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1 A kétszintű érettségi jellemzői, tendenciái 

1.1 A kétszintű érettségi alapelvei a normatív szövegekben 

(jogszabályok, vizsgakövetelmények, vizsgaleírások) 

Az érettségi vizsgával összefüggő legfontosabb normákat a tanulmány ké-

szítésének idején az alábbi jogszabályok rögzítették Magyarországon1: 

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

• Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. 

(VI. 13.) Kormányrendelet 

• Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. 

(V. 24.) OM rendelet 

A magyar érettségi vizsga funkciói, típusai és céljai 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. §-a értelmében 

az érettségi vizsga a magyar állami vizsgarendszer része, amely or-

szágos szinten egységes követelmények és azonos szabályok szerint 

valósul meg.  

„Az érettségi bizonyítvány érettségi végzettséget tanúsít és jog-

szabályban meghatározottak szerint felsőoktatási intézménybe való felvé-

telre, szakképzésbe való bekapcsolódásra, valamint munkakör betöl-

tésére, tevékenység folytatására jogosít, a szakmai érettségi továbbá 

a szakképzésre vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerinti 

munkakör betöltésére képesít.” [6. § (1)] 

Bár a törvény ennél mélyebben nem szól az érettségi vizsga funkció-

járól, e rövid szakaszból is érződik egyfajta elmozdulás a jogalkotói szán-

dékban a korábbi szabályozáshoz képest. A közoktatásról szóló 1993.évi 

LXXIX. törvényben az érettségi vizsga következetesen az „alapvizsga” és 

a „szakmai vizsga” szövegkörnyezetében szerepelt – s ezek funkciójához 
                                    
1 A kétszintű érettségi vizsgarendszer 2005. évi bevezetésétől 2011-ig a közoktatásról 

szóló 1993. évi LXXIX. törvény volt hatályban. 
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hasonlóan, „visszafelé mutatott”, az adott tanulmányi szakasz lezárását 

hangsúlyozta.2 Az új funkcióleírás hangsúlyaiban egyszerre jelenik meg 

a „zárás” és a „nyitás” kettős szerepe, ami a vizsgát egyfajta zsiliphez te-

szi hasonlóvá – amelynek megfelelő beállítása a szabad továbbhaladás 

előtt nyitja meg az utat. S ez a korábban megtett szakasz hitelesítésével 

egyenrangú szerepkört jelenít meg az új törvényben. 

A célokat tovább bontja Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának ki-

adásáról szóló, 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az alábbiak szerint:  

„Az érettségi vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó 

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

gekkel, amelyek alkalmassá teszik az önművelésre; 

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

képességre, képes-e ismereteinek rendszerezésére és gyakorlati al-

kalmazására; 

c) felkészült-e a felsőoktatási intézményekben folyó tanulmányok meg-

kezdésére.'' [3. §] 

A törvény értelmében tehát a magyar érettségi vizsga a jövőben tar-

talmi típusát tekintve kétféle lehet: általános és szakmai3.  
 

Funkciója szerint hármas szerepkörnek kíván megfelelni. Egyrészt 

lezárja a középfokú tanulmányokat, és igazolja azok sikeres befejezését. 

Másrészt háromféle irányba való továbblépésre jogosít: (a) megnyitja az 

utat a felsőfokú intézményben való továbbtanulás felé; (b) lehetővé teszi 

az érettségi vizsgához kötött szakképzésbe való átlépést; és (c) érettségi 

vizsgához kötött munkatevékenységek folytatására jogosít. Harmadsorban 

                                    
2 V.ö.: 1993. évi LXXIX. tv. 72., 73. 93. §.  

3 A szabályozás természetéből adódik, hogy a 2011. évi CXC. törvény hatályba lépése 

óta eltelt idő még nem teszi lehetővé, hogy a „szakmai érettségi” vonatkozóan bármilyen 

tapasztalataink legyenek. A szakmai érettségi vizsgák ugyanis csak 2017-től kerülnek 

majd bevezetésre. 
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pedig – a törvényben új fogalomként megjelenő szakmai érettségi vizsgák 

esetén – várhatóan bizonyos fajta munkakörök betöltésére képesít majd.  

Jogszabályban rögzített céljaihoz kapcsolódóan, az érettségi vizsga 

egyidejűleg törekszik – a vizsga részét képező tartalmi területeken be-

lül – bizonyos ismeretek és képességek szintjének megálla-

pítására.  

• Az ismeretek terén – vizsgatárgyaktól függetlenül – három közös 

elvárást fogalmaznak meg a jogszabályok: a vizsgázó tegyen tanú-

bizonyságot arról, hogy (a) rendelkezik-e az „általános műveltség 

alapjaival”; (b) szert tett-e „megfelelő tárgyi tudásra”; (c) felké-

szült-e „felsőoktatási intézményben folyó tanulmányok” megkezdé-

sére.  

• A képességek terén – vizsgatárgytól függetlenül – szintén három 

közös elvárás jelenik meg. A vizsgázó (a) felkészült-e a felsőoktatási 

intézményben való tanulás megkezdésére – hiszen ez nem csupán 

tárgyi tudást, hanem bizonyos beállítottságok, készségek és képes-

ségek meglétét is jelenti; (b) birtokában van-e azoknak a képessé-

geknek, amelyek alkalmassá teszik őt az önművelésre; (c) milyen 

mértékben rendelkezik a gondolkodás és a tájékozódás, valamint az 

ismeretek rendszerezésének és gyakorlati alkalmazásának képessé-

gével.  
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Reflektív kérdések4: 

Vajon elégséges módon van-e definiálva az érettségi szintmérés szem-
pontjából az, hogy mit tekintünk „általános műveltségnek”, és ennek tel-
jes terjedelmén belül mit nevezünk az „alapoknak”? Vajon ugyanazt érti-
e ennek a kategóriának a tartalmán minden érintett – a vizsgafeladatok 
tervezőitől az értékelőkön át a vizsgázókig? 

Valóban indokolt-e az ismeretek három különböző dimenziójának – 
az általános műveltségnek, az általánosan kötelező vizsgaterületeken el-
várt szaktárgyi tudásnak, illetve a bizonyos (egyénenként változó) irányú 
felsőfokú továbbtanuláshoz szükséges szaktárgyi tudásnak – egy vizsga-
rendszerben való kezelése? És ha igen, eléggé átlátható-e a rendszeren 
belül, hogy hol húzódnak ezeknek a dimenzióknak a határai? 

Vajon egyértelműen definiált-e, hogy pontosan melyek azok az ál-
talános képességek, amelyek megléte esetén a vizsgázó a felsőoktatási 
tanulmányok folytatására felkészültnek tekinthető? Ugyanazt gondolja-e 
ezzel összefüggésben a vizsgafolyamat minden érintettje? S e szempon-
tok vajon egységesen érvényesülnek-e valamennyi érettségi vizsgatárgy 
követelményrendszerének kialakítása során? 

Hasonlóképpen: világosan definiált-e, hogy pontosan melyek azok 
a képességek, amelyek önművelésre alkalmassá teszik a fiatalokat, s mi-
ként regisztrálható az érettségi vizsga keretében érvényes módon e ké-
pességek megléte vagy hiánya? Ugyanazt gondolja-e minderről a folya-
mat összes érintettje, és egységesen érvényesülnek-e az ezzel 
összefüggő elvárások valamennyi vizsgatárgyban? 

Bizonyosan kimondható-e, hogy az „érettség” általános feltételét 
épp a felsorolt, illetve csak a konkrétan megnevezett képességek jelen-
tik? Vajon milyen arányban indokolt az egyénként, a helyi és a nemzeti 
közösség tagjaként, valamint a globális világ polgáraként való boldogu-
láshoz szükséges képességeket figyelembe venni az érettségi vizsga ál-
talános képességelvárásainak kialakítása során? 

                                    
4 Azokon a pontokon, ahol ez releváns, megfogalmazunk néhány olyan reflektív kérdést, 

amely túlmutat e kutatás közvetlen érdeklődési körén, és az érettségi vizsgarendszer 
általnos sajátosságait érinti. Ezekhez a kérdésekhez – nem tételesen, hanem inkább csak 
a fő összeföggéseket keresve – a záró következtetések és javaslatok mgefogalmazásakor 
csatolunk vissza. 
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Az érettségi vizsga szintjei 

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

az érettségi vizsga általános és minden érintett számára egységes elve-

it rögzíti, nem említve a vizsga esetleges szintjeit. Az a lehetőség, hogy 

a diákok az egyes tárgyakból középszinten vagy emelt szinten is vizsgáz-

hatnak, csak a jogi hierarchiában eggyel alacsonyabb szintet képviselő, 

kormányrendeleti szabályozásban jelenik meg.  

E jogszabály értelmében az érettségi vizsga minden lehetséges tár-

gyából – a kötelezőekből és a szabadon választhatókból egyaránt – közép- 

vagy emelt szinten tehető vizsga. A két szint közötti választás alapve-

tően a diákok jogaként jelenik meg a szabályozásban. [100/1997. 

(VI. 13.) Korm. r. 4., 6. §.] 

Ez a szabadság attól függetlenül illeti meg a fiatalokat, hogy saját 

középiskolájukban milyen szintű vizsgára készültek fel. [100/1997. 

(VI. 13.) Korm. r. 12. §. (2)] És tanulói jogviszony esetén, vagyis amed-

dig az érintett az adott intézmény diákja, az iskola mérlegelés nélkül köte-

les elfogadni az emelt szintű vizsgára való jelentkezését minden olyan 

vizsgatárgyból, amelyből az illető jogosult érettségi vizsgát tenni. 

[100/1997. (VI. 13.) Korm. r. 5. §. (2)]   

A középiskolák – pedagógiai programjukkal összhangban – 

biztosítják, hogy tanulóik fel tudjanak készülni a 11-12. évfolyam 

időszakában az emelt és/vagy a középszintű vizsgákra. Az emelt szintre 

való felkészítés feladatát azonban – egymás közötti megállapodás kereté-

ben –, több intézmény közösen is megoldhatja.5 [100/1997. (VI. 13.) 

Korm. r. 4. §.] 

Az emelt és a középszintű vizsga – konkrét tartalmától 

függetlenül –, formailag három dimenzióban különbözik egymástól: 

egyrészt a vizsgaszervezés eljárásrendjében, másrészt a vizsgadolgozat 

                                    
5 Ez a norma nemcsak az érettségi vizsga kötelező tárgyaira vonatkozik, hanem a szaba-

don választhatókra is – az ezzel kapcsolatos feltételeket lásd a jelzett jogszabályi szakasz 

további részében.  



VIZSGATÁRGY-FÜGGETLEN TANULMÁNY 

10 

megírásához rendelkezésre álló idő mennyiségében, harmadsorban pedig 

a százalékos vizsgaeredmények iskolai osztályzatokra való átváltásának 

kulcsában. 

A vizsgaszervezésre vonatkozó eljárásrend különbségeinek6 

hátterében alapvetően az a tény húzódik meg, hogy a középszintű vizs-

ga úgynevezett belső vizsga, ami azt jelenti, hogy a diák saját tanárai 

előtt vizsgázik. Az emelt szintű vizsga viszont külső vizsga, amelynek 

szóbeli része független tantárgyi bizottság előtt zajlik, és az írásbeli dolgo-

zatot sem a diákok saját tanárai javítják, hanem központilag szervezett, 

felkért javítótanárok – javításvezetők irányításával. Az emelt szintű vizs-

gák összemérhetősége ez által nagyságrendekkel jobb, mint a középszin-

tűeké. E lényegi különbség – a szabályozás és a külsőségek szempont-

jából – együtt jár az alábbi, érzékelhető eltérésekkel is:  

• Az emelt szintű vizsgáztatásnak nagyobb a központi koordináci-

ós igénye, mint a középszintűnek.  

• Az emelt szint esetében minden részterületen nagyobb a biztonság-

ra, az erősebb kontrollra való törekvés, mint ami a középszintet 

jellemzi;  

• A fenti szervezési jellemzők – minden egyéb, valóban lényegi elem 

mellett – külsőségeikkel egyben nagyobb rangot is kölcsönöznek 

az emelt szintű vizsgának.  

A diákok által követendő eljárások – a vizsgára való jelentkezés, 

a vizsgadolgozatok megírása stb. – terén ugyanakkor nem érzékelhető 

jelentős különbség annak függvényében, hogy a tanulók emelt vagy kö-

zépszintű vizsgát tesznek-e egy-egy tárgyból. Az ő esetükben a legfonto-

sabb „látható” eltérés talán az, hogy az emelt szintű vizsgára sokszor nem 

abban az iskolában kerül sor, amellyel tanulói jogviszonyban állnak (vagy 

álltak korábban), illetve ahol a vizsgákra felkészültek, és a vizsgáztatók 

között is több a számukra ismeretlen ember. 

                                    
6 A két szinthez kapcsolódó szervezési, eljárásrendbeli különbségeket a 100/1997. 

(VI. 13.) Korm. rendelet mutatja be részletesen. 
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A vizsgadolgozat megírására vonatkozó általános szabály, hogy 

120 percnél kevesebb egyik szinten sem tervezhető a feladatok megoldá-

sára, egyik vizsgatárgy esetében sem. Középszinten az írásbeli vizsga-

dolgozat elkészítésére – ha a részletes követelmény és vizsgaleírás 

másképp nem rendelkezik –, tárgyanként három óra (180 perc), emelt 

szinten pedig négy óra (240 perc) áll rendelkezésre. A magyar nyelv és 

irodalom esetében azonban vizsgaszinttől függetlenül négy órájuk van 

a tanulóknak arra, hogy megírják a dolgozatukat. [100/1997. (VI. 13.) 

