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1 A matematika közép- és emelt szintű érettségi vizsga 

tartalmi és szintbeli különbségeinek szakmai elemzése1 

1.1 A vizsgák követelményrendszerének és modelljének 

összehasonlítása 

A matematika részletes érettségi vizsgakövetelmény bevezetőjében a fel-

használók (matematika tanárok és tanítványaik) és más érdeklődők (pl. 

szülők, más szakos osztályfőnökök) számára egyaránt érthetően és na-

gyon világosan megfogalmazódik a matematika érettségi két szintjé-

nek lényege, valamint a követelmények felépítésének szerkezete: 

„Középszinten a mai társadalomban tájékozódni és alkotni tudó 

ember matematikai ismereteit kell megkövetelni, ami elsősorban a mate-

matikai fogalmak, tételek gyakorlati helyzetekben való ismeretét és al-

kalmazását jelenti. 

Az emelt szint tartalmazza a középszint követelményeit, de az azo-

nos módon megfogalmazott követelmények körében az emelt szinten ne-

hezebb, több ötletet igénylő feladatok szerepelnek. Ezen túlmenően az 

emelt szint követelményei között speciális anyagrészek is találhatók, mivel 

emelt szinten elsősorban a felsőoktatásban matematikát használó, illetve 

tanuló diákok felkészítése történik.” 

A kétszintű matematika érettségi modelljében tehát spirális felépí-

tésben kapcsolódik össze a két szint. A követelményekben megfogalma-

zott kompetenciák és a vizsgakövetelmények egyaránt a matematika tan-

anyag öt nagy témaköre szerint tagolódnak. 

A témakörök a következők:  

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok 

2. Számelmélet, algebra 

3. Függvények, az analízis elemei 

                                    
1Az idézetek a matematika részletes érettségi vizsgakövetelményekből valók. 
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4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria 

5. Valószínűségszámítás, statisztika 

Egy-egy témakörnél a kompetenciák esetében először megfogalmazódnak 

a mindkét szinten érvényes elvárások, majd a csak az emelt szintre érvé-

nyes követelmények. A követelményrendszer az ismeretanyag szempont-

jából is jól strukturált, áttekinthető. Nagy témakörönként párhuzamosan, 

két oszlopban – középszint, emelt szint – jelennek meg az elvárások. 

A középszint oszlopában szereplő követelmények mindkét szintre érvé-

nyesek, az emelt szint oszlopában a többlet fogalmazódik meg. Ez a jól 

strukturált felépítés áttekinthetővé teszi a két szint kapcsolatát is, az 

eltérését is.  

Elemeztük a követelményeket a részletezettség szempontjából is. 

Gyakorló tanárok részéről többször felmerült az a kérés, hogy egyes köve-

telmények megfogalmazását tovább kellene részletezni, vagy példával il-

lusztrálni. Tipikusan ilyen követelmény középszinten, például a Számelmé-

let, algebra témakörben az egyenletek, egyenlőtlenségek között a maga-

sabb fokú egyenleteknél az „Egyszerű, másodfokúra visszavezethető 

egyenletek megoldása”, vagy az exponenciális, a logaritmikus és a trigo-

nometrikus egyenleteknél a „Tudjon a definíciók és azonosságok közvetlen 

alkalmazását igénylő feladatokat megoldani” a vizsgázó. Lehet, hogy egy-

egy illusztráló példa az adott pillanatban segítené a kezdő, vagy valamiért 

bizonytalan tanárokat, de véleményünk szerint az ilyenfajta részletezés 

amellett, hogy nem lehet teljes, esetleg félreérthető, és félő, hogy felesle-

gesen bemerevíthetné a tanári gyakorlatot. Határozottan megfogalmaz-

zuk, hogy véleményünk szerint a követelmények részletezettsége 

megfelelő. 

Kellő hangsúlyt kap a követelményekben a kognitív szintek kü-

lönbsége a közép és az emelt szint között. Pl.: Középszinten a vizsgázó 

„Ismerje a függvénytani alapfogalmakat”, emelt szinten „Tudja az alapve-

tő függvénytani fogalmak pontos definícióját”.  
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A feladatlap utolsó egységében mindkét vizsgaszinten választaniuk 

kell a vizsgázóknak. A középszinten három feladat közül kettőt kell meg-

oldani, és ebben a vizsgarészben csak ez a két feladat értékelhető. Emelt 

szinten öt feladat közül négyet kell megoldani, és csak ez a négy feladat 

értékelhető. A választás kényszere megvalósítja a vizsgamodellnek azt a 

jellemzőjét, amely elvárja a vizsgázók döntési képességének fejlett-

ségét, önismeretét a matematika tudásukkal, teljesítményükkel kapcso-

latban.  

A matematika érettségi vizsgamodellben speciális a szóbeli vizsga 

szerepe. Az emelt szinten minden vizsgázó esetén vizsgájának része 

a központi tételsor alapján összeállított szóbeli vizsga is. A vizsgaered-

mény az írásbeli és a szóbeli együttes teljesítménye alapján születik meg. 

Középszinten azok, akik legalább 25%-ot teljesítettek az írásbeli vizsgán, 

nem szóbeliznek. A 12% és 24% között teljesítők a vizsgáztató intézmény 

által összeállított tételsor alapján tehetnek szóbeli vizsgát. Írásbeli és szó-

beli együttes teljesítményük alapján kapják meg a matematika érettségi 

vizsgaeredményüket. 

1.2 A feladatsorok és javítási-értékelési útmutatók 

összevetése 

A feladatsorok jellemzése 

A matematika vizsga leírása mindkét szinten tartalmazza az írásbeli fel-

adatlap tartalmi jellemzőit. Az ott megfogalmazott irányadónak tekintendő 

arányok a következők: 

Témakörök Középszint Emelt szint 

1. Gondolkodási módszerek stb. 20% 25% 

2. Aritmetika, algebra, számelmélet 25% 20% 

3. Függvények, az analízis elemei 15% 20% 

4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria 25% 20% 

5. Valószínűségszámítás, statisztika 15% 15% 

1. ábra A közép- és emelt szintű vizsgaösszetevők hangsúlyának összevetése  

az adott szintű vizsga egészéhez viszonyítva 
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Az első és az ötödik témakör a kétszintű érettségit megelőző évek 

tananyagához képest jelentősen hangsúlyosabb szerepet kap. Mindkettő 

fontos a matematika tanulmányaikat lényegében befejező, a mai társada-

lomban, a mindennapi gyakorlati életben tájékozódni akaró/tudó, valamint 

matematikát a felsőoktatásban is tanuló és használó vizsgázók matemati-

kai gondolkodása szempontjából. A tematikus arányokat a szakma lénye-

gében elfogadta. (A kétszintű érettségi bevezetését megelőzően a közel 

tíz éves előkészítő munka során sok szakmai fórumon volt a tanároknak 

lehetősége az újdonságokkal megismerkedni, és a véleményüket elmon-

dani.) 

A közoktatásban és a felsőoktatásban szerzett személyes tapasztala-

taink szerint szükséges lenne emelt szinten az algebra arányának 

25%-ra való növelése, mert azok a tanulók, akik nem rendelkeznek 

igényes színvonalú algebrai készségekkel, alig behozható hátránnyal kez-

denek neki a matematikát használó felsőfokú tanulmányoknak. 

A továbbiakban elemezzük a középszintű próbavizsga és a hivatalos 

emelt szintű írásbeli feladatsorát a vizsgaleírásban megfogalmazott tema-

tikus arányok szempontjából. Megállapításainkat táblázatba foglaljuk. 

A matematika feladatok jellege miatt a feladatokban – különösen az ösz-

szetettebb feladatok gondolati elemeiként – több témakör együtt jelenik 

meg. Az is előfordul, hogy egy feladat részkérdései különböző témakörök-

ből valók. A logika elemei közül a matematikai szövegek megértésének 

követelménye pedig ott van minden kitűzött feladatban, akár matemati-

kán belüli, akár gyakorlati alkalmazásról szól a feladat. 

A feladatsoroknak középszinten 30-50%-a, az emelt szinten 

30-40%-a hétköznapi élethelyzetekhez kapcsolódó, modellalkotást igénylő 

kell legyen. Mivel az írásbeli feladatlap maximális pontszámának – közép-

szinten 100 pont, emelt szinten 115 pont – eléréséhez a kitűzötteknél 

eggyel kevesebb feladatot kell megoldani, a teljes feladatlap tematikus 

arányai valóban csak közelíthetik a vizsgaleírásban szereplő arányokat. 
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A feladat sorszáma 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

∑ 

% 

Téma A feladat adott témához tartozó pontszáma a 117-ből/ százalékos arányuk 

Gond.i módszerek  2  3 2   3        5  6 21 

18 

Algebra, számelmélet       2   2   12  4 6 5  31 

27 

Függvények, analízis 2               6 5  13 

11 

Geometria   3   3   2  3   12    11 34 

29 

Val. szám, statisztika            3   8  7  18 

15 

2. ábra A középszintű próbavizsga feladatsorának tematikus összetétele 

Megállapítható, hogy a feladatsor tematikus arányai lényegé-

ben jól megfelelnek a vizsgaleírásban megadott arányoknak, va-

lamivel kevesebb a függvények témakör jelenléte, a többlet 

a geometria témakörnél jelentkezik. 

A feladat sorszáma 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ∑ % 

Téma A feladat adott témához tartozó pontszáma a131-ből  

Gond. módszerek  11    2 6   19 14 

Algebra, számelmélet 12    16  4   32 24 

Függvények, analízis    14   6  6 26 20 

Geometria   9   9  16 2 36 27 

Val.szám, statisztika   5   5 2  6 18 15 

3. ábra A hivatalos emelt szintű feladatsor tematikus összetétele 

A feladatsorban a függvények, analízis és a valószínűségszámítás, 

statisztika témakörök a vizsgaleírásban megadott arányokban szerepel-

nek, az algebra, számelmélet és a geometria témák a megadottaknál na-

gyobb arányban vannak jelen, a megadottnál kisebb a gondolkodási mód-

szerek aránya, aminek egyik magyarázata az lehet, hogy a feladatok 

megértése és a helyes modellek megkeresése nem jelenítődik meg pon-

tokban.  
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A javítási-értékelési útmutatók jellemzése 

Mindkét szinthez készült javítási-értékelési útmutató biztosítja az egyér-

telmű, egységes javítást és értékelést. Kiemeljük, hogy a két útmutató 

azonos szemlélet alapján készült, ezt nagyon fontosnak tartjuk.  

