a lányoknál az elté-

rés arányaiban nem jelentős. A teljes populáció alapján a fiúk arányá-

nak a (10,07; 13,49) intervallumban kellene lennie, és a minta ettől jóval 

elmarad, mindössze 6%-os a fiúk aránya.7  

                                    
7 Megjegyzés: A minta kis elemszáma felől becsülve még éppen elfogadható értéket kap-

nánk. 
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Országos adatok alap-

ján 
Minta alapján 

Vizsgatárgy neve Gyakoriság Százalék Gyakoriság Százalék 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Férfi 161 11,8 4 6,0 

Nő 1206 88,2 63 94,0 

Összesen 1367 100,0 67 100,0 

12. ábra A fiúk és lányok aránya az összes érettségiző között 

és a próbaérettségi kutatási mintájában – táblázattal  

 

 

13. ábra Az intézménytípusok aránya az összes érettségiző között 

és a próbaérettségi kutatási mintájában – grafikonnal kifejezve 

 

 

Országos adatok 

alapján 
Minta alapján 

Vizsgatárgy neve Gyakoriság Százalék Gyakoriság Százalék 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Gimnázium 1201 87,9 47 70,1 

Szakközépiskola 166 12,1 20 29,9 

Összesen 1367 100,0 67 100,0 

14. ábra Az intézménytípusok aránya az összes érettségiző között 

és a próbaérettségi kutatási min tájában – táblázattal 

A mintába kerülő tanulók esetében a szakközépiskolai tanulók 

szignifikánsan felülreprezentáltak, a gimnáziumi tanulók pedig 
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alul. A teljes populáció alapján a gimnáziumi tanulók arányának a (86,13; 

89,59) intervallumban kellene lennie, és a minta ettől jelentősen elmarad, 

mindössze 70,15%-os a gimnáziumi tanulók aránya.8  

                                    
8 Megjegyzés: A minta kisebb elemszáma felől becsülve is nagyon szignifikáns az eltérés. 
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3 Előzetes hipotézisek 

Az alábbiakban azokat a hipotéziseket soroljuk fel, melyeket elsődleges-

nek tekintünk a kutatás során. Az ezekre keresett válaszok mellett termé-

szetesen az elemzésben megadott és a Megrendelővel előzetesen egyez-

tetett szempontok mentén keressük a közép- és emelt szintű értékelési 

skálák közötti összefüggéseket. 

1. Az emelt szintet választók eredményei középszinten megha-

ladják 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.  

2. Az emelt szinten vizsgázók összességében nem alkotnak ho-

mogén jó teljesítményű csoportot, hiszen sokuk nem a meri-

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

irodalomból emelt szintű vizsgát, hanem pragmatikus, továbbtanu-

lási okokból. (A szabad bölcsészképzés, a tanárképzés ma nem fel-

tétlenül a legkiválóbbakat vonzza.)  

3. A vizsgázók két szinten elért eredményei között olyan kap-

csolat mutatható ki, amely alapján az egyik eredményből 

a másik becsülhető. (A kapcsolat a magyar nyelv és irodalom 

vizsgatárgyban egyedi sajátosságokat mutathat.) Ez a feltevés egy-

úttal azt is jelenti az írásbeli vizsgarészen a szövegalkotással elérhe-

tő összpontszám 60%-a szempontjából, hogy a szövegalkotási 

képesség az egyik szinten elért eredmény alapján nagy való-

színűséggel becsülhető, téma- és feladatfüggetlen képességként 

működtethető egy másik vizsgaszint feladatainak megoldásában.  

4. Az emelt szintű vizsgát választó tanulók középszintű vizsgája ma-

gasabb átlagú és kisebb szórású, mint a valós emelt szintű 

eredményeik.  
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5. A magyar nyelv és irodalom minta alacsony elemszáma jelentős 

mértékben befolyásolhatja a becslések megbízhatóságát, 

ezért ennek pontossága is adhat eltéréseket.  
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4 A közép- és emelt szintű írásbeli érettségi 

eredmények statisztikai és kvalitatív összehasonlító 

elemzése 

4.1 A középszintű próbavizsgán és a hivatalos emelt szintű 

vizsgán elért tanulói eredmények összehasonlítása  

A minta középszintű írásbeli vizsgájának összesített eredménye 

69,43%, szórása 15,406. A szövegalkotási feladatok összesített átlaga 

67,34%. A helyesírási hibák miatti pontlevonás -16,81%, szórása 21,16. 