Korm. r. 19. §.] 

A vizsga során elérhető pontszámokat mindkét szinten százalékos 

formában fejezik ki. Az így megjelenő eredményt azonban eltérő iskolai 

osztályzatnak felelteti meg a rendszer a középszintű és az emelt szintű 

vizsga esetében, az alábbiak szerint:  

MEGFELELTETÉS 
Középszintű érettségi vizsga 

esetén 

Emelt szintű érettségi 

vizsga esetén 

5-ös osztályzat 80-100% 60-100% 

4-es osztályzat 60-79% 47-59% 

3-as osztályzat  40-59% 33-46% 

2-es osztályzat  25-39% 25-32% 

1-es osztályzat 0-24% 0-24% 

1. ábra A vizsgán elért százalékos eredmények osztályzatoknak való megfeleltetése 

a közép- és az emelt szint esetében7 

                                    
7 Forrás: 100/1997. (VI. 13.) Korm. r. 41. §. (3)-(4) 
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Reflektív kérdések: 

Indokolt-e, hogy az érettségi vizsga két választható szintje nem a közne-

velési törvényben jelenik meg, hanem egy alacsonyabb szintű jogsza-

bályban?  

Indokolt-e, hogy a felsőoktatásban való „jobb konvertálhatóság” és 

a vizsgaszervezés jellege egyúttal „magasabb rangot” is kölcsönöz az 

emelt szintű vizsgának a „csak” középszintűhöz viszonyítva?  

Vajon ki van-e használva az intézményközi együttműködés minden 

lehetősége annak érdekében, hogy valamennyi fiatal – aki ezt tűzi ki cé-

lul maga elé –, a lehető legjobban fel tudjon készülni az emelt szintű 

érettségi vizsgára, függetlenül attól, hogy gimnáziumba vagy szakközép-

iskolába jár-e, illetve nagyvárosban vagy vidéki településen él-e? 

 

Az érettségi vizsga tárgyai és közös követelményei 

Érettségi vizsga – akár emelt, akár középszinten valósul meg – olyan tár-

gyakból tehető, amelyek szerepelnek az érvényes jogszabályokban, és 

kidolgozott vizsgaleírással, illetve vizsgakövetelménnyel rendelkeznek.8 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. §-a értelmében 

az érettségi vizsga keretében legalább öt tárgyból kell vizsgát tenni. Ezek 

közül négy mindenki számára egységesen kötelező (magyar nyelv és 

irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv) és egy szabadon vá-

lasztható – jelenleg 28 közismereti, illetve 21 szakmai előkészítő vizsga-

tárgyból.  

A kötelező vizsgatárgyak általános és részletes központi vizs-

gakövetelményekre épülnek, amelyek meghatározzák, hogy a vizsga-

tárgy milyen vizsgarészekből áll. A vizsgarészek az esetek döntő többsé-

                                    
8 V.ö.: Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) 

Korm. rendelet, 2. sz. Melléklet; Az egyes vizsgatárgyakra vonatkozó vizsgaleírásokat az 

érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet Mellékle-

te; valamint emelt szint esetén a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012 

(XII. 29.) Korm. rendelet mellékletei tartalmazzák. 
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gében a következők lehetnek: írásbeli9, szóbeli és gyakorlati. [100/1997. 

(VI. 13.) Korm. r. 6. §. (3)]  

A központi vizsgakövetelményekre épülő vizsgatárgyak írásbeli 

vizsgája – a vizsgatárgyak többségében – központi feladatlapok meg-

oldásából áll. E központi feladatlapokat, a megoldásukhoz szükséges se-

gédletekkel, illetve a Javítási-értékelési útmutatókkal együtt az Oktatási 

Hivatal készítteti el – e célra kialakított tételkészítő bizottságok felké-

résével. Minden vizsgaidőszakban minden vizsgatárgyból több feladatsor-

nak kell rendelkezésre állnia, amelyek közül sorsolással választják ki az 

éppen felhasználásra kerülőket. [100/1997. (VI. 13.) Korm. r. 18. §.] 

Az emelt és a középszintű vizsga követelményeire vonatkozóan – el-

lentétben a kétféle eljárásrend jól áttekinthető sajátosságaival – a jog-

szabályok nem határoznak meg olyan, tárgyaktól független, általános 

érvényű megkülönböztető tartalmi vonásokat, amelyek révén min-

den emelt szintű vizsgafeladat teljes biztonsággal elkülöníthető lenne va-

lamennyi középszintű feladattól. A vizsga általános szabályai nem adnak 

kellő támpontot az alábbi kérdések – minden vizsgatárgyra egységesen 

érvényes – megválaszolásához:  

• Az emelt szintű vizsga követelményei automatikusan és feltétlenül 

magukban foglalják-e a középszintű vizsga keretében elvárt ismere-

teket és képességeket? 

• Elsősorban mennyiségi vagy elsősorban minőségi különbség van-e 

a két szint között? Illetve melyik milyen mértékben jellemző? Az 

emelt szintű vizsgán inkább többet, inkább mást vagy inkább más-

hogy kell-e tudni a diákoknak, mint a középszinten?  

Úgy tűnik, hogy jelenleg inkább csak az egyes vizsgatárgyak szint-

jén fogalmazódnak meg azok a normák, amelyek alapján a fenti kérdések-

re érdemi válasz adható. 

 

                                    
9 Az írásbeli vizsgadolgozatot néhány tárgy esetében projekt készítése váltja ki.  
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Reflektív kérdés: 

A központi vizsgakövetelményekre épülő írásbeli feladatlapokat kidolgozó 

tételkészítő bizottságok vajon rendelkeznek-e olyan közös útmutató-

val, amely alapján – vizsgatárgyaktól függetlenül – mindannyian azonos 

módon tudják értelmezni a vizsga jogszabályban rögzített céljaival össz-

hangban az „általános műveltség”, bizonyos általános képességek, vala-

mint az „önművelésre való alkalmasság” mérésével összefüggő közös 

elvárásokat?  

 

1.2 A kétszintű érettségi és a felsőoktatási intézményekbe 

történő felvételi egymáshoz való viszonya  

Az érettségi vizsga szerepe a felsőoktatási felvételi eljárásban 

2005-ben történt bevezetése óta a kétszintű érettségi vizsga a felső-

oktatási felvételi eljárás keretében a felvételi vizsga szerepét is 

betölti. Annak érdekében, hogy az érettségi és a felvételi eljárás tartalmi 

szempontból is összhangban legyen egymással, a jogszabályok előírják, 

hogy az emelt szintű érettségi vizsga írásbeli feladatlapjainak és 

útmutatóinak kidolgozásába be kell vonni az érdekelt felsőoktatási 

szakcsoportok képviselőjét. Azt azonban, hogy melyik képzési terüle-

ten mi legyen az együttműködés konkrét formája, maguk a közreműködők 

határozhatják meg. [100/1997. (VI. 13.) Korm. r. 30. §. (1)] 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény felhatal-

mazza a Kormányt arra, hogy rendeleti úton szabályozza a felsőoktatási 

intézményekbe való felvételhez szükséges érettségi vizsga teljesíté-

sével kapcsolatos követelményeket. [2011. évi CCIV. törvény 110. § 

(1) 8. pont] A törvény egyidejűleg azt is rögzíti, hogy az eljárásban bekö-

vetkező minden változást két évvel korábban nyilvánosságra kell hozni, 

mint ahogy az életbe lép.  

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

Korm. rendelet értelmében a felsőoktatási intézményeknek adatot kell 
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szolgáltatniuk az Oktatási Hivatal számára az évenként megjelenő felső-

oktatási felvételi tájékoztató összeállításához. A Hivatalnak pedig gon-

doskodnia kell róla, hogy a tájékoztatók időben megjelenjenek, és teljes 

tartalmuk legalább tíz évig visszakereshető legyen. [423/2012. (XII. 29.) 

Korm. r. 3. §] E tájékoztatókat hosszú időn keresztül csak nyomtatott 

formában adták ki, majd évekig kétféle módon – papír alapon és digitáli-

san – is használhatók voltak. Ma viszont már csak elektronikus formá-

ban érhetők el a felvételi eljárást támogató központi honlapon keresztül.10  

A Tájékoztató az összes felsőoktatási intézmény minden egyes kép-

zésére vonatkozóan tartalmazza – egyebek között –, a jelentkezési kére-

lemhez csatolandó mellékletek felsorolását, a jelentkezők rangsorolásának 

elveit, valamint a pontozási rendszerrel és a többletpontokkal kapcsolatos 

információkat –, amelyeknek részét képezik az érettségi vizsgával össze-

függő elvárások, valamint az emelt szintű vizsga teljesítéséért járó több-

letpontok kiszámításának leírása is. [423/2012. (XII. 29.) Korm. r. 5.§ (2) 

h, i, k]  

A Tájékoztató az adott intézmény által meghirdetett felsőoktatási 

szakképzésekre, valamint alapképzési szakokra és osztatlan képzé-

sekre vonatkozóan tartalmazza az intézmény által felvételi feltételként 

meghatározott érettségi vizsgatárgyak listáját, és meghatározza azt is, 

hogy melyik esetben „milyen érettségi vizsgatárgyakból kell emelt szintű 

érettségi vizsgát teljesíteni a jelentkezés feltételeként”. [423/2012. 

(XII. 29.) Korm. r.6. §] 

Az érettségi vizsga szintjére vonatkozó elvárások változásai 

2005 volt az első olyan év, amikor az érettségizők már az új rendszer 

szerint vizsgáztak, és az emelt szinten teljesített vizsgákért kötelező 

                                    
10 A kiadvány jelenleg érvényes legfrissebb változata az alábbi link segítségével 

olvasható el: http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato 

http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato
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volt többletpontot adni a felsőoktatási felvételi eljárás keretében.11 

E többletpontok számításának módja idő közben többször is változott, de 

a lényeg ugyanaz maradt. Az emelt szinten teljesített vizsgákért – 

a nyelvtudás, a tanulmányi versenyeken elért eredmények, valamint az 

egyes intézmények által meghatározott egyedi feltételek mellett – mindig 

az összesen megszerezhető többletpontok jelentős hányada járt. Az emelt 

szinten való vizsgázás azonban kezdetben semelyik intézmény semmilyen 

képzési területén nem volt központilag előírt kötelezettség. Ilyen jellegű 

elvárások csak később jelentek meg a jogszabályokban. Egyes intézmé-

nyek azonban, egy-egy képzési terület bizonyos ágaiban, illetve egy-egy 

szakhoz kapcsolódóan, saját hatáskörben már korábban is megkívánták 

a magasabb szintű érettségi vizsgateljesítményt.  

Képzési terület (KT)/ ág 06 07 08 09 10 11 12 13 

Agrár KT 1K 1K 2K 2K 2K 2K 2K  

Állatorvosi (osztatlan)        2E 

Erdőmérnöki (osztatlan)        1K+1E 

Alapszakok        2K 

Bölcsészettudományi KT 1K 1K 2K 2K 2K 2K 2K 1K+1E 

Társadalomtudományi KT         

Politikatudományi ág 2K 2K 2K 2K 2K 2K 2K  

Társ. ism. és szociális ág 1K 1K 2K 2K 2K 2K 2K  

Alapszakok        1K+1E 

Informatikai KT 2K 2K 2K 2K 2K 2K 2K 2K 

Jogi és igazgatási KT 2K 2K 2K 2K 2K 2K 2K  

Jogász (osztatlan)        1K+1E 

Alapszakok        2K 

Nemzetvédelmi és katonai12 2K 2K 2K 2K 2K 2K 2K 2K 

Gazdaságtudományi KT 2K 2K 2K 2K 2K 2K 2K  

Közgazdasági ág        1K+1E 

                                    
11 A 2006 és 2013 közötti időszak érettségi vizsgával kapcsolatos elvárásainak 

összefoglalása a hivatalos Felsőoktatási felvételi tájékoztatók adataira támaszkodik, de 

a pontos bibliográfiai hivatkozások adatonkénti megjelölése nélkül.  
12 A terület neve 2012-től: Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület. 
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Képzési terület (KT)/ ág 06 07 08 09 10 11 12 13 

Üzleti ág        2K 

Műszaki KT 2K 2K 2K 2K 2K 2K 2K  

Építész (osztatlan)        1K+1E 

Energetikai mérnöki alap        1K+1E 

Építészmérnöki alap        1K+1E 

Többi alapszak        2K 

Művészet KT GY GY GY GY GY GY GY GY 

Művészetközvetítés KT GY GY GY GY GY GY GY GY 

Orvos- és egészségtudomány         

Orvostudományi ág 2K 2K 2K 2K 1K+1E 1K+1E 1K+1E  

általános orvos (osztatlan)        2E 

fogorvos (osztatlan)        2E 

gyógyszerész (osztatlan)        2E 

Egészségtudományi ág 1K 1K 2K 2K 2K 2K 2K 2K 

Pedagógus KT 1K 1K 2K 2K 2K 2K 2K 2K 

Sporttudomány KT GY GY 2K 2K 2K 2K 2K 2K 

Természettudományi KT 1K 1K 2K 2K 2K 2K 2K 2K 

2. ábra Az érettségi vizsga szintjével kapcsolatos elvárások változásai 

a felsőoktatás képzési területein13 

A táblázatból jól látható, hogy a kétszintű érettségi vizsgarendszer beve-

zetését követően, a két – tartalmában a felsőoktatási intézmény által 

meghatározott – tárgyból középszinten teljesítendő vizsga – a művé-

szeti képzés kivételével – rövid időn belül általános elvárássá vált 

a felsőoktatásban.  Legkorábban 2010-ben, az orvos- és egészségtudo-

mány képzési területen belül, az orvostudományi ágban vált normává az, 

hogy a két meghatározott vizsgatárgy közül az egyiknek a követelmé-

nyeit emelt szinten kellett teljesíteniük a jelentkezőknek, míg a másik 

esetében elegendő volt a középszintű vizsgaeredmény. Az elvárásoknak 

ez a kombinációja 2013 szeptemberétől további hat képzési terület egy-

                                    
13 Jelmagyarázat: K = középszinten / E = emelt szinten elvárt érettségi vizsga / GY = 

= Gyakorlati felvételi vizsga. A számok (1, 2) azt jelölik, hogy melyik szintű vizsgából 

hánynak a teljesítését várták el az adott területen. 
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egy részén is megjelent, miközben ugyanettől az időponttól kezdve az or-

vostudományi ág osztatlan (általános orvosi, fogorvosi és gyógyszerészi) 

képzéseire, valamint az agrár képzési terület osztatlan állatorvosi képzé-

sére már csak két vizsgatárgy emelt szinten való teljesítésével lehe-

tett bejutni.  