Középszinten jellemzően 1-1 pontra lebontva adja meg az útmutató 

az értékelést, ahol 2 pont szerepel, ott világosan kiderül, hogy az mikor 

bontható és mikor nem. Emelt szinten is legtöbb esetben 1-1 pontra le-

bontott az útmutató, de itt értékes gondolatért 3 pont is előfordul, ahol 

pedig 2 pont szerepel, ott általában a jó válasz pontatlan megadása ese-

tén jár ebből az egyik. 
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2 A vizsgált minta jellemzőinek leírása 

2.1 Az összes vizsgázó és a minta eredményeinek 

összehasonlítása 

Matematikából az emelt szintű érettségire jelentkező vizsgázók közül 

144 fő írta meg a kutatásban kitűzött középszintű próbafeladatsort. A to-

vábbiakban ez a létszám adja a minta létszámát. A minta az emelt szinten 

idén vizsgázó populációnak a 4%-a. 

EMELT SZINT vizsgázók száma vizsgaátlag %-ban 

országos összes 3593 70,73 

országos írásbeli összes 3589 kb. 69,49 

minta 144 62,1806 

4. ábra A vizsgázók számának és az eredmények átlagának összevetése 

A következő grafikonok szemléltetik a matematikából emelt szinten 

vizsgázók és a minta eredményeinek kapcsolatát. Az 5. ábra grafikonjá-

ban a szóbeli eredmények is benne vannak. Az ábra vízszintes tengelyén 

látható 10%-onként növekedő eredmény-intervallumokhoz hozzárendeltük 

az ebben az intervallumban teljesítők %-ban kifejezett arányát, azaz az 

összes emelt szintű vizsgázó hány %-ának, illetve a 144 fős minta hány 
%-ának az eredménye esik az adott intervallumba.  

 
5. ábra Az országos összesített és a minta adatainak arányos szemléltetése  

Matematika emelt szintű vizsga és a 
próbavizsga eredményei 
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Mivel kutatásunk tárgya az írásbeli feladatsorok és a javítási-

értékelési útmutatók összehasonlítása, megjelenítjük csak az írásbeli 

eredményeket tartalmazó összehasonlító grafikont is, melyen a két ten-

gelyhez tartozó értékek értelmezése ugyanaz, mint a megelőző ábránál. 

 

6. ábra Az országos írásbeli eredmények és a minta adatainak arányos szemléltetése 

A szóbeli vizsga eredményeit is tartalmazó és a csak írásbeli ered-

mények összehasonlításáról szóló grafikonok lényegében megegyező kap-

csolatot mutatnak, ami azt jelenti, hogy a mintában az írásbeli eredmé-

nyek alapján levont következtetéseink a teljes emelt szintű vizsgára vo-

natkozóan is érvényesnek tekinthetők. 

Az ábrákból látható, hogy a minta eredményeinek átlaga az or-

szágosnál szignifikánsan kisebb. Az 1. számú mellékletben szereplő 

táblázat mutatja, hogy az összes vizsgázó emelt szintű írásbeli dolgozatá-

nak vizsgaátlaga (69,49%) nem esik bele a minta emelt szintű írásbeli át-

lagához tartozó konfidencia intervallumba. Ez azt jelenti, hogy az eltérés 

szignifikáns. Ez az eltérés feltételezésünk szerint abból adódhat, hogy akik 

igazán biztosak voltak a tudásukban, azok általában nem jelentkeztek 

a középszintű próbafeladatsor megírására, vagyis a mintából hiányzik 

az igazán jól teljesítő tanulók jelentős része. 
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2.2 A minta nemek szerinti megoszlása az országos 

adatokkal összehasonlítva 

 Országos adatok alapján Minta alapján 

vizsgatárgy neve Gyakoriság Százalék Gyakoriság Százalék 

matematika 

férfi 1754 66,4 82 56,9 

nő 889 33,6 62 43,1 

összesen 2643 100,0 144 100,0 

7. ábra A vizsgázók nem szerinti összevetése 

A 8. ábra grafikonja a 7. ábra táblázatában szereplő nappali tagoza-

tos érettségizőkre vonatkozó adatokat szemlélteti.  

 

8. ábra A vizsgázók nem szerinti összevetése – grafikonnal ábrázolva 

A mintában szereplő tanulók esetében a fiúk szignifikánsan 

alulreprezentáltak, a lányok pedig felül. Az összes emelt szinten 

érettségiző alapján a fiúk arányának a (64,56; 68,17) intervallumban 

kellene lennie. A minta ettől jóval elmarad, mindössze 56,94%-os a fiúk 

aránya. A minta kis elemszáma felől becsülve is szignifikáns eltérést 

kapnánk. 

A minta nemek szerinti megoszlása ugyanazt mutatja, amit a tanári 

tapasztalat is természetesnek tart: a lányok általában szorgalmasab-

bak a fiúknál, hiszen vállalták a középszintű próbaérettségivel járó 
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többletmunkát és időráfordítást. Valószínű, hogy a lányok gyakorlás-

nak is tekintették a középszintű feladatlap megoldását, a fiúk pedig ma-

gabiztosabbak, sokan érezhették azt, hogy erre nincs szükségük. 

2.3 A minta iskolatípusok szerinti megoszlása az országos 

adatokkal összehasonlítva 

 
Országos adatok 

alapján Minta alapján 

Vizsgatárgy neve Gyakori-
ság Százalék Gyakoriság Százalék 

Matematika 
Gimnázium 2447 92,6 115 79,9 
Szakközépiskola 196 7,4 29 20,1 
Összesen 2643 100,0 144 100,0 

9. ábra A vizsgázók képzési típus szerinti megoszlása 

A 10. ábra grafikonja a 9. ábrán látható nappali tagozatos érettségi-

zőkre vonatkozó adatokat szemlélteti. 

 

10. ábra A vizsgázók képzési típus szerinti megoszlása – grafikonnal ábrázolva 

A mintában szereplő tanulók között a szakközépiskolai tanulók 

szignifikánsan felülreprezentáltak. Az összes emelt szinten érettségiző 

alapján a gimnáziumi tanulók arányának a (91,59; 93,58) intervallumban 

kellene lennie. A minta ettől jelentősen elmarad, mindössze 79,86%-os 

a gimnáziumból jövők aránya. A minta kisebb elemszáma felől becsülve is 

erősen szignifikáns az eltérés. 
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Személyes tapasztalataink szerint a gimnáziumok nagy részében 

úgy készülhetnek a diákok az emelt szintű érettségire, hogy 11. és 

12. évfolyamon az emelt szinten tanulók külön csoportot alkotva tanulják 

a matematikát. A szakközépiskolákban sokkal nagyobb arányban fordul 

elő a „ráfejelő” fakultáció, ami azt jelenti, hogy az alapórákat osztályke-

retben tartják és az emelt szintre készülők csak a heti 2 többletórában 

dolgoznak önálló csoportban. A számok azt mutatják, hogy a szakközép-

iskolások inkább kihasználták a próbafeladatsor megírásával fel-

kínált lehetőséget a tapasztalatszerzésre, mint a gimnazisták. 
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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 egyezte-

tett szempontok mentén keressük a közép- és emelt szintű értékelési ská-

lák közötti összefüggéseket. 
 

H1. A vizsgázók két szinten elért eredményei között olyan kapcsolat mu-

tatható ki, amely alapján az egyik eredményből a másik becsülhető. 
 

H2. A középszintű próbavizsga eredményei szignifikánsan jobbnak várha-

tók az emelt szintű írásbeli eredményeinél. 
 

H3. A matematika kétszintű érettségi rendszere stabil, és megbízhatóan 

működik. Semmilyen jelentős változtatást nem igényel. 
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4 A közép- és emelt szintű írásbeli érettségi 

eredmények összehasonlító elemzése a statisztika 

tükrében 

4.1 A középszintű próbavizsgán és a hivatalos emelt szintű 

vizsgán elért tanulói eredmények összehasonlítása  

Tanulságos a középszintű próbavizsga és a középszintű írásbeli országos 

eredményeinek összevetése.  

KÖZÉPSZINT vizsgázók száma vizsgaátlag %-ban 

országos összes 76423 46,36 

országos írásbeli összes 76281 45,38 

minta 144 80,99 

11. ábra A vizsgázók számának és az eredmények átlagának összevetése 

Természetesnek tartjuk, hogy a mintában szereplők középszin-

tű teljesítménye lényegesen magasabb a középszinten vizsgázók 

országos átlagánál. Ez összhangban van a kétszintű matematika érett-

séginek a felépítésével és a célkitűzéseivel. A felkészítő tanárok több éves 

gyakorlata alapján is elvárt és elfogadott, hogy az emelt szintre készülő 

vizsgázó megbízhatóan jól teljesítse a középszint követelményeit. 

A továbbiakban szereplő adatok mindegyike a mintára vonatkozik. 

4.1.1 A középszintű próbavizsga eredményeinek leíró 

statisztikai adatai  

A leíró statisztikai adatok is azt mutatják, hogy a magas átlag és a szórás 

megbízhatóan jó teljesítményt jelez a középszintű próbadolgozatok ered-

ményével kapcsolatban. A középszintű vizsgamodell felépítéséből követ-

kezik, hogy a I. vizsgarész (rövid kérdések) eredménye jobb a II. résznél 

(melyben a feladatok több logikai lépésből állnak). Meglepő, hogy annak 

ellenére, hogy a mintában mindenki emelt szintű vizsgára jelentkezett, 
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a középszintű próbafeladatsoron előfordultak gyengén teljesítők, 

ezt a minimum adat mutatja.  