Az íráskép minősítése -7,46%, szórása 15,15. 

Szövegértés Szövegalkotás 

átlag szórás 
átlag 

tartalom 

szórás 

tartalom 

átlag 

szerkezet 

szórás 

szerkezet 

átlag 

nyelv 

szórás 

nyelv 

79,44 10,38 64,48 22,56 68,06 19,30 69,48 17,37 

15. ábra A középszintű próbavizsgán elért eredmények 

az írásbeli feladatlap összetevői szerint (N=67) 

A 15. ábrán jelzett adatok azt mutatják, hogy a próbavizsgán 

nyújtott teljesítmény a szövegértés tekintetében jelentősen meg-

haladja az országos átlagot (ld. 16. ábra adatai), miközben a szö-

vegalkotásban elért eredmények némileg a gimnáziumi átlagnak 

megfelelőek, vagy kicsivel alatta maradnak.  

 Gimnázium  Szakközépiskola 

Szövegértés 68,3 -10,7 57,6 

Szövegalkotás/nyelvi minőség 69,6 -13,6 56 

Szövegalkotás/szerkezet 69,9 -14,7 55,2 

Szövegalkotás/tartalom 66,5 -14,1 52,4 

16. ábra Középszint: az írásbeli részpontszámok százalékos átlaga 

a vizsgált 4 évben (2009–2012) iskolatípus szerint9 

                                    
9 Forrás: Oktatási Hivatal, Érettségi vizsgatárgyak elemzése 2009–2012. Magyar nyelv és 

irodalom. 
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Nyelvi irodalmi 

műveltségi fel-

adatsor 

Szövegalkotási feladatok 

Egy mű értelme-

zése 

Reflektálás egy 

jelenségre 

Gyakorlati írásbe-

liség 

átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás 

53,62 17,18 62,27 22,59 65,00 22,80 75,92 19,10 

17. ábra Az emelt szintű írásbeli vizsgán elért eredmények 

az írásbeli feladatlap összetevői szerint (N=67) 

A minta emelt szintű írásbeli vizsgájának összesített eredménye 

53,62%, szórása 17,18. A szövegalkotási feladatok összesített átlaga 

67,73%. A helyesírási hibák miatti pontlevonás átlaga 44,77%, szórása 

30,37. Az íráskép miatti pontlevonásé -2,49, szórása 8,82. 

Ha a mintában résztvevők emelt szintű írásbeli eredményeit 

a 2009–2012-es időszak átlagához hasonlítjuk (lásd a 18. ábrát), 

akkor a 2014-es eredményeket némileg alacsonyabbnak kell tar-

tanunk, legalábbis a gimnáziumból érkező vizsgázók átlagos 

eredményéhez képest. 

 Gimnázium Szakközépiskola 

Nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor 53,6 42,2 

Egy mű értelmezése 68 56,7 

Reflektálás/érvelő szöveg 71 60,2 

Gyakorlati szövegalkotás 73,9 67,8 

18. ábra Az emelt szintű írásbeli részpontszámok százalékos átlaga a vizsgált 4 évben 

(2009-2012) iskolatípus szerint10 

Az alábbi grafikonok (19., 20. és 21. ábra) a minta középszintű és 

emelt szintű eredményeinek eloszlását jellemzik. Két terület kivéte-

lével normális eloszlásúnak tekinthetőek. Az egyik kivétel termé-

szetes, hiszen csak 0, 1, 2 vagy 3 pontot lehet levonni íráskép 

miatt, a másik a Gyakorlati írásbeliség szövegfajta, amely a leg-

ferdébb tapasztalati eloszlású volt. Megjegyzem, ez inkább egy nor-

                                    
10 Forrás: Oktatási Hivatal, Érettségi vizsgatárgyak elemzése 2009-2012. Magyar nyelv 

és irodalom. 
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mális eloszlás bal felére emlékeztet. Ugyanakkor az összpontszám annyira 

normális, hogy az már-már csodaszámba megy. Természetesnek tekinthe-

tő, hogy a helyesírás és az íráskép pontlevonásai nem adnak normális el-

oszlást.  