Összességében mindez azt mutatja, hogy az emelt szinten teljesí-

tett érettségi vizsga rangja fokozatosan növekedett az elmúlt évek 

során. Az pedig, hogy az e téren bekövetkezett változások milyen konkrét 

képzési területeket érintenek, vélhetően jelzi az adott terület, illetve in-

tézmény iránti hallgatói érdeklődés erősségét, valamint az ott szerezhető 

tudás társadalmi rangját is. Az emelt szintű vizsga ennek megfelelően 

nem csupán az ismeretek és képességek mérésének, hanem egyúttal 

a jelentkezők szelekciójának is fontos eszköze.  
 

Reflektív kérdés: 

Vajon mit mutat, és kíván-e bármilyen beavatkozást az a tény, hogy 

egyes felsőoktatási képzési területeken egyáltalán nem jelenik meg elvá-

rásként az érettségi vizsga emelt szinten való teljesítése egyetlen vizsga-

tárgyból sem? 

 

Az érettségi vizsga emelt szinten való teljesítésére vonatkozó elvárások 

a mai felvételi rendszerben  

A 423/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 3. sz. melléklete rögzíti azoknak 

a szakoknak, illetve képzési területeknek a jegyzékét, amelyek ese-

tében a felsőoktatási tanulmányokra való jelentkezés feltétele az emelt 

szintű érettségi vizsga letétele valamilyen vizsgatárgyból.  

Az arányokat tekintve elmondható, hogy összességében még ma is 

jóval nagyobb azoknak a felsőoktatási szakoknak a száma, amelyek ese-

tében jogszabályi szinten egyetlen tárgyból sem jelenik meg elvárás-

ként az érettségi vizsga emelt szinten való teljesítése. Bár ilyen 

részei minden képzési területnek vannak, de az informatika, a természet-
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tudomány, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terüle-

ten még két évig biztosan CSAK ilyen szakok lesznek.   

Az idei tanév és a közeljövő változásai ezen a téren a követke-

zők: Az osztatlan tanárszakokon 2014-től „az adott tanárszaknak megfele-

lő alapképzési szakok emelt szintű érettségi követelményeit kell 

alkalmazni, azzal, hogy a jelentkező csak egy emelt szintű érettségi vizsga 

letételére kötelezhető”. [423/2012. (XII. 29.) Korm. r.6. § (3)]. 2015 

őszétől pedig a sporttudományi képzési terület testnevelő-edző alapsza-

kán válik új elvárásként kötelezővé az eddig csak középszinten megkívánt 

testnevelés érettségi vizsga emelt szintű teljesítése.  

Azokon a szakokon, amelyeken ma már központi elvárásként je-

lenik meg bizonyos érettségi vizsgatárgyak emelt szintű teljesíté-

se, a szabályozás két alaptípusa figyelhető meg. Ez az elvárás olykor 

(ritkábban) valamilyen konkrét tantárgyi területhez kapcsolódik.  Az ese-

tek többségében azonban inkább mennyiségi típusú igénynek tekinthető, 

s azt határozza meg, hogy a jelentkezés feltétele egy vizsga emelt szinten 

való teljesítése – bármelyik, lehetőségként megadott vizsgatárgyból. 

A választható tárgyak száma ez utóbbi esetben tág határok, kettő és tíz 

között mozog. 

A felsőoktatási képzési területek, illetve szakok által jelenleg kötele-

zően elvárt emelt szintű érettségi vizsga mennyiségi és tartalmi struktúrá-

ját az alábbi táblázat szemlélteti a 423/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 

3. sz. mellékletének adatai alapján. 

KÉPZÉSI TERÜLET / 

SZAK 

1/2 AZ EMELT SZINTEN TELJESÍTENDŐ 

VIZSGA TÁRGYA 

Agrár képzési terület – Osztatlan mester-képzési szakok 

állatorvosi 2 biológia, kémia 

erdőmérnöki 1 VAGY: biológia, fizika, kémia, matematika, szakmai 

előkészítő 
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KÉPZÉSI TERÜLET / 

SZAK 

1/2 AZ EMELT SZINTEN TELJESÍTENDŐ 

VIZSGA TÁRGYA 

Bölcsészettudományi képzési terület – Alapképzési szakok 

magyar nyelv és 

irodalom  

1 magyar 

történelem 1 történelem  

néprajz 1 VAGY: magyar, történelem 

anglisztika 1 angol nyelv 

germanisztika 1 német nyelv, német nemzetiségi nyelv, német nemze-

tiségi nyelv és irodalom, angol nyelv (a néderlan-

disztika és a skandinavisztika szakirányra történő 

jelentkezés esetén) 

romanisztika 1 a szakiránynak megfelelő nyelv (francia, olasz, 

spanyol…)  

romológia 1 VAGY: angol, beás, magyar, történelem, francia, lovári, 

latin, német, orosz, olasz, spanyol nyelv 

szlavisztika 1 VAGY: magyar, történelem, angol, francia, horvát, la-

tin, német, olasz, orosz, spanyol, szerb, szlovák, szlo-

vén, román, bolgár, ukrán, lengyel nyelv 

ókori nyelvek és kultúrák 1 VAGY: magyar, történelem, angol, francia, latin, né-

met, olasz, orosz, spanyol, újgörög nyelv 

keleti nyelvek és kultúrák 1 VAGY: magyar nyelv és irodalom, történelem, angol, 

francia, latin, német, olasz, orosz, spanyol, újgörög 

nyelv 

andragógia 1 VAGY: angol nyelv, biológia, francia nyelv, magyar, 

matematika, német nyelv, orosz nyelv, történelem 

pedagógia 1 VAGY: angol nyelv, biológia, francia nyelv, magyar, 

matematika, német nyelv, orosz nyelv, történelem 

pszichológia 1 VAGY: angol nyelv, biológia, francia nyelv, magyar, 

matematika, német nyelv, orosz nyelv, történelem 

szabad bölcsészet 1 VAGY: magyar nyelv és irodalom, történelem, angol, 

francia, latin, német, olasz, orosz, spanyol nyelv 
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KÉPZÉSI TERÜLET / 

SZAK 

1/2 AZ EMELT SZINTEN TELJESÍTENDŐ 

VIZSGA TÁRGYA 

Jogi képzési terület – Osztatlan mester-képzési szakok 

jogász 1 

 

VAGY: magyar nyelv és irodalom, történelem, angol, 

francia, német, olasz, orosz, spanyol, latin nyelv 

Gazdasági képzési terület – Alapképzési szakok 

alkalmazott közgazda-

ságtan 

1 matematika 

gazdaságelemzés 1 matematika 

Műszaki képzési terület – Alapképzési szakok 

energetikai mérnöki 1 VAGY: matematika, fizika 

építészmérnöki 1 VAGY: matematika, fizika, építészeti és építési alapis-

meretek 

Műszaki képzési terület – Osztatlan mester-képzési szakok 

építész 1 VAGY: matematika, fizika, építészeti és építési alapis-

meretek 

Orvos- és egészségtudományi képzési terület – Osztatlan mester-képzési szakok 

általános orvos 2 biológia és fizika vagy kémia 

fogorvos 2 biológia és fizika vagy kémia 

gyógyszerész 2 biológia és fizika vagy kémia 

Társadalomtudományi képzési terület – Alapképzési szakok 

nemzetközi tanulmányok 1 VAGY: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol 

nyelv, magyar, matematika, történelem, társadalom-

ismeret,  

politológia 1 VAGY: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol 

nyelv, magyar, matematika, történelem, társadalom-

ismeret, 

szociális munka 1 VAGY: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol 

nyelv, magyar, matematika, történelem, társadalom-

ismeret, 

szociálpedagógia 1 VAGY: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol 

nyelv, magyar, matematika, történelem, társadalom-

ismeret, 
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KÉPZÉSI TERÜLET / 

SZAK 

1/2 AZ EMELT SZINTEN TELJESÍTENDŐ 

VIZSGA TÁRGYA 

informatikus könyvtáros 1 VAGY: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol 

nyelv, magyar, matematika, történelem, társadalom-

ismeret, informatikai alapismeretek 

kommunikáció és média-

tudomány 

1 VAGY: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol 

nyelv, magyar, matematika, történelem, társadalom-

ismeret, 

kulturális antropológia 1 VAGY: földrajz, magyar nyelv és irodalom, történelem, 

társadalomismeret 

szociológia 1 VAGY: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol 

nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, történe-

lem, társadalomismeret, 

társadalmi tudományok 1 VAGY: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol 

nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, történe-

lem, társadalomismeret, 

3. ábra A felsőoktatás egyes képzési területein felvételi feltételként jelenleg elvárt 

emelt szintű érettségi vizsgák mennyisége és tartalmi területei14 

A fenti táblázatból kiolvasható normák megerősítik az érettségi vizsga, 

illetve a két szint funkciójára vonatkozóan korábban felvetett dilemmát. 

A listában ugyanis ritkán, mindössze hatféle tárgy esetében jelenik meg 

valamilyen konkrét szaktudásra vonatkozó igény, amelyek közül 

négy egybeesik az érettségi vizsga négy kötelező tárgyával. Ezektől eltérő 

tartalom csak a biológia (4 alkalommal) és a kémia (1 alkalommal) eseté-

ben jelenik meg a konkrét elvárások között. Az összes többi tárgy eseté-

ben a konkrét tudástartalomnál fontosabbnak tűnik az a képes-

séghalmaz, amely a felsőoktatás várakozásai szerint talán 

általánosságban társulhat az emelt szintű vizsgákhoz, s amely álta-

                                    
14 Jelmagyarázat: A táblázatban szereplő számok az adott szakon kötelezően elvárt 

emelt szinten teljesítendő vizsgák mennyiségét jelölik. Vastaggal azoknak a vizsgatár-

gyaknak a nevei vannak írva, amelyeket konkrét elvárásként fogalmaz meg a jogszabály. 

A többi tárgy esetében az elvárás a felsorolt vizsgatárgyak bármelyikének választásával 

teljesíthető. A kék szín azokat vizsgatárgyakat jelöli, amelyek szakmai alapozó jellegűek 

– szemben az összes többi, közismereti jellegű vizsgatárggyal. 
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lában megkülönböztetheti az ott nyújtott teljesítményt a középszintű vizs-

gán elvártaktól.  

Kevésbé van ez így a műszaki és a természettudományos területe-

ken, ahol a választhatóként kijelölt vizsgatárgyak között viszonylag erős 

a logikai kapocs és nagy a tartalmi átjárás. Teljesen egyértelmű azonban 

az emelt szintű vizsga általános képességek szerinti szűrő funkció-

ja a humán területek esetében. Ezekhez kapcsolódóan sokszor egyen-

értékű módon jelenik meg az emelt szinten választható tárgyak sorában 

a matematika, a történelem és az élő idegen nyelv, amelyek semmi esetre 

sem tekinthetők ugyanazon szaktárgyi tudás ekvivalens közvetítőinek.  

Ugyancsak figyelemre méltó, hogy bár tartalmi kapcsolódási lehető-

ségek bőven kínálkoznak, a felsőoktatás elvárás-listájában csupán há-

rom olyan szakmai alapozó vizsgatárgy található, amelyek emelt 

szinten való teljesítésére a szakközépiskolákban lehet felkészülni.  
 

Reflektív kérdések:  

Vajon a szakirányhoz kapcsolódó konkrét alapozó ismeretek vagy az ál-

talános tanulási és információkezelési képességek előzetes megléte fon-

tosabb-e a felsőfokú képezhetőség szempontjából? Illetve: melyik 

mennyire lényeges és/vagy pótolható inkább?  