 Létszám Minimum Maximum Átlag Szórás Ferdeségi mutató 

KÖZÉP I. 144 36,67 100,00 85,2778 14,77887 −1,328 

KÖZÉP II. 144 8,57 100,00 79,1567 17,59268 −1,262 

KÖZÉP  144 20 100,00 80,99 15,857 −1,369 

12. ábra Leíró statisztikai adatok (az eredményeket százalékban tüntetjük fel) 

A középszintű próbaérettségi eredményeit grafikonokon is szemlél-

tetjük. A grafikonok jól mutatják, hogy az eredmények eloszlása hogyan 

alakult a normális eloszláshoz képest.  

 

13. ábra Szignifikancia-vizsgálat – középszint I. vizsgarész-összetevő 

 
14. ábra Szignifikancia-vizsgálat – középszint II. vizsgarész-összetevő 
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15. ábra Szignifikancia-vizsgálat – középszint írásbeli vizsga összesen 

A középszintű eredmények eloszlása aligha tekinthető nor-

málisnak, grafikonjaikat ábrázolva láthatjuk, hogy ezek erősen 

balra ferdék. Ez azt jelenti, hogy az eloszlás-grafikonok a szimmetrikus-

hoz képest jobbra tolódnak. A szakmai ok az, hogy a minta tagjai valam-

ennyien emelt szintű vizsgára készültek, ezért közülük sokan írtak a kö-

zépszinten jó dolgozatot. Matematikailag a jelenséget a −1 alatti ferdeségi 

mutatók fejezik ki. Az első és a második vizsgarész-összetevő grafikonját 

egymás mellé téve jelentős hasonlóságot láthatunk, ami az összesített 

eredmények grafikonján is megmutatkozik.  

4.1.2 A hivatalos emelt szintű vizsga eredményeinek leíró 

statisztikai adatai 

Már a reprezentativitás vizsgálatánál leírtuk, hogy az emelt szintű írásbeli 

eredmények az országos átlagnál gyengébbek, az országos írásbeli átlag 

69,49%-ával szemben a minta átlaga 62,18%. A minimális teljesítmények 

a középszintű megfelelőnél alacsonyabbak, és alacsonyabb az átlag is. 

Nagyobb a szórás, ami azt mutatja, hogy az átlag kevésbé egyenletes tel-

jesítményekből keletkezett, mint a középszintnél. 

A feladatlap első és második részének adatait összevetve látható, 

hogy az első résznek magasabb az átlaga és kisebb a szórása, a második 

résznél kisebb az átlag és nagyobb a szórás. Ennek az a szakmai magya-
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rázata, hogy az első részben szerepelnek az emelt szinten kevésbé össze-

tettnek minősülő, a második részben pedig a felhasználandó ismeretek 

szempontjából többféle, általában önálló ötletet és jó matematikai szemlé-

letet igénylő feladatok. Az egyes részek szórásai éppen a határán vannak 

annak, hogy azonosnak tekinthessük őket. A szereplő minimális teljesít-

mények megjelenése várható volt a középszintű dolgozatok megismerése 

után. Feltételezhető, hogy néhány vizsgázó nem vette komolyan az emelt 

szintű matematika érettségit, valószínűsíthető, hogy felkészületlenül vett 

részt mindkét vizsgán. 

 Létszám Minimum Maximum Átlag Szórás Ferdeségi mutató 

EMELT I.  144 5,88 100,00 70,9014 21,67577 −0,959 

EMELT II  144 1,56 100,00 56,0981 25,21848 −0,221 

EMELT  144 4,00 99,00 62,1806 22,27817 −0,536 

16. ábra Leíró statisztikai adatok (az eredményeket százalékban tüntetjük fel) 

A ferdeségi mutatók -1 és 0 közé esnek, azaz balra ferde eloszlást 

adnak. A leíró statisztikai adatokat grafikonon is szemléltetjük.  

 

17. ábra Szignifikancia-vizsgálat – emelt szintű feladatlap I. rész 
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18. ábra Szignifikancia-vizsgálat – emelt szintű feladatlap II. rész 

 

 

19. ábra Szignifikancia-vizsgálat – emelt szint írásbeli vizsga összesen 

Az első rész normalitása bátran elvethető, nagyon elcsúszik a görbe 

púpja jobbra, vagyis balra ferde. A második rész és az összesített ered-

mények eloszlása tekinthető normálisnak, bár azok is kissé aszimmetri-

kusak. A nyilvános érettségi adatok ismeretében megállapíthatjuk, hogy 

az idei emelt szintű matematika vizsga írásbeli feladatsora a minta vonat-

kozásában nagyon hasonló eloszlású eredményeket hozott, mint az előző 

évek feladatsorai.  Ez azt mutatja, hogy az egyes évek emelt szintű fel-

adatsorainak szemlélete közös és a nehézségi szintje közel megegyezik. 
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Nagyon fontosnak és megnyugtatónak tartjuk, hogy ez így legyen. Ez 

a felkészítő tanároknak és a vizsgára készülőknek is a kiszámíthatóságot 

biztosíthatja. 

4.2 A mintában szereplő vizsgázók a középszintű 

próbavizsgán és a hivatalos emelt szintű vizsgán elért 

eredményeinek összehasonlítása  

4.2.1 A megfelelő részek eredményeinek összehasonlítása 

A következő táblázat értékei mutatják a középszintű és az emelt szintű 

feladatsorok megfelelő részeiből kapott adatok összehasonlítását. 

 Átlag Létszám Szórás 

I. rész. 
EMELT I.  70,9014 144 21,67577 

KÖZÉP I.  85,2778 144 14,77887 

II. rész. 
EMELT II.  56,0981 144 25,21848 

KÖZÉP II.  79,1567 144 17,59268 

összes 
EMELT  62,1806 144 22,27817 

KÖZÉP  80,99 144 15,857 

20. ábra Páros összehasonlító adatok (az eredményeket százalékban tüntetjük fel) 

Az elemzők számára az adatok a várttal teljesen megegyező ered-

ményt mutatnak. Az összehasonlítást csak strukturális alapon lehetett el-

végezni. A középszintű, illetve az emelt szintű vizsgamodell tartalmából és 

szerkezetéből következik, hogy gyakorlatilag 0 a valószínűsége a kö-

zép- és az emelt szintű eredmények átlagaira vonatkozó elvi egye-

zésnek. 

Az eltérések viselkedésének részletezését mutatja a 2. sz. melléklet. 

Az eltérések adatai alátámasztják, hogy a vizsgázók és felkészítő tanáraik 

jól ismerik a két vizsgaszint kapcsolatát és eltérését, a felkészülés során 

végzett munka realizálódik az eredményekben. Mindezek alapján termé-

szetes, hogy az eltérések mindenütt negatív adatok az emelt szint irányá-

ban, az első résznél kisebb, a második résznél nagyobb abszolút értékben. 
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Összefoglalva: 

Azt láttuk, hogy a középszintű eredmények nem tekinthetők normá-

lis eloszlásúaknak, de ez a t-próba végrehajtását nem teszi lehetetlenné, 

vagyis ellenőrizhető statisztikai módszerekkel e megállapítások helyessé-

ge. A t-próba robusztus ezekre a változásokra, azaz a megállapításaink 

helyesek voltak. 

Az emelt szinten vizsgázók egyes részterületeken elért eredményei 

is normális eloszlást mutatnak. Ez hatványozottan érvényes az összpont-

számra, ahol a megbízhatósági szint – statisztikai számításaink alapján – 

0,882, ami komoly bizonyosság. 

4.2.2 Az emelt és a középszintű eredmények együttmozgása, 

korrelációja, regressziója  

Habár az adatok nem mindenütt normális eloszlásúak, az adatsorok közöt-

ti összefüggés nagyon nagy, minden korrelációs együttható legalább 0,75, 

sőt a teljes százalékos eredményre vonatkozó korrelációs érték 0,85 körü-

li, ami nagyon jó együttmozgást jelent. Az összefüggés részletezése 

a 3. sz. mellékletben található. 

Az együttmozgás szemléltetéséhez becslést készítünk az emelt rész 

eredményei alapján a középszintű eredményekhez. A lehetséges görbeil-

lesztések mindegyikét (négyzetes, lineáris, logaritmikus, bétaeloszlás) 

megvizsgáltuk, ezek közül a négyzetes és a lineáris közelítést választot-

tuk, a többi lehetőség rosszabb, vagy ugyanilyen korrelációt mutatott. 

A lineáris és négyzetes közelítés eredményét az alábbi grafikon mutatja: 
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21. ábra Emelt szintű eredmények (az eredményeket százalékban tüntetjük fel) 

A grafikon pontjai egy-egy vizsgázó kétféle vizsgán mutatott ered-

ményeit fejezik ki. Egy pont vízszintes koordinátája az emelt írásbeli szá-

zalékos eredményét, függőleges koordinátája a középszintű írásbeli száza-

lékos eredményét adja. A folytonos egyenes vonal a lineáris közelítő gör-

bét, a szaggatott vonallal megrajzolt a négyzetes közelítő görbét mutatja. 

A pontokból álló felhő a 20% emelt szintű írásbeli teljesítmény fölött jól 

illeszkedik mindkét közelítő görbéhez. 20% és kb. 80 % közötti emelt 

szintű teljesítmények esetén a pontokból álló felhő jobban illeszkedik 

a négyzetes közelítő görbére, mint a lineáris görbére. Fontos tehát figyel-

ni, hogy a becslő képleteket milyen teljesítmények tartományában hasz-

náljuk. 
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4.2.2.1 A középszintű eredmények becslése az emelt szintű 

eredmények alapján 

A négyzetes görbeillesztési eljárás eredményeinek részletezése a 4. sz. 

mellékletben látható. A regressziós együttható 0,756 értéke azt fejezi ki, 

hogy szoros az illeszkedés. Amikor ez az együttható 1, akkor a jelensé-

get ábrázoló minden pont a regressziós görbére esik.  