 

 

19. ábra A középszintű szövegértés feladatsor és a szövegalkotási feladatok összesített 

eredményeinek eloszlása 
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20. ábra A középszintű szövegalkotási feladatok eredményeinek eloszlása 

a tartalom, a szerkezet és a nyelvi minőség szempontjából 
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21. ábra Az emelt szintű vizsga írásbeli vizsgarészén elért összeredmények és a nyelvi-

irodalmi műveltségi feladatsor eredményeinek eloszlása 

4.2 A középszintű próbavizsgán és a hivatalos emelt szintű 

vizsgán elért eredmények összehasonlítása a vizsgált 

minta vonatkozásában 

Ha a vizsgaszintek egyes feladattípusai szerint hasonlítjuk össze az ered-

ményeket, a következő összefüggéseket látjuk. 

A középszint szövegértés feladatsorában a vizsgázók lénye-

gesen magasabb teljesítményt nyújtottak, mint az emelt szintű 
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nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorban, amelynek követelményei 

jelentősen eltérnek a középszint szövegértés feladatsorában elvártaktól. 

Ebből egyúttal azt a megnyugtató következtetést is levonhatjuk, 

hogy az emelt szintre jelentkezők magasabb szövegértési képes-

ségűek, miközben kifejezetten az emelt szint elvárásainak kevés-

bé tudnak eleget tenni. A nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor 

magasabb szórása jelzi a mintába kerültek (a gyakorlat alapján is általá-

ban jellemző) felkészültségi heterogenitását.   

Feladattípus Középszint Emelt szint 

átlag szórás átlag szórás 

Szövegértés 79,44 10,38 ---------------- --------------- 

Nyelvi-irodalmi 

műveltségi feladat-

sor 

-------------- ------------------ 53,62 17,18 

Szövegalkotás 67,34 18,74 66,60 18,12 

Levonás helyesírás -16,81 21,15 -44,78 30,37 

Levonás íráskép -7,46 15,15 -2,49 1,07 

22. ábra A középszint és az emelt szint írásbeli 

eredményei feladattípusonként (%) N=67 

Felmerül a kérdés, miért nem különböznek hasonló, de leg-

alábbis közelítően hasonló módon a szövegalkotás eredményei? 

Feltevésünk szerint az okok több tényezőre vezethetőek vissza. A vizsgázó 

középszintű szövegalkotási eredményei egy feladatra kapott tartalmi, 

szerkezeti és nyelvi minőségbeli teljesítményéből adódnak össze, míg 

emelt szinten a szövegalkotási összpontszámát három, különböző képes-

séget vizsgáló feladat megoldásával éri el.   

Feltételezhetjük, hogy a szövegalkotási képesség egy olyan ál-

landó és azonos minőséggel működtethető képesség, amelyet ke-

vésbé befolyásol az eltérő feladathelyzet, feladatinstrukció és 

feladattartalom. Ez alól kivétel a gyakorlati írásbeliség emelt szin-

tű feladata, amely a maga 75,92%-os átlagával meghaladja mind az 

egy mű értelmezése (62,27%), mind a reflektálás egy jelenségre (65%) 
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feladatban nyújtott teljesítmények átlagát (lásd a 17., Az emelt szintű 

írásbeli vizsgán elért eredmények az írásbeli feladatlap összetevői szerint 

című ábrát).   

Azt is feltételezhetjük továbbá, hogy a középszint és az emelt szint 

szövegalkotási feladatainak követelményszintje közel áll egymáshoz. 

Az is elképzelhető továbbá, hogy a fogalmazások értékelésében általában 

jellemző alkalmazott holisztikus (egyben látó) értékelés azonosan mű-

ködik mindkét vizsgaszinten.  

(A középszintű eredmények is normális eloszlásúaknak tekinthetők. 

A részletes táblákon látszik, hogy az eloszlások egycsúcsúak és jelentősen 

ferdék. Ez a t-próba végrehajtását nem teszi lehetetlenné, a t-próba ro-

busztus ezekre a változásokra, azaz megállapításaink helyesek.) 