Vajon azok a többletképességek, amelyeket a felsőoktatás – sok-

szor lényegében szakiránytól függetlenül – az emelt szintű érettségi 

vizsga teljesítésétől remél, nem lennének-e ugyanolyan fontosak a kö-

zépszinten vizsgázók számára? Hiszen a munka dinamikusan változó vi-

lágában az ő foglalkoztathatóságukat és szakmatanulásuk rugalmasságát 

is meghatározó módon befolyásolhatja, hogy birtokában vannak-e bizo-

nyos alapkészségeknek vagy sem?   

Vajon visszahat-e a szakközépiskolai oktatás minőségére az, hogy 

az emelt szinten elvárt vizsgák sorában megjelennek-e a szakmai alapo-

zó tárgyak vagy sem?  
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Az érettségi vizsga szintje és a felvételi pontszámítás  

Az, hogy milyen szempontok szerint, milyen mértékben lehet figyelembe 

venni az emelt szinten teljesített érettségi vizsgát a felsőoktatási felvételi 

eljárás keretében, többször is változott a kétszintű érettségi vizs-

garendszer 2005. évi bevezetése óta. A jelenleg hatályos kormány-

rendelet külön szabályozza a pontok kiszámítását a felsőoktatás keretében 

zajló szakképzésbe, illetve az alap- és az osztatlan képzésbe való belépés 

esetén.  

A felsőoktatás keretében megvalósuló szakképzésre jelentkezőknél 

háromféle pontszámításra van lehetőség: (a) a középiskolai teljesítmény 

alapján kapott pontok kétszerezése; (b) a középiskolai teljesítmény alap-

ján kapott és az érettségi pontok összeadása; (c) az érettségi pontok két-

szerezése. A három lehetséges változat közül azt kell figyelembe venni, 

amelyik a jelölt számára – a különféle többletpontok hozzászámításával – 

a leginkább előnyös. A felsőoktatás részeként megvalósuló szakképzésre 

azonban csak az vehető fel, akinek a pontszáma az érettségi többletpon-

tokkal együtt, de a más jogcímen kapható többletpontok nélkül, eléri 

a 220 pontot. [423/2012. (XII. 29.) Korm. r. 14. §] 

Vagyis: a szakképzésben tovább tanulók esetében előfordulhat 

olyan helyzet, hogy egyáltalán nem veszik figyelembe az adott fiatal 

érettségi vizsgán nyújtott teljesítményét. De olyan is, hogy a diák – 

bár ez semelyik tartalmi területen nem elvárás –, emelt szintű vizsgával 

szerzett többletpontokkal jelentkezik a képzésre.  

A felsőoktatási intézmények alapképzéseire, illetve osztatlan képzése-

ire való jelentkezés esetén – a hatályos jogszabály szerint – a diákok 

teljesítményét összpontszámmal kell értékelni, aminek komponensei 

az úgynevezett tanulmányi, illetve az érettségi pontok. 

• A tanulmányi pontok számításakor a következő öt tantárgyat 

kell figyelembe venni: magyar nyelv és irodalom, történelem, ma-

tematika, egy legalább két évig tanult idegen nyelv, és egy legalább 

két évig tanult természettudományos tantárgy. Ezek közül az első 
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négy egyben az érettségi vizsga négy egységesen kötelező tárgya 

is. [423/2012. (XII. 29.) Korm. r. 16.§]   

• Az érettségi pontokat a képzési területre, ágra vagy szakra vonat-

kozóan meghatározott érettségi vizsgatárgyak közül annak a kettő-

nek az eredményei alapján kell kiszámítani, amelyek a jelentkező 

szempontjából a legkedvezőbb végeredményt adják. Az érettségi 

pontok száma – mindkét szint esetén – egyenlő az érettségi vizsgán 

az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel. Ha valaki 

ugyanabból a tárgyból több, különböző eredménnyel is rendelkezik, 

a számára legelőnyösebbet kell figyelembe venni. A nyelvvizsga-

bizonyítvány alapján megállapított érettségi eredmény azonban nem 

vehető figyelembe abban az esetben, ha az emelt szintű érettségi az 

adott nyelvből jelentkezési feltétel. [423/2012. (XII. 29.) Korm. 

r. 17. §] 

Az alapképzésre és az osztatlan képzésre való jelentkezés során a felvételi 

összpontszám kiszámításának a következő két változata lehetséges: (a) 

a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadása; (b) az érettségi 

pontok kétszerezése. Az így kapott pontokhoz mindkét esetben hozzá kell 

adni a különféle jogcímeken járó többletpontokat, és azzal a változattal 

kell számolni, amelyik a jelentkező számára kedvezőbb. A jelentkezés fel-

tételéül meghatározott érettségi vizsgaeredmények alapján legfel-

jebb 200 pont szerezhető. Az emelt szinten teljesített vizsgákért 

pedig legfeljebb 100 érettségi többletpont adható. Mindezzel egyide-

jűleg azonban az is részét képezi a szabályozásnak, hogy a különféle tel-

jesítmények alapján adható többletpontok összege – bele számítva ebbe 

az emelt szintű érettségi többletpontjait is – legfeljebb 100 pont lehet.15 

[423/2012. (XII. 29.) Korm. r. 15. §] 

A felvételi eljárás pontszámítási rendszere ma már úgy van kialakít-

va, hogy minden mással szemben „előnyt ad” az emelt szintű érettsé-

                                    
15 Az emelt szinten letett érettségi vizsgák után korábban akkor járt többletpont, ha 

a vizsgázó elérte a 30%-os átlagot. 2013-tól kezdve ez a minimum 45%-ra emelkedett.  
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gi vizsga által megszerezhető többletpontoknak. Az érintett jelent-

kezőket korábban viszonylag nagy előnyhöz juttató nyelvvizsgák „pont-

szerző értéke” – az emelt szintű érettségi vizsga értékéhez képest – mára 

némileg csökkent. Az államilag elismert nyelvvizsgák esetén a jelentke-

zők középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga esetén 28, felsőfokú (C1) 

komplex típusú nyelvvizsga esetén 40 többletpontra jogosultak. Nyelv-

vizsgák alapján azonban maximum 40 többletpont adható. Abban 

az esetben, ha a jelentkező egy idegen nyelvből nyelvvizsga és emelt 

szintű érettségi vizsga alapján is jogosult lenne többletpontra, ezt a telje-

sítményt csak egyszer lehet figyelembe venni – de a számára kedvezőbb 

formában. [423/2012. (XII. 29.) Korm. r. 20. § (5)] 

A felvételi pontszámítás mára kialakult gyakorlata tehát összessé-

gében és vizsgatárgyaktól függetlenül, az emelt szintű érettségi vizs-

gák felértékelődéséhez vezetett. Bár ez az elmozdulás számos 

szakember szerint még mindig messze elmarad a kívánatos mértéktől – és 

legfeljebb az emelt szintű vizsgák durva leértékelődésének enyhítését je-

lenti.  
 

Reflektív kérdés:  

Az emelt szintű vizsgák fokozatos felértékelődése nem vezet-e vajon au-

tomatikusan a középszintű vizsgák leértékelődéséhez abban az esetben, 

ha a két vizsga jogszabályban rögzített funkciója között nincs különbség?  
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2 A vizsgált minta jellemzőinek leírása 

A kutatás keretében, külső vizsgaként megszervezett középszintű 

próba-érettségin16 olyan önként vállalkozó diákok vettek részt, 

akik a vizsgálatba bevont öt érettségi vizsgatárgy valamelyikéből 

emelt szintű vizsgát kívántak tenni a 2014. évi tavaszi időszakban. 

Ők alkották a kutatás mintáját.  

Az ország különböző térségeiből jelentkezők aránya erősen eltérő 

volt. Mivel azonban a kutatás célja a közép- és az emelt szintű értékelési 

skálák összehasonlítása, a minta földrajzi értelemben vett reprezen-

tativitására nem volt feltétlenül szükség. A nemek, illetve az intéz-

ménytípus tekintetében azonban már fontosabb volt, hogy a mintán belüli 

arányok mennyire közelítenek az országosan jellemzőkhöz. Ez ugyanis 

már lényegesebb feltétele annak, hogy a mintával összefüggésben szer-

zett eredményekből többé-kevésbé általános következtetéseket lehessen 

levonni a kétszintű érettségi vizsga értékelési skáláira vonatkozóan. 

A kutatás időszakában a vizsgált öt tartalmi területen összesen 

13.743 tanuló jelentkezett emelt szintű érettségi vizsgára. Ebből 660 fő 

került be abba a mintába, amelynek tagjai középszintű próbaérettségi 

vizsgát is tettek. Ez a teljes sokaság 4,8%-át jelentette – vizsgatár-

gyanként eltérő részarányban.  

 

 

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

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

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

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

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

különbözött a valóságostól, a kapott adatok viszont megbízhatóbbak lettek. 
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VIZSGATÁRGY 

Emelt szin-

ten vizsgá-

zott17 

Középszintű próbaérettségi 

vizsgát tett 

A mintába bekerült 

diákok száma 

A teljes sokaság 

%-ában 

Magyar nyelv és irodalom 1367 67 4,9% 

Történelem 4697 298 6,3% 

Matematika 2643 144 5,4% 

Angol nyelv 3868 123 3,2% 

Német nyelv  1168 28 2,4% 

ÖSSZESEN 13 743 660 4,8% 

4. ábra Az öt vizsgatárgyból 2014 tavaszán emelt szintű vizsgát tevő és a kutatás kere-

tében szerezett próbaérettségin részt vevő diákok száma 

Az adatok azt mutatják, hogy a minta aránya közel 5% volt a teljes soka-

sághoz viszonyítva. Csupán az idegen nyelvi vizsgázók aránya volt ennél 

jelentősen alacsonyabb, különösen német nyelvből. Ez a kisebb elemszám 

azonban mégsem zavarja érdemben az elemzést és a következtetések le-

vonását, mert az idegen nyelvi vizsgák a konkrét nyelvtől függetlenül, 

egységes elvek szerint épülnek fel. Az eredmények így e téren bizonyos 
szempontból akár együtt is értelmezhetők.  

VIZSGATÁRGY 
Emelt szinten vizsgázók A mintában szereplők 

N férfi nő N férfi nő 

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

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

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

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

Német nyelv18  1168 27,4% 72,6% 28 35,7% 64,3% 

5. ábra A teljes sokaság és a minta 

nemek szerinti megoszlása az öt vizsgatárgy szempontjából 
                                    
17 Az oszlopban a mentességgel nem rendelkező, rendes érettségit tevő, nappali tanulók 

száma szerepel. Ez nem az összes emelt szinten vizsgázó száma. 
18 Az Oktatási Hivatal munkatársaival folyatott szakmai egyeztetéseken felmerült, hogy 

a kísérletben részt vevők kis számából fakadó alulreprezentált magyar nyelv és irodalom, 

valamint a német nyelv esetében is készítsünk-e részletes tartalmi elemzést. 

A megrendelő kérte a számítások elvégzését és az eredmények közlését. 
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A táblázatból látható, hogy a nemek szerinti reprezentativitás 

nem volt minden tartalmi területen egyformán biztosított. Az angol 

nyelvből vizsgázók esetében például teljes mértékben egyezett a nemek 

aránya országos szinten és mintán belül. Magyar nyelv és irodalomból 

azonban a fiúk jelentősen, matematikából és történelemből pedig szignifi-

kánsan alulreprezentáltak voltak a mintában. A lányok esetében – a na-

gyobb összlétszám miatt – magyar nyelv és irodalomból statisztikai szem-

pontból nem volt jelentős az eltérés. Matematikából és történelemből 

viszont a lányok határozottan felülreprezentáltak voltak a mintában. Né-

met nyelvből viszont a minta elemszáma túlságosan kicsi volt a statisztikai 

érvényességhez. 

  

  

 

6. ábra A fiúk és a lányok aránya az öt tárgyból az országban emelt szinten vizsgázó 

összes diák körében, illetve ugyanezen tárgyakból a mintán belül 
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Összesítve az adatokat, általánosságban elmondható, hogy a mintá-

ba kerülő tanulók esetében a fiúk szignifikánsan alul-, a lányok pedig 

felülreprezentáltak voltak. A teljes populációra alapozott becslés sze-

rint a fiúk arányának a (41,68; 43,34) intervallumban kellett volna lennie. 

A próbaérettségit tevő fiúk aránya egy nagyon kicsit elmarad ettől.  

(Megjegyzés: Ha becslésünket a sokkal kisebb elemszámú mintára 

alapozva tennénk meg, és ez alapján adnánk becslést a teljes populáció-

ban előforduló fiúk várható számára, akkor a kisebb elemszámon alapuló 

becslés nagyobb hibája miatt ez az eltérés egyáltalán nem lenne szignifi-

káns, és még bőven elfogadható lenne.) 