A négyzetes és a lineáris becsléshez egyaránt készítettünk becslő képle-

tet. A négyzetes közelítés alapján felírható becslő képlet (ennek alkal-

mazása a 20-75%-os emelt szintű eredmények tartományában javasolt 

a középszintű eredmények becslésére): 
 

Középszintű százalékos eredmény = 27,92 + 1,274 * Emelt szintű 

százalékos eredmény – 0,006 * Emelt szintű százalékos 

eredmény2 

 

A képlet azt mondja, amit a tanítási tapasztalat és a statisztikai 

eredmények is igazolni látszanak: ha az emelt szintű vizsgát választja va-

laki, akkor a középszinten – statisztikai értelemben – minimum 28%-ról 

indul a teljesítménye. 

A skála alsó és felső végén a négyzetes közelítés nem ad jó becslést 

(pl. a négyzetes görbe 100%-os emelt szinthez csak 95%-os középszintű 

eredményt rendel). Ha a két közelítő görbe metszéspontjánál levágjuk 

a négyzetes görbét és a 0-20%-os, valamint a 75%-nál nagyobb emelt 

szintű értékekhez a lineáris görbét csatoljuk, akkor ezekre az értékekre 

egy másik becslő képlet jobb közelítést ad:  
 

Középszintű százalékos eredmény = 43,735 + 0,599186 * Emelt 

szintű százalékos eredmény 
 

Ha a teljes mintára alkalmazzuk a lineáris regressziót, akkor az ab-

szolút hiba 25%-kal magasabb, mint a négyzetes görbe illesztése esetén. 

Ha az alulteljesítő 5 tanulót kivesszük a mintából, és az így kapott csonkí-
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tott mintához grafikont készítünk, akkor eltűnik a négyzetes becslés ereje 

a lineárishoz képest, az abszolút hibák gyakorlatilag azonosak, így alkal-

mazható a lineáris becslés képlete. 

 

22. ábra Lineáris regressziós becslés 

Ekkor a lineáris becslés képlete: 
 

Középszintű százalékos eredmény = 50,283981 + 0,507461 * 

Emelt szintű százalékos eredmény 
 

Készítettünk egy további lineáris becslést is, ahol a középszintű 

eredményeket becsüljük az emelt szintű két részeredmény (tehát két 

komponens) függvényében. A kapott adatok részletezése az 5. számú 

mellékletben találhatók. Ennek alapján a becslés képlete: 
 

Középszintű százalékos eredmény = 49,719 + 0,238 * Emelt I. 

rész százalék + 0,271 * Emelt II. rész százalék 
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Ennek a becslésnek az abszolút hibája nem ad javulást az egyválto-

zós lineáris becsléshez képest, tehát a kétkomponensű becslés nem ad 

megbízhatóbb információt. 

4.2.2.2 Az emelt szintű eredmények becslése a középszintű 

eredmények alapján 

Tekintettel arra, hogy a 144 fős minta minden tagja emelt szintű matema-

tika érettségire készült, nem meglepő, hogy középszinten az országos át-

lagnál jobb eredmények születtek. Ez magyarázza a leíró statisztikai mu-

tatókkal is igazolt tényt, mely szerint a minta középszintű eredményei el 

vannak tolódva a 100-as érték felé.  

Elsőként az ilyen irányú kapcsolatban a csonkított adatbázissal szá-

moltunk, azaz kihagytuk az előző összefüggés vizsgálatakor említett 

5 alulteljesítő vizsgázó adatát. Ők középszinten 40% alatt teljesítettek, 

emelt szinten elért eredményeik is 20% alattiak voltak. 

Most is végigpróbáltuk a statisztikai program által felkínált regresz-

sziós lehetőségeket, de a becslés a lineárishoz képest csak néhány száza-

lék ingadozást mutat, ezért a többi közelítési módszert elvetettük. Az ösz-

szehasonlítás részletezése a 6. számú mellékletben található. A csonkított 

adatbázisra vonatkoztatott becslő egyenlet: 
 

Emelt szintű százalékos eredmény = −41,112 + 1,271 * 

Középszintű százalékos eredmény 
 

Ha nem hagynánk el elemeket, akkor sem különbözik számottevően 

a lineáris és négyzetes közelítés regressziós együtthatója. Ennek alátá-

masztása a 7. mellékletben található. Ugyanezt a kapcsolatot megmutatja 

a következő grafikon is. Itt jegyezzük meg, hogy a grafikonon a számító-

gép mindkét tengelyen csak olyan tartományt ábrázol, ahol van a mintá-

ban szereplő adat. 
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23. ábra Középszintű érettségi százalékos eredménye 

A becslő egyenlet:  
 

Emelt szintű százalékos eredmény = −33,615 + 1,183 * 

Középszintű százalékos eredmény 
 

Összegezve: Az előzőekben a két vizsgaszint eredményeinek az összefüg-

gését két irányból elemeztük. Az elemzések eredményeként kapott képle-

tek tartalmában közös az a gondolat, hogy a legjobb teljesítményektől el-

tekintve az emelt szintű eredmény alacsonyabbnak becsülhető a közép-

szintűnél és fordítva, a középszintű eredmény magasabbnak becsülhető az 

emelt szintűnél. Mindkét irány megvizsgálására azért volt szükség, mert 

a hibák iránya különböző, és mindkettőnél meg kellett keresni azt a kép-

letet, amellyel minimalizálható a számolt és a minta adatai közötti eltérés. 
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4.3 Az emelt szintű vizsgán 10-20-30-40-50-[….]-100%-os 

eredményt elért vizsgázók átlageredményének értékelése 

a középszintű vizsgán és fordítva 

4.3.1 Az emelt szintű írásbeli vizsgaeredményekből a 

középszintű írásbeli vizsgaeredmények vizsgálata 

Az emelt szintű százalékos eredmények tíz kategóriájában (0-9,99%, 

10-19,99%, 20-29,99% stb.) vizsgáltuk a középszintű eredmények alaku-

lását. A kategóriákon belüli átlagok a 20% alatti szinteken elég tág 

konfidencia intervallummal írhatók le. A szórás erős ingadozást 

mutat, főleg az emelt szinten 60%-osnál gyengébben teljesítők-

nél. Az átlagok a szélső, nagyobb bizonytalanságú értékektől elte-

kintve gyakorlatilag egy egyenes mentén növekednek. Ha a közép-

szintű 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 értékpárokat is. Ezt az össze-

függést az alábbi grafikon szemlélteti és a 8. számú melléklet részletezi. 
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24. ábra Középszintű eredmények az emelt szintű eredmények függvényében 

Az ábráról leolvasható, hogy például akik legalább 90%-os 

eredményt értek el emelt szinten, azok mindegyike 90-100%-os 

eredményt produkált a középszintű vizsgán is. Aki viszont 40% 
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alatt teljesített emelt szinten, azok közül senki sem érte el a 80%-

os középszintű eredményt. Az elért eredmények összefüggését mutató 

adatokat létszámokra lebontva is megjeleníti az alábbi grafikon: 

Középszintű eredmények az emelt szintű eredmények függvényében
Matematika – írásbeli összpontszám
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25. ábra Középszintű eredmények az emelt szintű eredmények függvényében 

Ezen az ábrán látszik például, hogy az emelt szinten 70-80% kö-

zött teljesítő 25 vizsgázó közül középszinten 10 fő 90-100%, 10 fő 

80-90%, 5 fő 70-80% között teljesített. 

Hasonló megfigyeléseket tehetünk az egyes vizsgarészek ilyen irá-

nyú vizsgálatakor is, bár az első vizsgarész esetében – a korábban mon-

dottal teljesen összhangban – sokkal nagyobb fokú bizonytalanságot ta-

pasztaltunk a közép- és az emelt szintű eredmények összefüggéseinek 

vizsgálatakor. A megállapítás részletezése a 9. és 10. mellékletben látha-

tó. Ezeket a kapcsolatokat jelenítik meg a következő grafikonok, melyek 

az írásbeli vizsgák I. és II. részeire vonatkoznak: 
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26. ábra Középszintű eredmények az emelt szintű eredmények függvényében – 

I. vizsgarész-összetevő 

A fenti összefüggést létszám szerinti bontásban mutatja a következő 

grafikon: 

Középszintű eredmények az emelt szintű eredmények függvényében
Matematika – I. rész
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27. ábra Középszintű eredmények az emelt szintű eredmények függvényében – I. vizsga-

rész-összetevő – létszám szerinti bontásban 

Mindkét ábra jól mutatja, hogy az emelt szinten vizsgázók a közép-

szintű vizsga első vizsgarész-összetevőjében szereplő rövid kérdéseket 

nagy biztonsággal válaszolták meg. 
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28. ábra Középszintű eredmények az emelt szintű eredmények függvényében – 

II. vizsgarész-összetevő 

Az alábbi ábrán a fenti, 27. ábra összefüggéseit kiegészítettük az 

adott eredményt elérő tanulók számának bemutatásával is. 

Középszintű eredmények az emelt szintű eredmények függvényében
Matematika – II. rész
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29. ábra Középszintű eredmények az emelt szintű eredmények függvényében – 

II. vizsgarész-összetevő – létszám szerinti bontásban 

Az emelt szinten 70% fölött teljesítők között mindenki 70%-

ot, vagy annál többet teljesített középszinten; az emelt szinten 

40% és 70% között teljesítők között nincs olyan, aki legalább 

50%-ot ne teljesítene középszinten; az emelt szinten gyengén tel-
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jesítőknek (30% alatt) nagyon sokféle a középszinten elért ered-

ménye. Olyan is van közöttük, aki középszinten ugyancsak 30% alatt tel-

jesít, de olyan is, aki középszinten 70-80% közötti teljesítményt ért el. 