 Átlag N Szórás Átlag szórása 

1. pár 

Középszintű szövegértés százalékos 

eredménye 
79,4403 67 10,37937 1,26804 

Emelt szintű nyelvi-irodalmi művelt-

ségi feladatsor százalékos eredménye 
53,6194 67 17,17933 2,09879 

2. pár 

Középszintű szövegalkotás összesen 

százalékos eredménye 
67,3383 67 18,74214 2,28972 

Emelt szintű szövegalkotás összesen 

százalékos eredménye 
66,5920 67 18,12190 2,21394 

3. pár 

Középszintű levonások, helyesírási 

hibák százalékos eredménye 
−16,8159 67 21,15704 2,58474 

Emelt szintű levonások, helyesírási 

hibák százalékos eredménye 
−44,7761 67 30,36935 3,71021 

4. pár 

Középszintű levonások, íráskép szá-

zalékos eredménye 
−7,4627 67 15,15453 1,85142 

Emelt szintű levonások, íráskép szá-

zalékos eredménye 
−2,4876 67 8,82572 1,07823 

23. ábra A középszint és az emelt szint feladattípusainak eredményei közötti megfelelé-

sek – párosított statisztikák – átlag és szórás 
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 N Korreláció Szignifikancia 

1. pár 

Középszintű szövegértés százalékos eredmé-

nye és emelt szintű nyelvi-irodalmi műveltsé-

gi feladatsor százalékos eredménye 

67 0,535 0,000 

2. pár 

Középszintű szövegalkotás összesen százalé-

kos eredménye és emelt szintű szövegalkotás 

összesen százalékos eredménye 

67 0,412 0,001 

3. pár 

Középszintű levonások, helyesírási hibák szá-

zalékos eredménye és emelt szintű levoná-

sok, helyesírási hibák százalékos eredménye 

67 0,470 0,000 

4. pár 

Középszintű levonások, íráskép százalékos 

eredménye és emelt szintű levonások, írás-

kép százalékos eredménye 

67 0,111 0,372 

23. ábra A középszint és az emelt szint feladattípusainak eredményei közötti korreláció 

A korrelációs vizsgálat adatai szerinti táblázat értékei alapján az 

alábbi megállapításokat tehetjük.  

A középszintű szövegértési feladat és az emelt szintű nyelvi-irodalmi mű-

veltségi feladatsor értékei korrelálnak, de átlagai különböznek. 

• A szövegalkotásra kapott összpontszámok átlaga nagy meg-

bízhatósággal megegyezik. 

• A helyesírási hibapontok miatti levonások korrelálnak ugyan, de 

átlaguk jelentősen eltér, emelt szinten kb. háromszor akkora, 

mint középszinten. 

• Az íráskép miatti levonásoknak semmi közük egymáshoz, közép-

szinten kétszer annyit vontak le az értékelők, mint emelt 

szinten, de nincs összefüggés az emelt levonásokkal. 

4.3 Az emelt szintű vizsgán 10-20-30-40-50-[….]-100%-os 

eredményt elért vizsgázók átlageredményének értékelése 

a középszintű vizsgán és fordítva 

A próbavizsga további összehasonlításokra is módot adott, így megvizs-

gáltuk, ha a középszintű eredmények alapján becsülni szeretnénk az 

emelt szintű eredményeket, milyen értékeket kapunk. A középszintű 
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írásbeli vizsgarészen és az emelt szintű vizsgarészen elért 
összpontszám általában együtt jár, bár a kategóriákon belüli átla-
gok elég tág konfidencia intervallumokkal írhatóak le. A szórás 
igen magas, helyenként 10-30 fölötti. Az átlagok kevésbé illesz-
kednek egy egyeneshez.  
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24. ábra Középszintű eredmények az emelt szintű eredmények függvényében 

Ha a középszintű eredményeket is tíz kategóriába soroljuk 

(0-9,99%, 10-19,99%, 20-29,99% stb.) és kereszttáblát készítünk az 

emelt szintű eredmények tíz kategóriájával, akkor láthatjuk a konkrét ér-
tékpárokat is (lásd a 25. ábrát). 

Középszintű eredmények az emelt szintű eredmények függvényében
Magyar nyelv és irodalom – írásbeli összpontszám
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25. ábra Középszintű eredmények az emelt szintű eredmények függvényében 

– a vizsgázók száma tekintetében 

Középszintű eredmények az emelt szintű eredmények függvényében 
Magyar nyelv és irodalom – írásbeli összpontszám 

Középszintű eredmények az emelt szintű eredmények függvényében 
Magyar nyelv és irodalom – írásbeli összpontszám 
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Az adatok elemzését abból a szempontból is elvégezhetjük, hogy ar-

ra a kérdésre keressük a választ, vajon milyen valószínűséggel lehet 

megbecsülni az emelt szintű eredmények alapján a középszintű 

írásbeli vizsgarészen elérhető eredményeket (lásd a 9., 10. és 11. 