 

7. ábra A fiúk és a lányok összesített aránya az öt tárgyból emelt szinten vizsgázók 

körében, illetve ugyanezen területeken a mintán belül 

A kutatás szempontjából a nemek arányához hasonlóan lényeges volt, 

hogy a két érettségi vizsgára felkészítő középfokú intézménytípus-

ban – a gimnáziumokban és a szakközépiskolákban tanulók – aránya kö-

zel azonos legyen az emelt szinten vizsgázók, valamint a középszintű 

próbaérettségit tevők körében. Az adatok azt mutatják, hogy a minta ezen 

a téren kevésbé tekinthető reprezentatívnak, mint a nemek szempontjá-

ból.  
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VIZSGATÁRGY 
Emelt szinten vizsgázók A mintában szereplők 

N gimn szki N gimn szki 

Magyar nyelv és irodalom 1367 87,9% 12,1% 67 70,1% 29,9% 

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

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

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

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

8. ábra A teljes sokaság és a minta vizsgatárgyankénti megoszlása abból a szempontból, 

hogy a diákok milyen iskolatípusban tanultak  

 

  

  

 

9. ábra A gimnáziumi és a szakközépiskolai tanulók aránya az öt tárgyból emelt szinten 

vizsgázó összes diák körében, illetve ugyanezen területeken a mintán belül 
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Az intézménytípus nézőpontjából is az angol nyelvből vizsgázók 

megoszlása állt a mintában a legközelebb az országos arányokhoz. Az el-

térés a minta kisebb elemszáma felől vizsgálva, nemcsak, hogy nem szig-

nifikáns, de bőven el is fogadható. A többi négy tartalmi területen 

azonban a mintában mindegyik vizsgatárgy esetében jelentősen na-

gyobb volt a szakközépiskolai tanulók aránya, mint országos szinten. 

Ez az eltérés még a minta kisebb elemszáma felől becsülve is nagyon 

szignifikáns, amit figyelembe kell venni a kutatási eredmények értékelé-

se során. 

 

10. ábra A gimnáziumi és a szakközépiskolai tanulók aránya az öt tárgyból emelt szinten 

vizsgázó összes diák körében, illetve ugyanezen területeken a mintán belül 

Ha a mintabeli és az emelt szinten vizsgázó tanulók teljes sokaságának 

összetételében megmutatkozó eltéréseket próbáljuk meg értelmezni, eh-

hez az alábbi általános magyarázatok kínálkoznak:  

• Széleskörű tapasztalat, hogy a lányok szorgalmasabbak a fiúknál, 

ezért elképzelhető, hogy ők könnyebben vállalták a középszintű 

próbaérettségin való részvétellel együtt járó többletmunkát és időrá-

fordítást.  

• Az is lehetséges, hogy a lányok nagyobb arányban tekintették jó 

gyakorlási lehetőségnek a középszintű feladatlap megoldását, mint 

a fiúk.  
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• Akik igazán biztosak voltak a tudásukban – és ilyenek feltehetően 

többen voltak a gimnazisták, mint a szakközépiskolások között –, 

azok kevésbé éreztek belső késztetést a középszintű próba-

érettségire való jelentkezésre.  

• A gimnáziumok nagy részében, a 11-12. évfolyamon célzott formá-

ban, külön csoportokban készülnek a tanulók az emelt szintű érett-

ségi vizsgára. A szakközépiskolákban ezzel szemben gyakoribb az 

úgynevezett „ráfejelő fakultáció”. Ez azt jelenti, hogy az alapórákon 

mindenki együtt vesz részt, és az emelt szintű vizsgára készülők 

csak a heti 2 többletórában dolgoznak külön csoportban. Ez jelentős 

eltérést eredményezhet a magabiztosságukban a gimnazisták javá-

ra. A próbavizsga tehát így a szakközépiskolások számára nagyobb 

valószínűséggel jelentett tapasztalatszerzési lehetőséget, mint 

a gimnazisták számára.  

Összességében tehát valószínűleg azok éltek nagyobb arányban a próba-

vizsga lehetőségével, akik az országos átlaghoz képest alacsonyabb 

tudásszinttel rendelkeztek. Más megközelítésben ez azt jelenti, hogy 

a mintában az országos átlaghoz viszonyítva feltehetően kisebb arányban 

kaptak helyet az igazán jól teljesítő tanulók. 
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3 Előzetes hipotézisek 

A kutatás előkészítő szakaszában – a vizsgatárgyaktól független elemzés-

hez kapcsolódóan – az alábbi hipotézisek fogalmazódtak meg bennünk, 

amelyeket a megrendelő is elfogadott: 

1. A vizsgarendszer két szintje, a közép- és az emelt szintek nem azo-

nos elvek szerint viszonyulnak egymáshoz minden vizsgatárgy ese-

tében. (H1) 

2. Az elvárások jogszabályi szövegéből kibonthatók olyan normák, 

amelyek mind az öt tárgy esetében hasonló viszonyt fogalmaznak 

meg a vizsga két szintje között. (H2) 

3. Az elvárásokból kiindulva általánosságban meg lehet fogalmazni, 

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

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

vizsga. (H3) 

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

tóan magasabb átlagú és kisebb szórású lesz, mint a valós emelt 

szintű eredményeik. (H4) 

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

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

A kapcsolat vizsgatárgyanként változhat. (H5) 
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4 A közép- és emelt szintű érettségi vizsga általános 

tartalmi és szintbeli különbségeinek szakmai 

elemzése a vizsgatárgyi összehasonlító elemzések 

összevetése és értékelése alapján 

4.1 Az érintett 5 vizsgatárgy közép- és emelt szintű 

vizsgakövetelményeiben rejlő hasonló és eltérő jellemzők 

azonosítása 

Az érettségi vizsgatárgyak követelményrendszerét az alábbi két jog-

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

utóbbi pedig további tartalmi részletek leírásával:  

• Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. 

(VI. 13.) Korm. rendelet. Második rész: Az érettségi vizsgatárgyak 

általános követelményei 

• Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. 

(V. 24.) OM rendelet. Melléklet (vizsgatárgyankénti leírás) 

Az érettségi vizsgák általános követelményeinek19 leírása közép- és emelt 

szinten egyaránt rögzíti az egyes vizsgatárgyak részeit, céljait és követel-

ményeit.20 Szerkezeti szempontból lényegében csak egy ponton van 

különbség a kutatásba bevont vizsgatárgyak között. A középszintű ma-

                                    
19 Mivel az angol és a német nyelv, mint élő idegen nyelv lényegét tekintve azonos köve-

telményekkel jelenik meg az érettségi vizsgarendszerben, az elemzésben a két nyelvet 

egy vizsgatárgynak tekintjük – ebben a fejezetben ezért csak négyféle rendszert 

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

Melléklete ugyanezeket az általános követelményeket bontja tovább vizsgatárgyanként. 

A kutatás szempontjából azonban már a kormányrendeletben megjelenik annyi speciális 

vonás, amennyi elegendő alapot kínál az összehasonlításhoz. A jelen fejezetben ezért 

megmaradunk a magasabb rendű jogszabály tartalmi feldolgozásánál. Jelezzük ugyanak-

kor, hogy a vizsgatárgyi elemzések a részletes követelményeket is bemutatják.  
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tematika vizsgának nem része a szóbeli, míg minden egyéb tárgy mindkét 

szintjén az érettségi vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.  

A VIZSGATÁRGY 

NEVE 

A vizsga részei 

középszinten emelt szinten 

Magyar nyelv és 

irodalom21 

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

Történelem írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

Matematika írásbeli --- írásbeli szóbeli 

Élő idegen nyelv22 írásbeli szóbeli írásbeli 

1. Olvasott szöveg értése 

2. Nyelvhelyesség 

3. Hallott szöveg értése 

4. Íráskészség 

szóbeli 

11. ábra A kutatásba bevont érettségi vizsgatárgyak vizsgarészei23 

 

Az egységesen kötelező érettségi vizsgák átfogó céljai  

A vizsgaleírások táblázataiban összefoglalt követelmények áttekintését 

mind a négy terület esetében a legfontosabb vizsgacélokat rögzítő rövid 

szövegek vezetik be. A célok leírása részben pontokba szedve, részben 

folyó szövegként jelenik meg, és azt rögzíti, hogy minek a megállapítá-

sára törekszik a vizsga: milyen tudáselemek (ismeretek és/vagy kész-

ségek, képességek, beállítódások) meglétéről, illetve birtoklásuk mérté-

kéről kíván meggyőződni.  

Az idegen nyelvi vizsga célleírása lényegi módon eltér a másik 

hárométól. A leginkább feltűnő egyedi vonása az, hogy egy tágabb, elvi-

leg lehetséges tudáskeretbe illesztve, rendszerszerű megközelítés-

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

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

közös normának tekintett, általános európai elvárásokkal.  
23 Forrás: A 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete 
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sel, és a vizsgafolyamatban nem érintett tudásterületek világos lehatáro-

lásával mutatja be a stratégiai célt. Majd egyértelműen megjelöli az e cél-

hoz kapcsolódó képességdimenziókat, s a követelmények részletezésekor 

is végig megőrzi ezt a jól átlátható struktúrát. 

„Az idegen nyelvi érettségi vizsga a nyelvoktatás céljai közül (prag-

matikus, kognitív, személyiségfejlesztő célok) csak a pragmatikus cél 

megvalósulását méri, vagyis azt, hogy a vizsgázó rendelkezik-e a kom-

munikatív kompetencia meghatározott szintjével. Bár nagyon fontos, hogy 

a tanulók a tanítási folyamat során ismereteket szerezzenek a világról, 

a nyelvről és a célkultúrákról, ezeket az ismereteket az idegen nyelvi 

érettségi vizsga közvetlen módon nem méri. Ezek az ismeretek azonban 

megjelennek a vizsgafeladatokban használt autentikus anyagokban. 

A vizsga mindkét szinten […] a négy nyelvi alapkészséget méri: ol-

vasott szöveg értése, hallott szöveg értése, beszédkészség és íráskészség. 

A kommunikatív készségek alkalmazásához a nyelvhasználónak rendel-

keznie kell megfelelő mennyiségű szókinccsel, és ismernie kell a nyelv 

struktúráját is. Ezért a nyelvtani és lexikai kompetenciát mindkét szinten 

külön vizsgakomponens keretében is mérik. A vizsga egynyelvű, azaz köz-

vetítési készséget nem mér.” [100/1997. (VI. 13.) Korm. r. Idegen nyelv 

érettségi vizsga általános vizsgakövetelményei] 

A másik három kötelező vizsgatárgy célképzése – az idegen 

nyelvéhez viszonyítva – kevésbé látszik strukturáltnak. Ezekben nem 

jelenik meg világosan az a rész-egész dimenzió, hogy a téma szempontjá-

ból lehetséges (biztosan mindenki által tanult) „egészhez” képest, ponto-

san mi az, ami a vizsga tárgyát képezi, és mi az, ami viszont nem. Pedig 

ez komoly támpontokat adhatna a felkészítő tanárok, a tételkészítő bizott-

ságok és a jelöltek számára egyaránt. Orientálná a pedagógusok tevé-

kenységét a vizsgától független tanítási folyamatban. Egyben javíthatná 

a vizsgán nyújtott teljesítmények megítélésének egzaktságát, s ezáltal 

egyben az értékelés minőségét is.  
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A célok legfontosabb jellemzői és tartalmi elemei azonban így is jól 

kibonthatók az egymáshoz hasonló szerkezetű három szövegből. Az alábbi 

táblázat a diákokkal szembeni tudáselvárások két dimenziójában tekinti át 

a jogszabályi mellékletben megjelenő célokat: (a) Milyen gondolati mű-

veletek elvégzésére kell képesnek lenniük a vizsgázóknak? (b) Mi-

lyen tartalomra irányulnak az elvárt műveleti teljesítmények az 

adott vizsgatárgyon belül? 

A szövegekben megjelenő célokat természetesen sokféle módon és mély-

ségben lehetne tipizálni. A jelen kutatás nézőpontjából azonban talán ele-

gendő a következő két nézőpont felvétele24:  

• Elsődlegesen milyen típusú tudáselem meglétét kívánja vizsgálni az 

adott cél: valamilyen ismeretét (I), készségét, képességét (K), 

vagy valamilyen beállítottság, viselkedéses elem jelenlétét (B)? 

• Az iskolai keretekhez képest, a tudás milyen típusú körére irányul az 

adott cél: elsősorban az iskolában elsajátított tantárgyi művelt-

ségtartalomra (T), vagy a tantárgyi világból kilépve, általáno-

sabb, illetve a hétköznapi gyakorlathoz közelebb álló megkö-

zelítés jellemzi (Á)? 

A célok leírása jellemzően a vizsgatárgy egészéhez (és nem a szintekhez) 

kapcsolódóan fogalmazódik meg a jogszabályban. A matematika eseté-

ben azonban már a célok között is megjelenik a közép- és az emelt 

szint szétválasztása. Mivel azonban a célok és a követelmények alapve-

tően inkább csak nyelvi formájukban térnek el egymástól, e különbség 

mélyebb értelmezésétől itt talán el lehet tekinteni.  