Az eredmények szakmai magyarázata az, hogy emelt szinten a má-

sodik részben szerepelnek a legmagasabb pontszámú, összetett feladatok, 

ezek mindegyike igényesebb matematikai tudást kíván meg, mint a kö-

zépszintű feladatlap második vizsgarész-összetevője. Ezért van, hogy aki 

az emelt szint nehéz feladataiban bizonytalan, az a középszint – ehhez 

képest könnyebb – feladataiban jól teljesíthet, de az is előfordulhat, hogy 

a középszintű eredménye is gyengébb. Az emelt szinten gyengén teljesí-

tők között olyan is van, aki középszinten is gyengén teljesített, tehát nem 

készült fel a vizsgára, és olyan is, aki középszinten akár 70%-ot is teljesít. 

Ez utóbbi azt jelenti, hogy a vizsgázó rosszul választotta meg a vizsga-

szintjét. 

4.3.2 A középszintű írásbeli vizsgaeredményekből az emelt 

szintű írásbeli vizsgaeredmények vizsgálata 

A középszintű százalékos eredmények tíz kategóriájában (0-9,99%, 

10-19,99%, 20-29,99% stb.) vizsgáltuk a továbbiakban az emelt szintű 

eredmények alakulását. Ezt az összefüggést az alábbi grafikon szemlélteti 

és a 11. számú melléklet részletezi. 
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30. ábra Emelt szintű eredmények a középszintű eredmények függvényében 

 

31. ábra Emelt szintű eredmények a középszintű eredmények függvényében – 

létszám szerinti bontásban 

Emelt szinten az első és a második rész esetén kapott összefüggé-

seket a 12. és 13. számú melléklet tartalmazza, és az alábbi grafikonok 

szemléltetik. 
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32. ábra Emelt szintű eredmények a középszintű eredmények függvényében – 

I. vizsgarész-összetevő 

 

33. ábra Emelt szintű eredmények a középszintű eredmények függvényében – 

I. vizsgarész-összetevő – létszám szerinti bontásban 
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34. ábra Emelt szintű eredmények a középszintű eredmények függvényében – 

II. vizsgarész-összetevő 

 

35. ábra Emelt szintű eredmények a középszintű eredmények függvényében – II. vizsga-

rész-összetevő – létszám szerinti bontásban 

A vizsgarészenkénti összehasonlítás ugyanazt a jelenséget erősíti 

meg, amit az előző irányú vizsgálatnál kaptunk és elemeztünk: a legjobb 

teljesítményektől eltekintve az emelt szintű eredmény alacso-
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nyabbnak becsülhető a középszintűnél és fordítva, a középszintű 

eredmény magasabbnak becsülhető az emelt szintűnél. 

4.4 A közép- és emelt szintű vizsga vizsgarészek szerint elért 

eredményeinek összehasonlítása, elemzése, értékelése 

A 4.3-as fejezetben is megjelenítettük az egyes részek (vizsgarész-

összetevők) közötti összefüggést. Az ott tapasztaltakkal megegyező 

eredményeket kaptunk az egyes részterületek összehasonlító becslésekor. 

Az egyes megfelelő részterületek pontatlanabbul becsülhetők, mint az ösz-

szesített eredmények. Kétféle görbét illesztettünk az adatokra, ezek a li-

neáris és a négyzetes becslések.  

4.4.1 Az első részek összehasonlítása 

A középszintű I. vizsgarész-összetevő százalékos értékét az emelt szintű 

I. rész függvényében ábrázoltuk. Ezt az összefüggést az alábbi grafikon 

szemlélteti és a 14. számú melléklet részletezi. 

 
36. ábra Középszintű eredmény becslése az emelt szintű eredmény alapján – 

I. vizsgarész-összetevő 
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Az ábrán látszik, hogy 2-4 alulteljesítő (emelt I. részben 20% alatt) 

tanuló értékei miatt érdemes esetleg a négyzetes közelítést használni, de 

számításaink alapján mindkét esetben ±20% eltérést enged meg 

a statisztikai becslés. 80% feletti értékeknél mindenképpen a lineáris 

becslést kell használni. 

4.4.2 A második részek összehasonlítása 

A középszintű II. vizsgarész-összetevő százalékos értékét az emelt szintű 

II. rész függvényében ábrázoltuk. Ezt az összefüggést az alábbi grafikon 

szemlélteti és a 15. számú melléklet részletezi: 

 

37. ábra Középszintű eredmény becslése az emelt szintű eredmény alapján – 

II. vizsgarész-összetevő 

Az ábrán látszik, hogy 2-4 alulteljesítő tanuló értékei miatt érdemes 

esetleg a négyzetes közelítést használni, de számításaink szerint mindkét 

esetben ±23% eltérést enged meg a statisztikai becslés. 80% feletti 
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értékeknél mindenképpen a lineáris becslést kell használni. A jelenség oka 

megegyezik a 4.2.-ben leírt szakmai indoklással. 

4.4.3 A középszintű feladatsor második vizsgarész-

összetevőjének és az emelt szintű feladatsor első 

részének összehasonlítása 

Ahogy a közép- és az emelt szintű megfelelő részek összevetésekor több-

ször említettük, az első részek és a második részek kapcsolatának 

megjelenítése a matematika kétszintű vizsgamodellben leírtak alapján alig 

ad hasznosítható információt. A vizsgaleírással teljes összhangban 

a középszintű feladatsor második vizsgarész-összetevője és az emelt 

szintű feladatsor első rész kapcsolatának elemzése adhat szakmai 

információkat. Ezért készítettünk olyan ábrát, amely megmutatja a közép-

szintű II. vizsgarész-összetevő százalékos értékét az emelt szintű I. rész 

függvényében. Ezt az összefüggést az alábbi grafikon szemlélteti és 

a 16. számú melléklet részletezi. 

 
38. ábra Középszintű II. vizsgarész-összetevő eredményének becslése 

az emelt szintű I. rész eredménye alapján 
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Az ábrán látszik, hogy 2-4 alulteljesítő tanuló értékei miatt érdemes 

esetleg a négyzetes közelítést használni, de mindkét esetben ±24% elté-

rést enged meg a statisztikai becslés. 80% feletti értékeknél minden-

képpen a lineáris becslést kell alkalmazni. 

Az összefüggés jól megmutatkozik a két összehasonlított rész átla-

gainak adataiból: a középszint második vizsgarész-összetevő átlaga 

79,2%, az emelt szint első részének átlaga 70,9%.  

Megfigyelhető, hogy közelítenek az átlagok, ha a középszint második 

vizsgarész-összetevő B részét tekintjük. Ebben a részben a középszinten 

választható feladatok szerepelnek, ezeknek az átlaga 74,9%. Tehát 

a B rész átlaga jelentősen közelebb van az emelt első rész átlagához, mint 

a teljes középszintű második vizsgarész-összetevő átlaga, bár az eltérés 

még itt is szignifikáns. Érdekes tapasztalat, hogy ebben az esetben a szó-

rások szinte megegyeznek (21,47, illetve 21,68).  

Mindezek az adatok alátámasztják a vizsgaleírásban foglaltakat, mi-

szerint az emelt szintű írásbeli I. részének feladatai az „emelt szin-

tű követelmények alapján egyszerűnek tekinthetők, többnyire 

a középszintű követelmények ismeretében is megoldhatók”. Külö-

nösen szoros kapcsolatot mutat az emelt szintű írásbeli vizsga I. része és 

a középszintű írásbeli vizsga II. vizsgarész-összetevője B részében szerep-

lő feladatok nehézsége és összetettsége. 

4.5 Az emelt szintű részekben 10-20-30-40-50-[….]-100%-

os eredményt elért vizsgázók átlageredményének 

értékelése a középszintű vizsga azonos vizsgarész-

összetevőjével történő összehasonlítás során 

A megfelelő részek eredmények szerinti 10%-onkénti finomítása értel-

metlen, mert már az egyes megfelelő vizsgarészek eredményeinek teljes 

populációra vonatkozó összehasonlításánál is nagyon nagy szórások 

adódtak. 
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4.6 Az érettségin elért százalékos eredmények és az 

érettségi vizsgán kapott érdemjegyek kapcsolata  

A tanári közvéleményben és a vizsgázók, szülők körében is számon tartott 

adat az érettségin elért osztályzat, annak ellenére, hogy a felvételi pont-

számot a százalékosan elért eredményből számolják. Ezért feltüntetjük az 

erre vonatkozó jelenleg érvényes összefüggéseket.  
 

Érdemjegy Középszint Emelt szint 

elégtelen 0-24% 0-24% 

elégséges 25-39% 25-32% 

közepes 40-59% 33-46% 

jó 60-79% 47-59% 

jeles 80-100% 60-100% 

39. ábra A százalékok alapján meghatározott érdemjegyek 

A 17. számú mellékletben szereplő táblázatból kiolvashatók azok az 

adatok, amelyek mutatják, hogy a minta írásbeli százalékos teljesítménye 

alapján milyen a létszám és osztályzat szerinti eloszlás közép-, illetve 

emelt szinten. A közölt adatokat irányadónak tekintjük azért, mert 

a 2. fejezetben ismertetett grafikonok azt mutatják, hogy az emelt szintű 

írásbeli vizsga és a teljes emelt szintű vizsga eredményeinek eloszlása lé-

nyegében nem tér el. 

Meghagyjuk a középszintre érvényben levő osztályzatok határait, és 

alkalmazzuk a 4.2.2.-ben kapott emelt szintű százalékos eredményre vo-

natkozó négyzetes közelítés képletét:  
 

Emelt szintű százalékos eredmény:= −33,615 + 1,183 * 

Középszintű százalékos eredmény 
 

Ekkor az emelt szintű teljesítmények esetén az osztályzatokra vo-

natkozó határok a következőképpen alakulnának: 
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érdemjegyek Középszint Emelt szint 

5 80% 61,03% 

4 60% 37,37% 

3 40% 13,71% 

2 25% - 

40. ábra A két szint eredményeinek %-os határai az érdemjegyek tükrében  

Az emelt szintű osztályzat határaira a becslő képlet az érvényben le-

vő százalékos értékeknél a jelestől eltekintve alacsonyabb határt ad. Ez 

érthető, hiszen a minta emelt szintű teljesítménye gyengébb az országos 

átlagnál. Megerősítve látjuk, hogy a százalékos teljesítmények határa-

it emelt szinten nem szükséges változtatni. 