ábrát). 

 

26. ábra Emelt szintű eredmények a középszintű eredmények függvényében 

(írásbeli összpontszám) 

 

 

27. ábra Emelt szintű eredmények a középszintű eredmények függvényében 

– a vizsgázók száma tekintetében 

Emelt szintű eredmények a középszintű eredmények függvényében 
Magyar nyelv és irodalom – írásbeli összpontszám 

Középszinten elért eredmény 

Emelt szintű eredmények a középszintű eredmények függvényében 
Magyar nyelv és irodalom – írásbeli összpontszám 

Középszintű eredmény 
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28. ábra Emelt szintű eredmények a középszintű eredmények függvényében 

– szövegértés–nyelvi-irodalmi műveltség 

 

 

29. ábra Emelt szintű eredmények a középszintű eredmények függvényében 

– szövegalkotás 

Következtéseink hasonlóak az eddig mondottakhoz, az emelt szintű 

eredmények alapján a kategóriákon belüli átlagok elég tág konfidencia in-

tervallumokkal írhatóak le. A szórás igen magas. Az átlagok kevésbé 

illeszkednek egy egyeneshez. A középszintű szövegértés feladatsor jó 

Emelt szintű eredmények a középszintű eredmények függvényében 
Magyar nyelv és irodalom – I. rész(szövegértés / nyelvi-irodalmi mű-

veltség) 

Középszintű eredmény 

Emelt szintű eredmények a középszintű eredmények függvényében 
Magyar nyelv és irodalom – II. rész(szövegalkotás) 

Középszintű eredmény 
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eredményei még nem valószínűsítik az emelt szint nyelvi-irodalmi 

műveltségi feladatsor hasonlóan jó eredményeit. A magasabb emelt 

szintű szövegalkotási eredmények együtt járhatnak a magasabb közép-

szintű szövegalkotási teljesítménnyel.  

4.4 A közép- és emelt szintű vizsga vizsgarészek szerint elért 

eredményeinek összehasonlítása, elemzése, értékelése 

Regressziós becslést készítünk a közép- és az emelt szintű adatok össze-

tartozó értékpárjai alapján. Ez az eljárás is lehetőséget kínál az adatok 

transzformációjára. Becsüljük a regressziós paramétereket, megbízható-

sági adatokat számítunk a becslő függvényre. 

4.4.1 Szövegértési feladatsor és Nyelvi-irodalmi műveltségi 

feladatsor 

 

30. ábra A középszintű szövegértési feladatsor és az emelt szint nyelvi-irodalmi 

műveltségi feladatsor eredményeinek együttjárási becslése 
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Az alkalmazott statisztikai képlet szerint, ha a jelenlegi követelmé-

nyek és vizsgaleírás szerint az emelt szintet jelöli meg egy vizsgázó, 
akkor minimum 62%-ról indul a középszinten. Ez a következtetés 

összhangban van a korábban mondottakkal, amikor az emelt szintre je-

lentkezők magas szövegértési teljesítményéről szóltunk. (Sajnos a másik 

végen nem ad jó becslést, azaz a görbe 100%-os emelt szinthez is csak 

95%-os középszintű eredményt rendel.) Ez az összes tárgy közül 
a legmagasabb becslési mutató, bár korlátként meg kell említeni, 
hogy kizárólag a szövegértés és a nyelvi-irodalmi műveltségi fel-
adatsor együttmozgásán alapul.    

4.4.2 Szövegalkotási feladatok 

A középszint és az emelt szint szövegalkotási feladatainak átlagos ered-

ményessége nem mutatott mérvadó eltérést. A középszintű szövegalkotás 

százalékos értékének becslése az emelt szintű szövegalkotási feladatok 

alapján elég gyenge összefüggést mutat az egyenes mentén adott tág 
intervallumok, a nagy szórás miatt. (lásd a 32. ábrát).  