 

                                    
24 Ezek a kategóriák természetesen csak közelítő érvényességűek. Minden ilyen beso-

rolási kísérlet számos fogalmi problémát vet fel. Mindazonáltal orientációs céllal talán 

használható, és mutat valamit a jogszabályban megfogalmazódó vizsgacélok jellegéről.  
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

Mit tud /mire képes?   Milyen tartalomra irányul ez a tudás?  Típus 

alkalmazni tud ismereteket és olvasói tapasztalatokat jelen-

ségek megértéséhez 

K Á 

elő tud adni szó-

ban/írásban 

tudást, gondolatokat, véleményt – a feladat-

nak megfelelő műfajban, tartalommal, szer-

kezetben, stílusban 

K Á 

önállóan tud reagálni különböző műfajú szövegek gondolataira, 

állításaira, következtetéseire 

K Á 

árnyaltan tud bemutatni, 

értelmezni 

élet- és döntési helyzeteket, etikai kérdése-

ket, gondolatokat, érzelmeket, magatartáso-

kat, beállítódásokat, elveket, eszméket, 

érzelmeket 

K Á 

önállóan gondolkodik -- K Á 

felismeri a problémákat -- K Á 

ki tudja emelni a lényeget -- K Á 

rendszerezni tud -- K Á 

kreatív -- K Á 

egyéni nyelvi-irodalmi kul-

túrája van 

-- I T 

önálló az értékválasztás-

ban 

-- B Á 

logikusan tud érvelni -- K Á 

gondolatait világos nyelvi 

formában adja elő 

-- K Á 

tud véleményt alkotni -- K Á 

különbséget tud tenni alkotói magatartások, kifejezésmódok között K T 

elemezni tud különböző szövegeket K Á 

értelmezni, értékelni tud különböző szövegeket K Á 

képes felismerni egy korszak kifejezésmódjának, művészeté-

nek találkozási pontjait 

K T 

tud tematikusan tájéko-

zódni 

szövegek kérdésfelvetései és válaszai között K Á 

tud tájékozódni az időben szövegek kérdésfelvetései és válaszai között K Á 
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TÖRTÉNELEM 

Mit tud /mire képes?   Milyen tartalomra irányul ez a tudás?  Típus 

rendelkezik alapokkal a történeti gondolkodásmód kialakulásához I T 

birtokában van  alapvető történelmi tényeknek I T 

használni tud történeti fogalmakat, szaknyelvet K T 

elő tud adni szó-

ban/írásban 

ismereteket K T 

értelmezni tud történelmi eseményeket, jelenségeket K T 

képes elemezni történelmi forrásokat K T 

értelmezni tud mai jelenséget történeti ismeret alapján K Á 

előnyben részesíti  az árnyalt értékelést a leegyszerűsítő véle-

ménnyel szemben 

B Á 

 

MATEMATIKA 

Mit tud /mire képes?   Milyen tartalomra irányul ez a tudás?  Típus 

logikusan tud gondolkodni -- K T 

meg tud oldani problémá-

kat 

a matematika terén K T 

van absztrakciós képessé-

ge 

a matematika terén K T 

van analizáló képessége a matematika terén K T 

van szintetizáló képessége a matematika terén K T 

tud szabatosan fogalmazni állításokat, egyszerűbb bizonyításokat K T 

áttekinthetően le tud írni állításokat, egyszerűbb bizonyításokat K T 

birtokában van a mindennapi életben használatos számolási 

technikáknak 

K Á 

van biztos becslési készsé-

ge 

-- (a mértékek világában?) K Á 

igénye van az önellenőr-

zésre 

-- (a matematikai feladatok terén?) B Á 

megért statisztikai gondolatokat  K T 

intelligensen használ fel statisztikai gondolatokat K T 

fel tud ismerni függvényeket vagy függvényszerű kapcsola-

tokat 

I T 
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MATEMATIKA 

Mit tud /mire képes?   Milyen tartalomra irányul ez a tudás?  Típus 

értékelni tud függvényeket vagy függvényszerű kapcsola-
tokat 

K T 

el tud képzelni leírt síkbeli és térbeli szituációkat K T 

tud ábrát készíteni  leírt síkbeli és térbeli szituációkhoz K T 

tud gondolkodni  ábra segítségével síkbeli és térbeli szituációk-

ról 

K T 

tud számításokat végezni ábra segítségével síkbeli és térbeli szituációk-

ra vonatkozóan 

K T 

alkalmazni tudja a matematikai ismereteket más tantárgyak-

hoz kapcsolódó feladatokban 

K Á 

észre tudja venni a matematikai problémát hétköznapi szöveg-

ben 

K Á 

tud matematikai modellt 

alkotni 

gyakorlati kérdések megoldásához K Á 

tud problémamegoldó 

stratégiákat alkalmazni 

-- (matematikai feladatok esetében?) K Á 

tud matematikai segéd-

eszközöket használni 

céljai elérése érdekében (függvénytáblázat, 

zsebszámológép, grafikus kalkulátor, számí-

tógép) 

K Á 

Az alábbiak csak az emelt szintű vizsga esetében tekinthetők célnak  

rendelkezik alapokkal a felsőfokú matematikai tanulmányokhoz I T 

meg tud fogalmazni hipotéziseket K T/Á 

meg tudja különböztetni a sejtéseit a bizonyított állításaitól  K T/Á 

kombinatív készséggel 

rendelkezik 

-- K T/Á 

kreatív a gondolkodása -- K T/Á 

alkalmazni tudja a matematikai modellalkotás standard lépé-

seit 

K T/Á 

 

ÉLŐ IDEGEN NYELV 

Mit tud /mire képes?   Milyen tartalomra irányul ez a tudás?  Típus 

el tudja-e érni kommuni-

kációs céljait 

-- K Á 

 



VIZSGATÁRGY-FÜGGETLEN TANULMÁNY 

42 

Jelmagyarázat 

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

középpontjában 

2. oszlop: T = tantárgyi jellegű tudás / Á = általánosan használható tudás 

áll a cél középpontjában 

 

Megjegyzés 

A célok megfogalmazásakor a szöveg a legtöbb esetben világossá teszi, 

hogy a megnevezett képesség konkrétan milyen tartalmi területre irányul. 

Máskor viszont az adott képesség kontextus nélkül jelenik meg a leírás-

ban. Az ilyen eseteket jelöli a fenti táblázat második hasábjában a „--„ jel. 

Vizsgatárgy N 

A célok leírásában megjelenő elvárások típusai 

(kerekített értékek) 

K I B Összes T Á Összes 

Magyar nyelv 

és irodalom 

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

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

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

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

12. ábra A négyféle vizsgatárgy szöveges célleírásában szereplő elemek25 

típusok szerinti megoszlása26 

Talán finomabb elemzés nélkül is látszik, és biztonsággal állítható, hogy 

mind a négy vizsgatárgy célrendszerében – alapvetően és egységesen – 

                                    
25 Jelmagyarázat 

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

középpontjában 

2. oszlop: T = tantárgyi jellegű tudás / Á = általánosan használható tudás áll a cél 

középpontjában 
26 Ez a megoszlási táblázat tudományos hivatkozásként nem használható. Megjelenítése 

itt mindössze azt a célt szolgálja, hogy valamennyire összevethetővé tegye az egyes 

vizsgatárgyak célelemeinek kategóriák szerinti jellegét.  
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a különféle képességek mérésére irányuló törekvés játssza a főszerepet. 

Úgy is mondhatnánk, hogy a megfogalmazott célok összességében egy 

kompetenciaközpontú vizsgarendszer képét vázolják fel.  

A célokkal összefüggésben mérni kívánt képességek – tárgyi irá-

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

gen nyelv esetében erőteljesen kilépnek az iskola tantárgyi világá-

ból. A vizsgacélok alapvetően annak mérésére irányulnak, hogy mennyire 

képes a jelölt az iskolában megszerzett tudást a mindennapi életben 

hasznosítani. A történelem és a matematika vizsgatárgy céljai ehhez 

képest, sokkal határozottabban kötődnek az iskolában tanultakhoz. 

Az azonban mégis jelentős különbségnek tekinthető e két utóbbi tárgy kö-

zött, hogy a matematikai tudás szinte univerzális jellegű, míg a történelmi 

tudás nagyon kevéssé tekinthető annak. A matematika esetében, ezért – 

szemben a történelemmel – már az iskolai tanulmányok idején is olyan 

készségek kifejlesztése áll a középpontban, amelyek jelentős része köny-

nyen és közvetlenül hasznosítható a hétköznapi életben.  
 

Reflektív kérdés: 

Vajon nem lenne-e indokolt – a nyelvtanuláshoz és az idegen nyelvi vizs-

gához hasonló módon – a többi érettségi vizsgatárgy esetében is nyílt 

szakmai diskurzus keretében világosan elválasztani egymástól a tanulás 

és a vizsga céljait?  

 

A szintenkénti követelmények és a szintek egymáshoz való viszonya 

Az általános célleírásokban mind a négy vizsgatárgy esetében található 

néhány utalás a követelményekre vonatkozóan is: részben mindkét 

szintre együtt érvényes általános megfogalmazásban, részben pedig 

a közép-, illetve az emelt szinten elvárt teljesítményt specifikálva. Ennek 

részeként kibontható a szövegből néhány állítás a két szint közötti kap-

csolatra vonatkozóan – még abban az esetben is, amikor ez expressis 

verbis nem jelenik meg. A szöveges bevezetők mindegyike hangsúlyozza, 
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hogy az emelt szint elsősorban olyan képességek és tárgyi tudás meglét-

ének a vizsgálatára irányul, amire az adott szakirányban felsőfokon to-

vábbtanulóknak van szükségük.    

A szöveges bevezetőkhöz minden vizsgatárgy esetében egy-egy 

táblázat kapcsolódik, amely közép- és emelt szinten is tételesen fel-

sorolja azokat a kompetenciaterületeket, témaköröket és résztémákat, 

amiket az adott vizsga követelményrendszere tartalmilag átfog.27  
 

Magyar nyelv és irodalom  

A magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy általános követelményei mind-

két szinthez kapcsolódóan a szövegértés, valamint az írásbeli és szóbeli 

szövegalkotás képességének vizsgálatát hangsúlyozzák. A szövegér-

telmezési szempontok, illetve tantárgyi ismeretek közül a vizsga minde-

nekelőtt azokra kíván támaszkodni, amelyek a jelen világ jobb megérté-

séhez, az önálló tájékozódáshoz és ítéletalkotáshoz, valamint a személyes 

tapasztalatok megéléséhez, illetve befogadásához szükségesek.  

E vizsgatárgy esetében a két szint közötti legfontosabb különbség 

a leírás alapján a következő négy dimenzió skáláján ragadható meg:  

• A vizsgált képességek terjedelme és összetettsége. A közép-

szint „a magyar nyelv használatában és az irodalomban tájékozódni 

tudó ember nyelvi, irodalmi műveltségét, szövegértő és szövegalko-

tó képességeit, problémalátását, problémamegoldó gondolkodását 

vizsgálja”. A jelöltektől „a mindennapi életben és az önművelésben 

szükséges ismeretszerzési eljárásokat, írásbeli és szóbeli kifejezőké-

pességet, a rendszerezés és alkalmazás alapvető formáit, valamint 

az elemzés, az értelmezés és az ítéletalkotás képességének bizonyí-

tását várja el.” Emelt szinten ebben a dimenzióban ugyanezen ké-

pességek „bonyolultabb” szinten való alkalmazását kívánja meg 

a vizsga.  
                                    
27 Az általános vizsgakövetelmények szövegének elemeit részletesen az elemzés 

Melléklete mutatja be.  
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• A gondolkodás szintje. Emelt szinten a jelöltnek a középszinthez 

képest „magasabb fokú gondolkodási képességről” kell tanúbizony-

ságot tennie.  

• Az ítéletalkotás önállósága. Az emelt szintű vizsga elvárása 

– a középszinthez viszonyítva – az ítéletalkotás nagyobb mérvű ön-

állósága. 

• A ténytudás és a tájékozottság terjedelme. Emelt szinten 

– a középszinten elvártak mellett – olyan további képességeket, 

ténytudást, összefüggéslátást és olvasottságot kér számon az érett-

ségi vizsga, amelyekre a felsőoktatásban való sikeres szakirányú to-

vábbtanuláshoz van szükség.  

A magyar nyelv és irodalom általános vizsgakövetelményeinek tartalmi 

táblázataiban összesen 114 egymástól különböző elvárás jelenik meg, 

szintek szerint az alábbi megoszlásban.  

 

Az elvárás szintje  N % 

 

Csak középszinten  2 1,7% 

Közép- és emelt szinten 80 70,2% 

Csak emelt szinten 32 28,1% 

ÖSSZESEN: 114 100,0% 

13. ábra A Magyar nyelv és irodalom érett-

ségi vizsga követelményrendszerének szin-

tek szerinti szerkezete 

 

Történelem 

A történelem vizsgatárgy általános vizsgakövetelményei – mindkét szint-

hez kapcsolódóan – azt hangsúlyozzák, hogy a követelmények közép-

pontjában a képességek vizsgálata áll, valamint olyan elemzési szem-

pontok és ismeretek, amelyek a mai világ jelenségeinek megér-

téséhez szükségesek. A szöveg kiemeli a folyamatok áttekintésének és 

a komplex, életszerű látásmódnak a fontosságát. A hagyományos történe-
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lemtanítási szemlélettel szemben, a társadalom- és mentalitástörténeti 

megközelítést hangsúlyozza.  

A Történelem vizsgatárgy esetében a két szint közötti legfontosabb 

különbség a szövegből kibontva, a következő három dimenzió skáláján 

ragadható meg:  

• A gondolkodási műveletek összetettsége. Középszint esetében 

egyszerűbb ismeretszerzési eljárásokat, kifejezőképességet, rend-

szerezési, alkalmazási és történelmi ítéletalkotás készséget vár el 

a vizsga. Emelt szinten, ugyanezeken a képességterületeken, bo-

nyolultabb megoldásokra kell képesnek lenniük a résztvevőknek.  

• Az ítéletalkotás önállósága. A vizsga emelt szintű változata na-

gyobb önállóságot vár el az ítéletalkotásban a jelöltektől, mint kö-

zépszinten.   