4.7 Az egyes részek feladatainak tartalmi, értékelési 

összehasonlító elemzése  

Megvizsgáljuk és párhuzamba állítjuk a matematika érettségi két 

szintjének írásbeli feladatait és a javítási-értékelési útmutatóit az 

öt fő témakör szerint. A rendelkezésünkre álló adatok nem teszik lehe-

tővé, ezért nem elemzünk részletesen minden kitűzött feladatot, hanem 

mindegyik fő témakörön belül megkeressük a két feladatsorból azokat 

a párba állítható feladatokat/részfeladatokat, amelyek a két szint tartalmi, 

értékelési kapcsolatát és különbözőségét megmutatják. 

4.7.1 Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, 

kombinatorika, gráfok 

Középszinten az első, rövid kérdéseket tartalmazó részből négy feladat 

való ebbe a témakörbe (2., 4., 5., 8.), összesen 8 pont a teljes megoldá-

suk. Mindegyik kérdés a téma alapfogalmainak egyszerű alkalmazását 

igényli.  

A II. B részben a 16. feladat egyik kérdése a függvények értelmezé-

si tartományához kapcsolva két halmazzal végzett műveletek elvégzését 

kéri. A jó megoldáshoz a halmazműveleteken, azok jelölésén kívül ismerni 
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kell a zárt intervallum jelölési módját is. Az elvégzett műveletek egy-egy 

logikai lépést jelentenek. Ennek a kérdésnek a jó megoldása 5 pontot ér. 

A 18. feladat utolsó kérdése kombinatorikai probléma. Az elérhető 

6 pont akkor jár, ha a vizsgázó helyes modellt választ, valamint felismeri, 

hogy a kívánt elrendezés kétféle módon valósítható meg. A jó megoldás 

tehát két logikai lépést igényel. 

Emelt szinten a 7. feladat utolsó kérdése ugyancsak kombinatorikai 

feladat, jó megoldása 6 pont. Két helyes modell is alkalmazható a megol-

dásban, de mindkettő három logikai lépésből épül fel, vagyis itt a 6 pon-

tért igényesebb teljesítményt kell nyújtani, mint középszinten. 

4.7.2 Számelmélet, algebra 

Az algebra a közoktatásban tanított matematikai ismeretek közül jelentő-

ségében azért emelkedik ki, mert középiskolai szinten a többi témakörnek 

is a „nyelve”. Mind a matematikán belüli, mind a gyakorlati életből vett 

problémák magoldásánál eszközként jelen vannak az alapvető algebrai 

ismeretek: matematikai összefüggések, képletek használata, egyenletek 

megoldása stb. 

Fontosságánál és a tananyagban elfoglalt helyénél fogva indokolt 

tehát, hogy mindkét feladatsorban van olyan feladat, amely teljes egészé-

ben az algebra témakörébe tartozik, egész pontosan egyenletek megoldá-

sát kéri a vizsgázóktól. Ilyenek a középszint 13. feladata, valamint az 

emelt szint 5. feladata. 

A középszintű feladatban két, egymástól független egyenletet kell 

megoldani 6-6 pontért. Mindkét egyenlet megoldása három logikai egy-

ségre bontható. A négyzetgyökös egyenletnél fel kell ismerni, hogy szük-

séges az egyenlet mindkét oldalát négyzetre emelni, a kapott másodfokú 

egyenlet megoldásához helyesen kell alkalmazni a megoldóképletet, végül 

a kapott gyökökről el kell dönteni, megoldásai-e az eredeti egyenletnek, 

illetve van-e hamis gyök. A logaritmikus egyenlet megoldásának első lé-

pése a logaritmus azonosságainak helyes alkalmazása, másodikként meg 
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kell kapni a keletkező tiszta másodfokú egyenletet, végül ennek mindkét 

gyökéről el kell dönteni, hogy gyökei-e az eredeti egyenletnek.  

Mindkét egyenlet megoldásának lépései jól algoritmizáltak, és az 

érettségire készülés során egészen biztosan sok hasonlóval találkoznak 

a diákok. A teljes pontszámhoz lényegében nincs szükség önálló ötletre, 

csak precíz tudásra. Aki a logikai lépések valamelyikénél ilyennel nem 

rendelkezik, kreatív gondolkozással nem tudja pótolni az ismereteket. 

Az emelt szintű, egyenletekkel kapcsolatos feladat három kérdésből 

áll. Az elsőben 5 pontért azt kell megmutatni, hogy három megadott szám 

mindegyike gyöke egy felírt harmadfokú egyenletnek, de más gyök nincs. 

Több úton is lehetett jól dolgozni. Viszonylag váratlan volt a kérdés máso-

dik része, mert a feladatkitűzési gyakorlatban ritkán fordul elő.  

A második kérdés trigonometrikus egyenlet megoldása volt 6 pon-

tért. A jó modell megtalálása az előző kérdésben szereplő harmadfokú 

egyenletre vezetett, ennek a gyökeit az előző kérdésből felhasználhatta, 

aki a kapcsolatot észrevette (1 pont). Itt is volt egy hamis gyök a koszi-

nusz függvény értékkészlete miatt (1 pont), és a másik két koszinusz-

értékhez tartozó gyöksereg pontos megadása 2-2 pontot ért.  

A harmadik kérdésben azt kellett megmutatni 5 pontért, hogy egy 

exponenciális egyenletnek nincs megoldása. A megoldás az exponenciális 

függvény tulajdonságainak a célszerű felhasználásával, vagy algebrai 

egyenletté alakítással egyaránt végigjárható. A vizsgázók figyelmét itt az 

tette próbára, hogy az előző két kérdésben szereplő együtthatókhoz ké-

pest csak egyetlen előjel a különbség, de ezért nem lehet az előző kérdé-

sek eredményeire támaszkodni. 

A középszint és az emelt szint kapcsolatát és eltérését jól láthatjuk 

ebben a témában is, ha összehasonlítjuk, hogy mindkét feladatsorban 6-

6 pontért mi az elvárt teljesítmény. A középszintű négyzetgyökös egyenlet 

megoldásának lépései jól ismertek, a hamis gyököt nem csak a szereplő 

négyzetgyökfüggvény értékkészletének vizsgálatával lehet kiszűrni, ha-

nem egyszerű behelyettesítéssel is. Emelt szinten a trigonometrikus 
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egyenlet megoldása igényel egy jó modellválasztást, a hamis gyököt csak 

az veszi észre, aki jól ismeri a szereplő függvény értékkészletét, a gyökse-

reg megadásához pedig az elvárt valós számként való felírás mellett a ko-

szinusz-függvény pontos ismeretére is szükség van. Itt is jól megmutat-

kozik tehát, hogy mennyivel igényesebb matematikatudást vár el az 

emelt szint, miközben tartalmazza mindazokat az ismereteket és 

kompetenciákat is, amelyek elvártak a középszinten. 

4.7.3 Függvények, az analízis elemei 

Ez az a témakör, amelyben az emelt szintű követelmények olyan ismere-

teket és alkalmazásokat is tartalmaznak, amelyek utalás szintjén sem, 

vagy szemléletesen sem fordulnak elő a középszinten, de fontosak az 

eredményes felsőfokú matematika tanulmányok szempontjából. Ezek 

a differenciálszámítás és az integrálszámítás elemei. Az utóbbi két téma 

szervesen ráépül a függvényekkel és azok tulajdonságaival kapcsolatos 

ismeretekre, amelyek a középszintű követelményekben is szerepelnek. 

Az emelt szintű feladatsorban a 14. feladat egy harmadfokú függ-

vény vizsgálatát várja el. A feladat szövege megfogalmazza a vizsgálati 

szempontokat és az alkalmazandó eszközt is, nevezetesen a derivált-

függvény használatát. A megoldás ismert összefüggések és eljárások 

egymás utáni alkalmazását igényli, nem kíván eredeti ötletet a vizsgázók-

tól. Nagyon helyesnek tartjuk, hogy a feladat a mindenki által kötelezően 

megoldandók, nem pedig a választhatók között szerepel. Így az érettségi-

re felkészítő tanárok számára hangsúly kap a téma tanításának a fontos-

sága, ez a vizsgázók számára pedig azért fontos, mert megalapozza az 

analízis értő tanulását a felsőoktatásban. 

A függvényekkel, sorozatokkal kapcsolatos feladat középszinten 

a választhatók között szerepel. A 16. feladat első része egy trigonometri-

kus függvény tulajdonságait kérdezi, és a válaszok elemi eszközökkel, az 

analízis eszköztárának az ismerete nélkül megadhatók. Azt várhattuk, 

hogy az emelt szinten vizsgázóknak ez nem jelent nehézséget, de az 

eredmények mást mutatnak. A próba feladatsort megírt 144 vizsgázó kö-
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zött a választható három feladat népszerűtlenségi listáját markánsan ez 

a feladat vezeti, 64 vizsgázó nem választotta. 

4.7.4 Geometria, koordinátageometria, trigonometria 

A geometria témakör nagy részterületeket tartalmaz a matematika tan-

anyagból, és mindkét feladatsorban a kötelezően megoldandó és a vá-

lasztható feladatok között egyaránt előfordul.  

A geometriába a laikus közvélemény elképzelése szerint a síkgeo-

metria és a térgeometria tartozik. A síkidomok könnyebben elképzelhetők, 

lerajzolhatók, a méretes viszonyaikra (kerület, terület) vonatkozó képletek 

többségükben a mindennapi életben is használatosak. A térgeometriai 

problémáknál használt analóg képletek (felszín, térfogat) helyes használa-

tához térszemléletre, analizáló készségre van általában szükség, mint az 

a két párhuzamba állítható feladatnál jól megmutatható. Két olyan geo-

metria feladatot állítunk párba, amelyek mindegyike a kötelezően megol-

dandók között szerepelt a két feladatsorban.  