 
31. ábra A középszint és az emelt szint szövegalkotási feladatai 

– az eredmények együttjárásának becslése 
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4.4.3 Hasonló jellegű (hasonló tárgyú és probléma-felvetésű, 

hasonló háttér-ismereteket kívánó) feladatok 

eredményességének összevetése a vizsgált minta és a 

kutatásban érintett feladatlapok vonatkozásában 

értelmezve  

A kutatásban szereplő feladattartalmak összehasonlító elemzésére el-

sősorban a szövegalkotási feladatok alkalmasak, kitüntetetten az 

egy mű értelmezése és az érvelő esszé feladata, jóllehet e feladattí-

pusok értékelési eljárásai eltérőek a két vizsgaszinten. A középszint ösz-

szehasonlító elemzése feladat és az emelt szint gyakorlati írásbeliség 

feladata, vizsgafeladat-típusként egyedi, és csak az egyik, illetve a másik 

szinthez kötődik, így nem vethető össze.  

A tartalmi összevetés mellett érdemes kitérni a feladattípusok po-

zíciójára és pontszámaira is, ugyanis e tekintetben eltérőek a tartalmi 

szempontból akár egymáshoz közelinek talált feladatok. Középszinten egy, 

emelt szinten három fogalmazási feladat van, ez utóbbi műfajában jelen-

tősen eltérő feladattípus. Középszinten van választhatóság (három külön-

böző feladatból egy), emelt szinten viszont mindhárom úgymond kötelező. 

Középszinten tehát az írásbeli vizsgarészen elérhető összpontszám 60%-

át kitevő szövegalkotás egy feladat megoldásával, míg ugyanez 

emelt szinten három feladat kidolgozásával érhető el.  
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Értelmezés Érvelés, reflektálás 

Középszint Emelt szint Középszint Emelt szint 

Egy mű értelmezése 

(válaszható feladat) 

Egy mű értelmezése 

(kötelező feladat) 

Érvelés 

(választható 

feladat) 

Reflektálás egy 

jelenségre 

(kötelező feladat) 

Mikszáth Kálmán: 

Mikor a császár ki-

rálynak készül 

 

Szempont: anekdo-

tikus elbeszélés-

mód, 

cselekményvezetés, 

alakformálás, narrá-

tor pozíciója, be-

szédmódjának 

sajátosságai.  

Pilinszky János: Egy 

arckép alá 

 

Szempont: beszéd-

mód, ismétlések, 

versmondat szerepe 

a szöveg jelentésé-

nek megteremtésé-

ben. 

 

Tárgy: művek 

tartalmi jegyeinek 

átírása/műfajvál-

tás/. 

Téma: téma, tartalom, 

műfaj lehetséges ösz-

szefüggései. 

Felvezető szöveg: 

Shakespeare 

18. századi átdol-

gozásai 

Hankiss Elemér: 

Félelmek és szim-

bólumok (2006) 

Felvezető szöveg: 

Szakonyi Károly: 

Szépirodalom-e 

a dráma? (2013) 

60 pont 25 pont 60 pont 20 pont 

32. ábra A középszint és az emelt szint szövegalkotási feladatainak összehasonlítása  

A középszintű műértelmezési feladat több értelmezési szem-
pontot, azaz kidolgozási instrukciót közöl, mint az emelt szintű, 
amely egy-két kiemelt fogalmi szempontra összpontosító fókusz értelme-
zését várja el. Az érvelés és a reflektálás feladat közelebb áll egy-
máshoz, de míg a középszintű érvelés lényegében a befogadóra, 
a „mindenkori színházi közönségre” összpontosít, addig az emelt szintű az 
alkotóra, a téma, a tárgy és a műfajválasztás összefüggéseinek megvilágí-
tását várja el.  

A szövegértés és a nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor összeha-
sonlítása erőltetettnek tűnhetne, ugyanis a szövegértés egy könyvismerte-
tő szövegre, míg az emelt szintű feladatsor Ady Endre: A fehér lótuszok 
című alkotására tett fel különböző kérdéseket. Közös összetevő a szöveg 
különböző jellemzőinek (jelentésrétegeinek, szókincsének, állításainak 
stb.) értelmezése. Lényeges eltérés, hogy az emelt szint nyelvi-
irodalmi műveltségi feladatsora tágabb motivikus irodalmi kontex-
tusokra is kérdez, míg a középszint szövegértési feladatsorának 
kérdései nem lépnek ki az adott szövegből.   
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4.4.4 A levont hibapontok összehasonlító elemzése 

A helyesírási levonások korrelálnak ugyan, de átlaguk jelentősen eltér, 

emelt szinten kb. háromszor akkora, mint középszinten. Nagyon gyenge 

összefüggés alapján számolhatunk. A képlet:  

Középszintű helyesírás százalék := −2,139 + 0,328 * Emelt szintű 

helyesírás százalék. 