• A ténytudás terjedelme. A szaktárgyi ténytudás tartalmára vonat-

kozóan a szöveg nem említi a középszint elvárásait. Azt viszont 

megfogalmazza, hogy emelt szinten „történelmi tények, adatok tá-

gabb körét kéri számon” – a felsőoktatás történelmi szakirányán va-

ló sikeres továbbtanulás feltételeként.  

A történelem általános vizsgakövetelményeinek táblázataiban összesen 

111 egymástól tartalmában különböző elvárás jelenik meg, szintek szerint 

az alábbi megoszlásban.  
 

Az elvárás szintje  N % 

 

Csak középszinten  1 1,0% 

Közép- és emelt szinten 96 86,4% 

Csak emelt szinten 14 12,6% 

ÖSSZESEN: 111 100,0% 

14. ábra A Történelem érettségi vizsga 

követelményrendszerének 

szintek szerinti szerkezete 
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Matematika 

A matematika esetében a bevezető leírás kiemeli, hogy a vizsga ismeret-

köreinek legnagyobb része – néhány területet leszámítva – középszinten 

és emelt szinten egyaránt megjelenik. A két szint közötti különbség lé-

nyege a következő dimenziók skáláin ragadható meg:  

• A téma megközelítésének mélysége. „Az ismeretek feldolgozá-

sában az emelt szintet az igényesebb felépítés, az összetettebb al-

kalmazás, a nehezebb feladatok jellemzik.”28  

• A képességek halmazának terjedelme. Bizonyos gondolati mű-

veletek elvégzésére való képességet csak az emelt szintű vizsga kér 

számon – a szakirányú felsőfokú tanulmányokkal összefüggésben. 

• A tárgyi tudás terjedelme. A felsőfokú matematikai tanulmányok-

hoz szükséges többletismeretekről csak az emelt szintű vizsga kere-

tében kell számot adni a vizsgázóknak.  

A matematika részletes vizsgakövetelményei29 – ellentétben a többi vizs-

gált tárggyal – szövegszerűen is definiálják a két szint különbségét, illetve 

a közöttük fennálló kapcsolatot:  

„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 

alkalmazását jelenti; 

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

nos módon megfogalmazott követelmények körében az emelt szinten ne-

                                    
28 Ehhez kapcsolódó értelmező megjegyzés a jogszabályi szövegből: „A követelmények 

leírásában gyakran szereplő ’szemléletes’ jelző azt fejezi ki, hogy az adott fogalom 

matematikailag precíz ismerete nem követelmény. A matematika tanításában csak 

spirálisan lehet haladni, s így több téma […] a középiskolai tanulmányok végére is csak 

szemléletes formában tanítható meg, s csak bizonyos alkalmazásokat tesz lehetővé.” 
29 V.ö.: Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM 

rendelet 
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hezebb, több ötletet igénylő feladatok szerepelnek. Ezen túlmenően az 

emelt szint követelményei között speciális anyagrészek is találhatók, 

mivel emelt szinten elsősorban a felsőoktatásban matematikát hasz-

náló, illetve tanuló diákok felkészítése történik.” 

A matematika általános vizsgakövetelményeinek tartalmi táblázatai-

ban összesen 103 egymástól különböző elvárás jelenik meg, szintek sze-

rint az alábbi megoszlásban.  
 

Az elvárás szintje  N % 

 

Csak középszinten  16 15,5% 

Közép- és emelt szinten 49 47,6% 

Csak emelt szinten 38 36,9% 

ÖSSZESEN: 103 100,0% 

15. ábra A Matematika érettségi vizsga 

követelményrendszerének 

szintek szerinti szerkezete 

 

Idegen nyelv  

A két vizsgaszint elkülönítése az idegen nyelvek esetében épp olyan 

világos, mint amilyen egyértelmű az általános célrendszer leírása. A szin-

tek közötti eltérést az alábbi három dimenzióban méri a nyelvi érettségi 

vizsga:  

• A megértés tartalmi szélessége és mélysége. Középszinten 

a szövegek rövidebbek, egyszerűbbek, gyakorlati élethelyzetekhez 

kapcsolódnak. Emelt szinten többfélék, hosszabbak, igényesebbek; 

konkrét és elvont tartalmi elemeket egyaránt tartalmaznak, az egy-

szerű állítások mellett gondolatmenetek és érvelések is megjelennek 

bennük. 

• Az önkifejezés tematikai szélessége és igényessége. Közép-

szinten egyszerű, konkrét helyzethez kötött szövegek alkotása az 

elvárás – ismerős vagy a személyes érdeklődés körébe tartozó té-

mákhoz kapcsolódóan. Emelt szinten követelmény a közlés világos 
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szerkezete és természetes folyamatossága, valamint személyes vé-

lemények megfogalmazása és ezek indoklása is.  

• A nyelvhasználat pontossága. Míg középszinten a kommunikációs 

hatékonyság a domináns szempont, emelt szinten a vizsga méri az 

adott idegen nyelv „szövegszerkesztési mintáinak” megbízható 

használatát is.  

Miként azt az angol nyelvi szaktárgyi tanulmány szerzői írják, „a nyelvi 

kompetenciák természetéből adódik, hogy az egyes szintek nem mérhető-

ek teljesen egzakt módon, így a szintek általános leírása sem képes pon-

tosan elhatárolni azokat, de a tendencia jól követhető: a konkréttól 

halad az elvontig.”  

Az idegen nyelvek általános vizsgakövetelményeinek tartalmi táblá-

zataiban összesen 39 egymástól különböző elvárás jelenik meg, szintek 

szerint az alábbi megoszlásban.  
 

Az elvárás szintje  N % 

 

Csak középszinten  9 23,1% 

Közép- és emelt szinten 17 43,6% 

Csak emelt szinten 13 33,3% 

ÖSSZESEN: 39 100,0% 

16. ábra Az idegen nyelv érettségi vizsga 

követelményrendszerének 

szintek szerinti szerkezete 

Az idegen nyelvi vizsgák fontos egyedi vonása az érettségi vizsgarendszer 

egészén belül, hogy szintmeghatározásaik az Európa Tanács értékelési 

skálájához igazodnak. A vizsga középszintű teljesítése a Közös Európai 

Referenciakeret (KER) A2-B1 szintjének felel meg. Az emelt szinten nyúj-

tott teljesítmény pedig a KER B2 szintjének.  

Egymás mellé helyezve a négyféle vizsgatárgy általános követel-

ményrendszerének szinteket jellemző adatait, a matematika és az ide-

gen nyelv esetében elég jól definiáltnak látszik a két szint közötti 

különbség, illetve kapcsolat, míg a másik két tárgyról ugyanez nem 
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mondható el ilyen határozottan. A Magyar nyelv és irodalom, illetve 

a Történelem esetében a középszinten és az emelt szinten elvárt 

teljesítmények nagyarányú átfedése zavarhatja a mérés pon-

tosságát. 

VIZSGATÁRGY 

 A követelményrendszer elemei szintenként 

N csak 

középszinten 

közép- és 

emelt 

szinten 

csak 

emelt 

szinten 

összesen 

Magyar nyelv és iroda-

lom  

114 1,7% 70,2% 28,1% 100,0% 

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

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

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

17. ábra A vizsgatárgyak általános követelményrendszerében megjelenő közép- és 

emelt szintű elvárás-elemek egymáshoz viszonyított arányai 

 

 

18. ábra A vizsgatárgyak általános követelményrendszerében megjelenő 

közép- és emelt szintű elvárás-elemek egymáshoz viszonyított arányai 
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4.2 Az érintett 5 vizsgatárgy középszintű próbavizsga és 

emelt szintű feladatsoraiban és javítási-értékelési 

útmutatóiban rejlő hasonló és eltérő jellemzők feltárása 

A kutatásba bevont vizsgatárgyak közép- és emelt szintű vizsgáin használt 

feladatsorok és javítási-értékelési útmutatók30 – tartalomtól függetlenül és 

szintekhez kötötten – számos hasonló vonást mutatnak. Ugyanakkor per-

sze, vannak a szintkezelésnek jelentős, vizsgatárgyankénti eltérései is.  

Szerkezeti hasonlóságok és eltérések a vizsgaszintek között  

Az írásbeli vizsgarész mind az öt tárgy esetében egyaránt része a kö-

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

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

módja azonban már nem teljesen azonos.  

VIZSGATÁRGY 
Teljes 

időkeret 

Kötött 

részidők 

A 

megoldandó 

feladatok 

száma31 

Választási 

lehetőség 

Az írásbeli vizsgarész 

elemei 

K E K E K E K E 

Magyar nyelv és iroda-

lom 

        

I. Szövegértés 
240p -- 

60p -- 10 -- Nincs -- 

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

Nyelvi-irodalmi 

műveltségi feladatsor 
-- 240p -- -- -- 10 -- Nincs 

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

                                    
30 A középszintű próbavizsga és az emelt szintű hivatalos vizsga feladatsorainak, illetve 

javítási-értékelési útmutatóinak vizsgatárgyankénti részletes összehasonlítását a szak-

tárgyi elemzők végezték el. Az e fejezetben megjelenő állítások ezért jelentős részben az 

ő tanulmányaikra támaszkodva kísérlik körvonalazni az emelt és középszintű írásbeli 

vizsgarészek általánosnak látszó, szinthez kötődő jellemzőit.  
31 A középszintű próbavizsga és az idei emelt szintű írásbeli vizsga füzetei esetében. 
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VIZSGATÁRGY 
Teljes 

időkeret 

Kötött 

részidők 

A 

megoldandó 

feladatok 

száma31 

Választási 

lehetőség 

Az írásbeli vizsgarész 

elemei 

K E K E K E K E 

Reflektálás egy jelenség-

re 
-- 

 
-- --  1 -- Nincs 

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

Történelem         

I. Rövid választ igénylő 

feladatok 
180p 240p 

-- 90p 12 12 Nincs Nincs 

II. Szöveges, kifejtendő 

feladatok 
-- 150p 3 4 Van Van 

Matematika          

I. rész  

180p 240p 

45p 

-- 

12 4 Nincs Nincs 

II. rész A rész 
135p 

3 
4 

Nincs 
Van 

B rész 2 Van 

Angol nyelv         

I. Olvasott szöveg értése  

180p 240p 

60p 70p 4 4 Nincs Nincs 

II. Nyelvhelyesség 30p 50p 3 4 Nincs Nincs 

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

IV. Íráskészség 60p 90p 2 2 Nincs Nincs 

Német nyelv 

I. Olvasott szöveg értése  

180p 240p 

60p 70p 4 3 Nincs Nincs 

II. Nyelvhelyesség 30p 50p 3 5 Nincs Nincs 

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

IV. Íráskészség 60p 90p 2 2 Van Van 

19. ábra Az öt vizsgatárgy írásbeli vizsgarészének elemei, 

és az egyes elemek néhány formai jellemzője32 

A táblázatból látható, hogy a feladatsorok megoldásához rendelke-

zésre álló időkeret emelt szinten általában egy órával több (4 óra), mint 

                                    
32 Jelmagyarázat: K = középszint / E = emelt szint / -- az adott dimenzióban nem 

releváns  
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középszinten (3 óra). Ez alól csak a magyar nyelv és irodalom képez kivé-

telt, ahol mindkét szint esetében ugyanannyi idő (4 óra) áll a vizsgázók 

rendelkezésére.  

Az, hogy a globálisan felhasználható idő összmennyisége fel-

adategységenként kötelező szakaszokra tagolódik-e vagy sem, vizs-

gatárgyaktól és szintektől függően különböző. E téren az idegen nyelvi 

vizsga látszik a leginkább kötöttnek, ahol közép- és emelt szinten is rögzí-

tett időkerete van a négy feladatsor megoldásának, aminek a leteltével 

abba kell hagyni az adott blokkal való foglalkozást. 

Egyazon tárgy közép- és emelt szintű írásbeli vizsgadolgozatának 

anyaga alapvetően azonos elvek szerint tagolódik tartalmi egységekre. 

A konkrét elvek azonban – mivel az adott tartalmi terület belső logikáját, 

illetve kompetenciastruktúráját követik – vizsgatárgyanként eltérőek. 

A magyar nyelv és irodalom azonban ezen a téren is különbözik a többi 

területtől: e tárgy esetében eltérő logika szerint épül fel a közép- és az 

emelt szint írásbeli feladatsora.  

A két szint közötti markáns eltérés valószínűleg a tárgy speciális 

helyzetével magyarázható. A magyar nyelv és irodalom ugyanis nem csu-

pán egyike az iskolai műveltségterületeknek, hanem a társadalom egé-

szének mindennapi nyelvi-kommunikációs szintjét döntő módon 

befolyásoló tanulási, illetve értékelési folyamat intézményes kerete. Ezért 

talán ez az a tartalmi terület, ahol a legnyilvánvalóbb módon válik el egy-

mástól a szakirányú továbbtanulás és a mindennapi élet valós tudásigé-

nye. Arról a sajátos helyzetről nem is beszélve, hogy az anyanyelvi 

szövegértés és szövegalkotás minden más, speciális tartalmi terület által 

igényelt eszköz jellegű tudásnak is tekinthető.  

Nem egységes a rendszer abban a tekintetben sem, hogy az írás-

beli vizsgarész keretében, bizonyos szakaszokban megengedi-e a fel-

adatok közötti választást vagy sem, és ha igen, milyen mértékű ez 

a szabadság.  