Középszinten egy körbe írható, tengelyesen szimmetrikus ötszög 

szögeit és területét kellett kiszámolni a 14. feladatban. A vizsgázókat 

a feladat szövegéhez tartozó ábra segítette a megértésben. Aki a szim-

metriaviszonyokat jól használja ki, annak az ötszög jól ismert síkidomokra 

való felbontása és a számításhoz szükséges hiányzó adatok megkeresése 

már könnyű probléma.  

Emelt szinten a 3. feladat szintén körbe írható, méghozzá szabályos 

ötszöggel indul, és ennek egyik szimmetriatengelye körüli megforgatásá-

val keletkező test térfogatát kellett kiszámolni. A szöveghez ennél a fel-

adatnál is tartozik ábra az ötszögről és a keletkező forgástestről is. Itt is 

felbontható volt a forgástest két ismert testre (forgáskúp és forgási cson-

ka kúp), de ezek térfogatának kiszámításához szükséges hiányzó adatok 

meghatározása az ötszög tulajdonságainak elemzése után több lépésben 

végezhető csak el. 
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Indokoltnak tartjuk, hogy az emelt szintű feladatsorban a választha-

tó feladatok között szerepelt egy koordinátageometria feladat, ami vekto-

rok felhasználásával oldható meg. Tanítási tapasztalatok mutatják, hogy 

a vektoroknak eszközként való felhasználása a feladatok megoldásában 

csak a legjobbaknak szokott menni. Ezt a tapasztalatot támasztja alá, 

hogy a középszintű feladatsor egyszerű, rövid kérdései közül a vektorokra 

vonatkozó kérdés az egyik legkevésbé sikeres kérdés a 144 vizsgázó kö-

rében. 

4.7.5 Valószínűségszámítás, statisztika 

A sztochasztika napjainkra a köznapi és a tudományos életnek, döntése-

inknek markánsan részévé vált, ezért a követelményrendszerben és 

a vizsgált két feladatsorban természetesnek érezhető ennek a témakörnek 

a jelenléte. 

Statisztikai tartalmú információkkal minden újságolvasó ember na-

ponta találkozik. Az ilyenkor használt alapfogalmakról adhattak számot 

a vizsgázók a középszintű feladatsor 15. feladatában. Az első kérdés szá-

zalékszámítási tartalma után a második és harmadik kérdés a szereplő 

adatok vonatkozásában a tanult közepek kiszámítását és az eloszlás kör-

diagramos ábrázolását kéri 8 pontért. Ez a két kérdés tehát alapvetően 

ismeretekre kérdez egy egyszerű probléma kapcsán. 

Emelt szinten a 3. feladat második kérdése hasonlóan a statisztikai 

alapfogalmak köréből való, de itt oszlopgrafikonról leolvasott relatív gya-

koriságokból kell a gyakorisági táblázatot elkészíteni, majd az adatok szó-

rását kiszámítani. Jól látható, hogy a középszintűnél kevesebb pontért 

a megszokott számítási irányhoz képest inverz lépést kellett elvégezni és 

az ismert közepek helyett a több számolást igénylő szórást kellett kiszá-

mítani. Ennél a lépésnél előnyben voltak azok a vizsgázók, akiknek 

a zsebszámológépén statisztikai funkció is van. 

Valószínűségszámítási kérdés mindkét feladatsorban a választható 

feladatok között fordul elő. Középszinten a 17. feladat második kérdése 
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binomiális eloszlású jelenségre vonatkozó probléma 7 pontért. A megol-

dónak kell észrevenni, hogy binomiális eloszlásról van szó, azt is, hogy 

a vizsgált esemény két esemény összegeként állhat elő, ezek után alkal-

mazhatja a tanult képleteket. 

Az emelt szintű feladatsor 6. feladatának az első kérdése ugyancsak 

7 pontot ér. Megmondja a feladat szövege, hogy visszatevéses mintavé-

telről, tehát binomiális eloszlásról van szó, de a megoldónak kell a meg-

adott adatokból a szita-formula felhasználásával kiszámolni az eloszlás 

paraméterét, észrevenni, hogy három esemény összege a vizsgált ese-

mény, ezután használhatók a megismert képletek.  
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5 Következtetések 

Beigazolódott kutatásunk első hipotézise: a minta két vizsgaszinten elért 

teljesítményei között statisztikusan erős összefüggés van. A közép- és az 

emelt szintű írásbeli vizsga feladatlapjain ugyan az egyes megfelelő vizs-

garészek eltérő szerepet töltenek be, de az összteljesítmények esetén 

a korrelációs együttható a két szint eredményei között 0,842, ami 

nagyon jó együttmozgást jelent.  

Ugyancsak beigazolódott kutatásunk második hipotézise: a minta 

középszintű teljesítménye szignifikánsan magasabb az emelt szintű telje-

sítménynél. Megerősítve látjuk, hogy a felkészítő tanárok jól ismerik 

és elfogadták a kétszintű matematika érettségi modelljének szem-

léletét, és az ezt realizáló követelményrendszert. Munkájukban ezt 

értően alkalmazzák.  

A kapott becslő képletek alapján számolt eredmények tanulságosak 

és sokat segíthetnek az emelt szintű vizsgára készülőknek és felkészítő 

tanáraiknak is. 

A kutatás megerősíti, hogy  

• aki nem emelt szintű vizsgára készül, és mégis arra jelentkezik, re-

ménytelen helyzetbe kerül; 

• az emelt szintre készülő vizsgázóknak érdemes a korábbi feladatso-

rok középszint II. B összetevőjének feladatait is gyakorlásul megol-

dani; 

• aki emelt szinten tanult, de mégis középszinten akar vizsgázni, an-

nak célszerű a középszint I. részében levő rövid feladatokat is gya-

korolni; 

Az elemzés teljes mértékben alátámasztotta a harmadik hipotézist 

is, miszerint a matematika kétszintű érettségi koncepciója, vizsga-

modellje jó, stabilan és megbízhatóan működik és megvalósítja 

a megfogalmazott célkitűzéseket. 
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Megállapítottuk, hogy áttekinthető és jól értelmezhető a követelmé-

nyek struktúrája, megfelelő a részletezettsége, indokolt és jó arányú 

a két szint különbsége. Az elemzett két feladatsor tematikus arányai 

megfelelőek, a javítási-értékelési útmutatók közös szemlélettel készültek 

és biztosítják az országosan egységes javítást. 
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6 Az elemzés eredményeire vonatkozó fejlesztési 

javaslatok 

A következtetésekben leírtak alátámasztják, hogy a matematika két-

szintű érettségi rendszerében az írásbeli vizsgaösszetevők vonat-

kozásában nem szükséges, sőt nem is lenne szabad semmi lénye-

ges változtatást végrehajtani. 
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8 Mellékletek 

1. számú melléklet 

Egymintás t próba 

 t Átlag 95%-os konfidencia 

intervallum az átlagra 

alsó határ felső határ 

Emelt szintű írásbeli érettségi 

százalékos eredménye 
33,493 62,18056 58,5108 65,8503 

 

2. számú melléklet 

 Páronkénti eltérések t Szig-

nifi-

kancia 

(2 ol-

dali) 

Átlag Szórás 95%-os konfi-

dencia interval-

lum a különbsé-

gekre 

alsó 

határ 

felső 

határ 

1 

Emelt szintű írásbeli érettségi 

I. vizsgarész százalékos ered-

ménye – 

Középszintű írásbeli érettségi 

I. vizsgarész százalékos ered-

ménye 

−14,38 14,40 −16,75 −12,00 −11,98 0,000 

2 

Emelt szintű írásbeli érettségi 

II. vizsgarész százalékos 

eredménye – 

Középszintű írásbeli érettségi 

II. vizsgarész százalékos 

eredménye 

−23,06 16,30 −25,74 −20,37 −16,97 0,000 

3 

Emelt szintű írásbeli érettségi 

százalékos eredménye – 

Középszintű írásbeli érettségi 

százalékos eredménye 

−18,81 12,37 −20,85 −16,78 −18,25 0,000 
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3. számú melléklet 

Páronkénti korrelációk 

 N Korreláció Szignifikancia 

1 

Emelt szintű írásbeli érettségi I. vizsga-

rész-összetevő százalékos eredménye – 

Középszintű írásbeli érettségi I. vizsga-

rész-összetevő százalékos eredménye 

144 0,750 0,000 

2 

Emelt szintű írásbeli érettségi II. vizsga-

rész-összetevő százalékos eredménye – 

Középszintű írásbeli érettségi II. vizsga-

rész-összetevő százalékos eredménye 

144 0,766 0,000 

3 

Emelt szintű írásbeli érettségi százalé-

kos eredménye – 

Középszintű írásbeli érettségi százalékos 

eredménye 

144 0,842 0,000 

 

 

4. számú melléklet 

A regressziós modell becslése, paraméterei 

Középszintű írásbeli érettségi százalékos eredménye az emelt szintű írásbeli érettségi 

százalékos eredményének függvényében 

Reg-

resszió 

típusa 

Modell adatok Becsült paraméterek 

R 

négyzet 

F df1 df2 Szignifi-

kancia 

Kons-

tans 

b1 b2 

Négyze-

tes 
0,756 218,462 2 141 0,000 27,917 1,274 −0,006 
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5. számú melléklet 

Paraméterek B Szórás t Szignifi-

kancia. 