 

33. ábra Az eredmények együttjárásának becslése emelt és középszinten  

– a helyesírási hibák és az íráskép miatti levonások esetében  
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34. ábra Emelt szintű eredmények a középszintű eredmények függvényében 

– Levonások 

 

 

35. ábra Emelt szintű eredmények a középszintű eredmények függvényében 

– levonások – a vizsgázók száma tekintetében 

Emelt szintű eredmények a középszintű eredmények függvényében 
Magyar nyelv és irodalom – levonások helyesírási hiba miatt 

Középszinten elért eredmény 

Középszintű eredmény 

Emelt szintű eredmények a középszintű eredmények függvényében 
Magyar nyelv és irodalom – levonások helyesírási hiba miatt 
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4.5 Az egyes vizsgaösszetevők feladatainak 

problémaorientált elemzése az elért eredmények alapján 

4.5.1 Átlageredmények 

Az egyes összetevők eredményei az elvárhatóhoz, továbbá a korábbi ta-

pasztalatokhoz, illetve elemzésekhez képest nem képviseltek sem kiug-

róan alacsony, sem kiugróan magas eredményt.  

4.5.2 Az esetleges kiugró teljesítmények   

A középszint írásbeli vizsgarészén az eredmények alapján nem azonosít-

ható kiugró vagy problémás összetevő. Az emelt szint szövegalkotási 

feladataiból az írásbeli vizsgarészen elérhető összpontszám 15%-át kitevő 

gyakorlati írásbeliség feladata eltér a másik két szövegalkotási 

feladattípus eloszlásától, megfontolandó a feladatsor elhagyása és 

a pontszámainak átcsoportosítása.  

4.5.3 Az eltérések szakmai okai  

Nem azonosítottunk jelentős eltérést.  
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5 Következtetések 

A legfőbb következtéseink a kutatás jellege és tárgya miatt az emelt szin-

tű és középszintű eredmények együttmozgásának, korrelációjának vizsgá-

latából adódhatnak. Tárgyszerűen megállapíthatjuk, hogy egy vizsgázó 

középszintű eredményei alapján kis valószínűséggel jósolható meg 

az emelt szintű eredménye (36. ábra), miközben fordítva, azaz az 

emelt szintű eredményekből lényegesen nagyobb valószínűséggel 

következtethetünk a középszintű eredményekre (37. ábra). Tehát 

arról, hogy a középszintű eredmények alapján mennyiben becsülhető az 

emelt szint eredményessége, a rendelkezésre álló adatok alapján csak 

alacsony bizonyossággal tudunk nyilatkozni. 

A két szint viszonyában az emelt szint nyelvi-irodalmi mű-

veltségi feladatsora (az írásbeli vizsgarészen elérhető összpont-

szám 40%-a) meghatározóbb, mint a szövegalkotási feladatok.  

 

36. ábra A középszintű és az emelt szintű írásbeli vizsgarész 

eredményeinek együttmozgása 
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37. ábra Az emelt szintű és a középszintű vizsgarész eredményeinek együttmozgása 

Jelen kutatás alapján nem becsülhető meg elfogadható szignifikan-

cia-szinten a vizsga egyik szintjén elért eredmények alapján a másik szin-

ten elérhető teljesítmény, legalábbis a középszintről az emelt szint felé 

tekintve. A középszintű eredmény alapján az adott írásbeli vizsga-

rész szerkezetével és az alkalmazott modellszámítási eljárásokkal 

alacsony megbízhatósággal lehet becsülni az emelt szinten elérhe-

tő eredményt. Az adathiány mellett ennek egyik tartalmi oka lehet, hogy 

az emelt szint más tudástartalmakat és más képességterületeket vizsgál, 

miközben mind a két vizsgaszinten lényegében adott szövegek adott 

szempontú interpretációjáról van szó. Az emelt és a középszintű ered-

mények együttmozgása alacsony értékű, az eredmények korrelá-

ciója, regressziója gyenge összefüggést mutat. 

Feltehetően a helyesírás is szerepet játszik a gyenge együttmozgás-

ban, ugyanis a helyesírás a vizsgált más képességekkel (szövegértés, 

szövegalkotás) sem jár együtt, ezektől függetlenül mozog, ahogyan ezt 

más kutatások is jelzik.  
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A kutatási hipotézisek nagy része beigazolódott, az emelt szintet vá-

lasztók eredményei legalábbis a szövegértési feladatsor tekintetében kö-

zépszinten meghaladják az országos átlagot, miközben a szövegalkotási 

feladatokban az országos átlag közelében maradnak. Összességében iga-

zolódott, hogy az emelt szintű vizsgát választó tanulók középszintű 

vizsgája magasabb átlagú és kisebb szórású, mint a valós emelt 

szintű eredményeik.  

A kutatás adatai szerint − ahogyan azt feltételeztük −, az emelt 

szinten vizsgázók összességében nem alkotnak homogén jó telje-

sítményű csoportot, hiszen sokuk nem a meritokratikus elv szerint 

(a kiválóság jegyében) tesz magyar nyelv és irodalomból emelt szintű 

vizsgát, hanem pragmatikus, továbbtanulási okokból.  

Az elvégzett modellszámítások alapján állítható, hogy az emelt 

szintű eredményekből nagy valószínűséggel becsülhető a közép-

szintű eredmény, fordítva azonban a jelen adatok alapján a becs-

lés igen alacsony hatásfokú, azaz egy középszintű eredmény 

alapján igen alacsony megbízhatósággal becsülhető egy emelt 

szintű teljesítmény.  

Továbbra is fel kell tételeznünk, hogy az alkalmazott statisztikai el-

járásokkal nem (vagy nehezen) vizsgálható tényezők is befolyásolják az 

értékelést, így az emelt szintű írásbeli teljesítményekre irányuló előzetes 

értékelői elvárások.  

Jelen kutatás alapján megállapítható, hogy a próbavizsgán részt 

vevő vizsgázók a (számukra tét nélküli) középszinten kevesebb 

erőfeszítést tettek, mint az éles emelt szintű írásbeli vizsgájukon. A ku-

tatás mintájáról közöltek alapján (lásd a 8., 9. és 10. sz. ábrát) feltételez-

zük, hogy a próbavizsgára jelentkezettek felkészültsége némileg 

elmaradt az emelt szinten vizsgázó teljes populáció felkészültsé-

gétől. 
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6 Az elemzés eredményeire alapozott fejlesztési 

javaslatok  

A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgájának eddigi statisztikai elem-

zési eredményeihez jelen kutatás jelentős hozadékkal járult hozzá. Meg-

erősítette a szövegértési és a nyelvi irodalmi műveltségi feladatsor 

pozícióját, ugyanis mindkettő érzékenyen, szignifikáns módon já-

rul hozzá az adott vizsgaszinten elért teljesítmény statisztikai 

megbízhatóságához, normál eloszlásához, továbbá pregnánsan 

felmutatja a két vizsgaszint nehézségbeli eltérését is.  

Radikális javaslatnak tűnhet, de megfontolandó mindkét vizsgaszin-

ten az íráskép külön történő értékelésének elhagyása, és az olvasha-

tó írás szempontjának a helyesírás, vagy a szövegalkotás nyelvi minőségi 

pontszámában történő feltüntetése.  

Felmerül az emelt szint gyakorlati írásbeliség feladatának elha-

gyása és a 15 pont szétosztása a másik két szövegalkotási feladat között. 

Ez esetben viszont a változást a javítási-értékelési útmutatóban is olyan 

módon érdemes érvényesíteni, hogy jelenjen meg a magasabb pontszám 

több értékelési szempont közötti megosztása.  

Az emelt szint mintájára javasolt a külső értékelői attitűd erősítése, 

az ott közreműködő javításvezetőkkel történő konzultáció mentén, kö-

zépszinten felüljavító tanár bevonása az értékelésbe, ilyen módon 

építve be az értékelésbe a szakmai minőségbiztosítást.  
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