95%-os konfidencia in-

tervallum 

alsó határ felső határ 

Tengelymetszet 49,719 2,637 18,852 0,000 44,503 54,934 

Emelt szintű írásbeli 

érettségi I. vizsga-

rész százalékos 

eredménye 

0,238 0,050 4,734 0,000 0,139 0,338 

Emelt szintű írásbeli 

érettségi II. rész 

százalékos eredmé-

nye 

0,271 0,040 6,836 0,000 0,193 0,350 

 

 

6. számú melléklet 

A regressziós modell becslése, paraméterei 

Az emelt szintű írásbeli érettségi százalékos eredménye a középszintű írásbeli érettségi százalé-

kos eredményének függvényében 

Regresszió típusa Modell adatok Becsült paraméterek 

R négy-

zet 

F df1 df2 Szignifikancia Konstans b1 b2 

Lineáris 0,645 248,718 1 137 0,000 −41,112 1,271  

Négyzetes 0,646 124,030 2 136 0,000 −19,036 0,693 0,004 

(a kiugró értékek elhagyásával) 

 

 

7. számú melléklet 

A regressziós modell becslése, paraméterei  

Az emelt szintű írásbeli érettségi százalékos eredménye a középszintű írásbeli érettségi százalé-

kos eredményének függvényében  

Regresszió típusa Modell adatok Becsült paraméterek 

R négyzet F df1 df2 Szignifikancia Konstans b1 b2 

Lineáris 0,709 345,459 1 142 0,000 −33,615 1,183  

Négyzetes 0,718 179,720 2 141 0,000 −7,758 0,389 0,006 
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(az összes adat alapján) 

8. számú melléklet 

A középszintű írásbeli érettségi százalékos eredménye 

Emelt szinten elért 

eredmények (százalé-

kos összpontszám) 

N Átlag Szórás 

Átlag 

szórása 

95%-os konfi-

dencia interval-

lum az átlagra 

Minimum Maximum 

alsó 

határ 

felső 

határ 

0-10% 4 32,25 6,185 3,092 22,41 42,09 24 37 

10-20% 2 40,00 28,284 20,000 -214,12 294,12 20 60 

20-30% 6 59,00 7,430 3,033 51,20 66,80 50 68 

30-40% 13 64,69 8,469 2,349 59,57 69,81 48 74 

40-50% 13 74,69 10,531 2,921 68,33 81,06 59 92 

50-60% 25 81,00 8,718 1,744 77,40 84,60 63 97 

60-70% 19 84,37 8,064 1,850 80,48 88,26 71 97 

70-80% 25 87,12 7,457 1,491 84,04 90,20 73 99 

80-90% 20 92,05 5,781 1,293 89,34 94,76 82 98 

90-100% 17 96,53 3,243 ,786 94,86 98,20 91 100 

 

 

 

9. számú melléklet 

A középszintű írásbeli érettségi I. vizsgarész-összetevő százalékos eredménye 

Az emelt szintű I. 

részben elért száza-

lékos eredmények N Átlag Szórás 

Átlag 

szórása 

95%-os konfidencia 

intervallum az átlagra 

Minimum Maximum alsó határ felső határ 

0-10% 3 40,00 3,333 1,925 31,72 48,28 37 43 

10-20% 2 41,67 7,071 5,000 −21,86 105,20 37 47 

20-30% 2 78,33 7,071 5,000 14,80 141,86 73 83 

30-40% 10 67,00 13,649 4,316 57,24 76,76 47 80 

40-50% 7 70,48 8,483 3,206 62,63 78,32 63 83 

50-60% 14 80,71 8,287 2,215 75,93 85,50 67 93 

60-70% 17 85,88 11,816 2,866 79,81 91,96 60 100 

70-80% 29 89,08 10,612 1,971 85,04 93,12 63 100 

80-90% 29 91,38 8,887 1,650 88,00 94,76 73 100 

90-100% 31 94,62 6,005 1,078 92,42 96,83 77 100 

Összesen 144 85,28 14,779 1,232 82,84 87,71 37 100 
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10. számú melléklet 

A középszintű írásbeli érettségi II. vizsgarész-összetevő százalékos eredménye 

Az emelt szintű II. 

vizsgarész-összetevő-

ben elért százalékos 

eredmények N Átlag Szórás 

Átlag 

szórása 

95%-os konfidencia 

intervallum az átlagra 

Minimum Maximum alsó határ felső határ 

0-10% 5 33,43 12,020 5,376 18,50 48,35 17 50 

10-20% 9 53,81 18,871 6,290 39,30 68,32 9 71 

20-30% 14 62,65 12,874 3,441 55,22 70,09 41 87 

30-40% 11 76,75 10,480 3,160 69,71 83,79 59 93 

40-50% 18 79,44 10,815 2,549 74,07 84,82 57 100 

50-60% 18 77,30 12,081 2,848 71,29 83,31 56 94 

60-70% 17 83,61 7,728 1,874 79,64 87,59 69 99 

70-80% 22 89,48 8,713 1,858 85,62 93,34 71 100 

80-90% 17 92,44 7,950 1,928 88,35 96,52 73 100 

90-100% 13 95,60 3,800 1,054 93,31 97,90 87 100 

Összesen 144 79,16 17,593 1,466 76,26 82,05 9 100 

 

 

 

 

11. számú melléklet 

Az emelt szintű írásbeli érettségi százalékos eredménye 

A középszintű írásbeli 

érettségi százalékos 

eredménye N Átlag Szórás 

Átlag 

szórása 

95%-os konfidencia 

intervallum az átlagra 

Minimum Maximum 

alsó határ felső határ 

20-30% 2 10,00 8,485 6,000 −66,24 86,24 4 16 

30-40% 3 6,00 0,000 0,000 6,00 6,00 6 6 

40-50% 1 33,00 ― ― ― ― 33 33 

50-60% 8 29,38 5,706 2,017 24,61 34,14 23 40 

60-70% 13 39,23 12,262 3,401 31,82 46,64 17 58 

70-80% 26 55,08 13,338 2,616 49,69 60,46 33 77 

80-90% 39 64,82 12,221 1,957 60,86 68,78 40 86 

90-100% 52 80,35 13,121 1,820 76,69 84,00 46 99 

Összesen 144 62,18 22,278 1,857 58,51 65,85 4 99 
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12. számú melléklet 

Az emelt szintű írásbeli érettségi I. rész százalékos eredménye 

A középszintű írás-

beli érettségi I. vizs-

garész-összetevő 

százalékos eredmé-

nye N Átlag Szórás 

Átlag 

szórása 

95%-os konfidencia 

intervallum az átlagra 

Minimum Maximum 

alsó határ felső határ 

30-40% 2 10,78 4,159 2,941 −26,59 48,16 8 14 

40-50% 5 20,78 14,315 6,402 3,01 38,56 6 37 

50-60% 1 39,22 ― ― ― ― 39 39 

60-70% 10 54,71 12,756 4,034 45,58 63,83 37 76 

70-80% 18 61,33 21,041 4,959 50,87 71,79 29 90 

80-90% 32 66,67 18,548 3,279 59,98 73,35 27 98 

90-100% 76 82,38 12,136 1,392 79,61 85,15 51 100 

Összesen 144 70,90 21,676 1,806 67,33 74,47 6 100 

 

 

 

13. számú melléklet 

Az emelt szintű írásbeli érettségi II. rész százalékos eredménye 

A középszintű írás-

beli érettségi 

I. vizsgarész-össze-

tevő százalékos 

eredménye N Átlag Szórás 

Átlag 

szórása 

95%-os konfidencia 

intervallum az átlagra 

Minimum Maximum 

alsó határ felső határ 

0-10% 1 14,06 ― ― ― ― 14 14 

10-20% 1 1,56 ― ― ― ― 2 2 

20-30% 1 4,69 ― ― ― ― 5 5 

30-40% 2 4,69 4,419 3,125 −-35,02 44,39 2 8 

40-50% 2 25,78 3,315 2,344 −4,00 55,56 23 28 

50-60% 13 28,00 15,262 4,233 18,78 37,23 9 55 

60-70% 16 37,30 15,212 3,803 29,20 45,41 19 61 

70-80% 21 49,40 20,104 4,387 40,25 58,56 19 88 

80-90% 37 59,92 16,471 2,708 54,43 65,42 23 91 

90-100% 50 75,63 17,974 2,542 70,52 80,73 31 100 

Összesen 144 56,10 25,218 2,102 51,94 60,25 2 100 
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14. számú melléklet 

A regressziós modell becslése, paraméterei 

Középszintű írásbeli érettségi I. vizsgarész-összetevő százalékos eredménye az emelt szintű írás-

beli érettségi I. rész százalékos eredményének függvényében 

Regresszió típu-

sa 

Modell adatok Becsült paraméterek 

R négyzet F df1 df2 Szignifikancia Konstans b1 b2 

Lineáris 0,563 183,047 1 142 0,000 49,001 0,512  

Négyzetes 0,598 104,773 2 141 0,000 33,959 1,099 −0,005 

 

 

 

 

15. számú melléklet 

A regressziós modell becslése, paraméterei 

Középszintű írásbeli érettségi II. vizsgarész-összetevő százalékos eredménye az emelt szintű 

írásbeli érettségi II. rész százalékos eredményének függvényében 

Regresszió 

típusa 

Modell adatok Becsült paraméterek 

R négyzet F df1 df2 Szigni-

fikancia 

Konstans b1 b2 

Lineáris 0,587 201,577 1 142 0,000 49,181 0,534  

Négyzetes 0,635 122,516 2 141 0,000 35,713 1,186 −0,006 

 

 

 

 

16. számú melléklet 

A regressziós modell becslése, paraméterei 

Középszintű írásbeli érettségi II. vizsgarész-összetevő százalékos eredménye az emelt szintű 

írásbeli érettségi I. rész százalékos eredményének függvényében 

Regresszió 

típusa 

Modell adatok Becsült paraméterek 

R négyzet F df1 df2 Szignifik

ancia 

Konstans b1 b2 

Lineáris 0,582 197,650 1 142 0,000 35,259 0,619  

Négyzetes 0,611 110,745 2 141 0,000 18,844 1,260 −0,005 
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17. számú melléklet 

Az emelt szinten elért eredmények gyakorisága a középszintű jegyek függvényében: 

Középszintű osztályzat Emelt szintű osztályzat Gyakoriság 

1 1 2 

2 1 3 

3 1 2 

2 4 

3 3 

4 1 1 

2 4 

3 10 

4 14 

5 10 

5 3 5 

4 15 

5 71 

 

A középszintű osztályzatok gyakorisága az emelt szintű jegyek függvényében: 

Emelt szintű osztályzat Középszintű osztályzat Gyakoriság 

1 1 2 

2 3 

3 2 

4 1 

2 3 4 

4 4 

3 3 3 

4 10 

5 5 

4 4 14 

5 15 

5 4 10 

5 71 
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