Az Angol nyelv esetében egyáltalán nincs választási lehetőség. 

A Magyar nyelv és irodalom vizsgatárgyon belül a középszintű szövegalko-
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tási feladat esetében három téma közül egyet kellett kiválasztaniuk a vizs-

gázóknak. Ugyanez a lehetőség azonban emelt szinten már nem állt fenn. 

A másik három vizsgatárgy mindkét szintjén volt olyan pont, amely dönté-

si helyzetbe hozta a diákokat. Ennek léptéke azonban különböző volt. 

A Német nyelv dolgozatában a két szövegalkotási feladat egyike mindkét 

szinten két téma között kínált választási lehetőséget. A Matematika eseté-

ben mindkét szinten volt egy-egy, alternatívát felajánló szakasz. Az adott 

ponton középszinten három lehetséges feladat közül kettőt, emelt szinten 

pedig öt közül négyet kellett megoldaniuk a vizsgázóknak – ami lényegé-

ben azt jelentette, hogy egy-egy feladatot „passzolhattak”. Ebből 

a szempontból a történelem volt a leginkább „nagyvonalú”. Középszinten 

nyolc lehetséges feladatból három, emelt szinten pedig tízből négy volt 

a kötelezően kidolgozandó.  

Az írásbeli vizsga során használható segédeszközök szempont-

jából alig van különbség a szintek között. A vizsgázók általában 

ugyanazokat az eszközöket vihetik be magukkal a vizsgára közép- és 

emelt szinten – de nem feltétlenül használhatják azokat a vizsga minden 

szakaszában. E téren szinthez kapcsolódó eltérést csak a történelem mu-

tat, ahol a középszintű vizsgát jelentős mértékben megkönnyíti, hogy – 

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

hoz is használni lehet a sokféle lexikai adatot tartalmazó középiskolai tör-

ténelmi atlaszt.  

 

 

 

 

 

 

 

VIZSGATÁRGY A vizsgán használható segédeszközök 

Az írásbeli vizsgarész elemei Középszint Emelt szint 
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VIZSGATÁRGY A vizsgán használható segédeszközök 

Az írásbeli vizsgarész elemei Középszint Emelt szint 

Magyar nyelv és irodalom   

I. Szövegértés 
--- 

 

II. Szövegalkotás   

Nyelvi-irodalmi 

műveltségi feladatsor 

 

--- Egy mű értelmezése   

Reflektálás egy jelenségre  

Gyakorlati írásbeliség   

Történelem   

I. Rövid választ igénylő felada-
tok Középiskolai történelmi 

atlasz 

Helyesírási szótár 

--- 

II. Szöveges, kifejtendő felada-

tok 

Középiskolai történelmi 

atlasz 

Helyesírási szótár 

Matematika    

I. rész  
Zsebszámológép 

Függvénytáblázat 

Zsebszámológép 

Függvénytáblázat 
II. A rész 

II. B rész 

Angol nyelv   

I. Olvasott szöveg értése  

--- --- II. Nyelvhelyesség 

III. Hallott szöveg értése 

IV. Íráskészség Bármilyen nyomtatott 

szótár (nincs rajta 

a feladatlapon) 

Bármilyen nyomtatott 

szótár (nincs rajta 

a feladatlapon) 

Német nyelv   

I. Olvasott szöveg értése  

--- --- II. Nyelvhelyesség 

III. Hallott szöveg értése 

IV. Íráskészség Bármilyen nyomtatott 

szótár 

(rajta van a feladatlapon) 

Bármilyen nyomtatott 

szótár 

(rajta van a feladatlapon) 

20. ábra Az öt vizsgatárgy írásbeli vizsgarészéinek megoldásához 

használható segédeszközök 
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Hasonlóságok és különbségek a két szint feladatsorai között 

Mind az öt vizsgált tárgynak vannak olyan sajátos kompetenciaelvárásai, 

amelyek szinttől függetlenül természetes módon jelennek meg az adott 

tartalmi területen. Ennek megfelelően általánosságban elmondható, hogy 

a feladatok megoldásához kapcsolódó fő kompetenciaterületek alapve-

tően mindkét szinten azonosak az egyes vizsgatárgyakban. Az elvárt 

részkompetenciák azonban már a vizsgaszintekhez igazodnak. 

Az elvárt ismeretkörök szempontjából jelentős az átfedés a szintek 

között, de azonosságról már nem beszélhetünk. Mind az öt vizsgatárgynak 

van olyan tudástartománya, amely a középszint feladataiban elvileg nem 

jelenik meg, emelt szinten viszont elvárás.33  
 

Magyar nyelv és irodalom  

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

ve a legnagyobb mértékben tér el egymástól a középszintű és az emelt 

szintű írásbeli vizsgarész karaktere – a feladatsor felépítésében, típusában 

és mélységében, s ennek megfelelően az értékelés módjában is.  

Szövegalkotási feladat mindkét szinten szerepel, de más a fel-

adat szabadságfoka. Középszinten választhatnak a diákok a három meg-

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

igazi eltérés azonban a másik írásbeli vizsgaelem jellegében ragadható 

meg. Középszinten egy adott szöveghez kapcsolódó szövegértési fel-

adatsort kell megoldaniuk a tanulóknak. Ennek elemei különböző szinte-

ken közelítenek az olvasottakhoz. Egyes feladatok a szövegben közvet-

lenül megtalálható tények, álláspontok, érvek azonosításával oldhatók 

meg. Mások a szöveg kommunikatív és stilisztikai jellemzőinek felismeré-

sét kívánják. S gyakran előfordulnak a feladatsorban olyan kérdések, 

                                    
33 A vizsgatárgyakhoz kapcsolódó megállapítások részben általános érvényűek, részben 

viszont a kutatásban szereplő konkrét feladatsorokra vonatkoznak. Az előbbi típusba 

sorolhatók jelen idejű, míg az utóbbiak múlt idejű nyelvi formában jelennek meg 

a szövegben. 



VIZSGATÁRGY-FÜGGETLEN TANULMÁNY 

57 

amelyek az egyes szövegelemek közötti logikai kapcsolatok, illetve szer-

kezeti elemek azonosítását és vázlatos formában való rögzítését kívánják.  

Az emelt szinten kitöltendő nyelvi-irodalmi műveltségi fel-

adatsor az adott értekező vagy szépirodalmi szöveg szerkezeti, fogalmi, 

nyelvi sajátosságait feltáró, illetve a szöveg kontextuális jellemzőire irá-

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

ten mérvadó a szöveg sokoldalú vizsgálatának képessége, illetve az egyes 

szövegjellemzőkre való reagálás önállósága. A feladatsor magas szín-

vonalú megoldásához ebben az esetben olyan háttértudásra van szükség, 

amelyet nem tud kiváltani a dolgozatban szereplő szövegek magas szintű 

megértése.  
 

Történelem  

A Történelem esetében az írásbeli vizsgarész mindkét szinten ugyan-

olyan jellegű, és a megoldás módja szerint elkülönülő két nagy 

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

laszokat igényelnek, a második rész feladatai pedig hosszabb, szöveges 

kifejtést kívánnak a vizsgázóktól. A feladatok megoldásához szükséges fő 

kompetenciák mindkét szinten azonosak: (1) Források használata és 

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

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

nyek és jelenségek problémaközpontú bemutatása. 

A rövid válaszokat igénylő feladatsor idén mindkét szinten egyfor-

mán változatos volt és erőteljesen épült különféle típusú források-

ra. A szakterület korszerű megközelítésével összhangban, mindkét 

hosszabb kifejtést igénylő feladatsor hasonló arányban tartalmazott a múlt 

különböző szeleteihez kapcsolódó, változatos tartalmi megközelítése-

ket, és mindkettőben megjelent olyan feladat is, amelyben a vizsgázók-

nak a történelmi szereplőknek az események alakulásában játszott 

szerepét kellett elemezniük. Hasonló volt a különféle forrástípusok meg-

jelenésének az aránya is a két szinten.  
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Lényeges különbség volt ugyanakkor, hogy a rövid válaszokat 

igénylő feladatok között a középszintű sorban nagyobb arányban szerepel-

tek az olyan típusú feladatok, amelyek az ismeretek szintjét jelentik, azaz 

a gondolkodás szempontjából a megtanultak felismerésére, felidézésére 

épülnek. Ehhez képest az emelt szintű sorban jóval nagyobb arányban je-

lentek meg azok a feladatok, amelyekben a diákoknak nem csupán az el-

sajátított ismereteikre kell ráismerni vagy azokat felidézni, hanem 

a tanultakat transzformálniuk is kellett. De a leglátványosabb különbség 

„a két feladatsor között a zárt és nyitott végű feladatok arányában 

mutatkozott meg. A középszintű feladatok nagy része zárt végű volt, vi-

szont az emelt szintnél a nyílt végű feladatok voltak a meghatározóak. Míg 

a középszintű próbaérettségi feladatlapján elérhető pontszámnak alig több 

mint 20%-a származott nyílt végű kérdésre adott válaszból, addig az 

emelt szintű feladatsor esetében ez meghaladta a 85%-ot. 

A hosszabb, szöveges választ kívánó, forrásokra épülő feladatok 

esetében középszinten a diákoknak a forrás alapján kigyűjtött információ-

kat elegendő volt a saját ismereteikkel összevetniük és egyszerű követ-

keztetéseket megfogalmazniuk. Emelt szinten azonban több feladatnál is 

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

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

ményt alakító tényezők feltárásakor emelt szinten szinten valamennyi fel-

adatnál törekedni kellett az árnyalt elemzés érdekében az okok és 

a következmények szélesebb körű feltárására, annak igazolására, hogy 

egy történelmi eseménynek egyszerre több oka és következménye van. 

Ugyancsak az emelt szintű feladatsorban több korszakokon átívelő feladat 

is volt, amely szintén elmélyültebb ismereteket és komplexebb elemző 

képességet várt el a diákoktól. 

S végül voltak olyan feladattípusok is, amelyek csak emelt szinten 

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

valamint összefüggések keresésére irányultak, jelenségek összevetését 

kívánták. Általában véve: több szempont egyidejű érvényesítését, többféle 

képesség és tudásterület egyidejű mozgósítását várták el.   
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Matematika  

A Matematika kétféle vizsgadolgozata – az előírásoknak megfelelően – 

ugyancsak azonos típusú, de eltérő mélységű feladatokat tartalma-

zott. Mindkét szinten megjelent mind az öt nagy, jogszabályban rög-

zített témakör: (1) Gondolkodási módszerek. (2) Aritmetika, algebra, 

számelmélet. (3) Függvények, az analízis elemei. (4) Geometria, koordi-

nátageometria, trigonometria. (5) Valószínűségszámítás, statisztika. 

Ugyancsak mindkét szint fontos jellemzője volt, hogy jelentős arányban 

(30-50%) kaptak helyet a feladatsorokban a mindennapi valósághoz 

kapcsolódó olyan feladatok, amelyek matematikai modellek alkotását 

kívánták meg a vizsgázóktól.  

A matematika jellegéből adódik, hogy – miként azt a vizsgatárgyi 

elemzők megjegyezték – az összetettebb feladatokban több témakör 

együtt jelenik meg. A logika elemei közül pedig a matematikai szövegek 

megértésének követelménye ott van minden kitűzött feladatban, akár ma-

tematikán belüli, akár gyakorlati alkalmazásról szól a feladat. 

A jelen kutatási időszak két feladatsorát egybevetve az látszik, hogy 

középszinten idén valamivel nagyobb súllyal jelentek meg benne a konkrét 

számolási feladatok, s az előírt arányokhoz képest kicsit kisebb volt 

a függvények témaköréhez kapcsolódó feladatok mennyisége. Az emelt 

szintű feladatsorban a függvények, az analízis és a valószínűségszámítás, 

illetve a statisztika témakörök a vizsgaleírásban rögzített arányokban sze-

repeltek. Az algebrai és a geometriai témák a megadottnál nagyobb 

arányban voltak jelen, míg a gondolkodási módszerek témaköréhez kap-

csolódó feladatelemek részaránya valamivel kisebb volt az elvártnál. 

A megoldások nehézsége szempontjából pedig megállapítható, hogy az 

emelt szintű feladatsorban nagyobb volt az elvontabb gondolkodást és 

az összefüggések jobb átlátását igénylő feladatok aránya. 
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Idegen nyelv34  

Mivel az idegen nyelvi érettségi vizsga mindkét szintje a Közös Európai 

Referenciakeret standardjaihoz igazodik, az írásbeli vizsga szerkezete és 

a vizsgafeladatok típusai is nagyon hasonlítanak egymáshoz – és az idei 

feladatsorok is teljes mértékben összhangban voltak ezzel.    

A receptív készségek terén (olvasott szöveg értése, hallott szöveg 

értése) mindkét szinten a feladatnak megfelelő stratégiák alkalmazásá-

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

mélységben kéri adott szövegek megértését. A feladatokban megjelenő 

szövegekkel szemben mindkét szinten hasonlóak az elvárások. Fontos, 

hogy autentikusak és világos szerkezetűek legyenek. Feleljenek 

meg a korosztály élettapasztalatainak, érdeklődésének, és megérté-

sükhöz legyen elegendő az érettségi vizsga általános műveltségi szintje.  

A receptív készségek feladatai esetében az alapvető különbség a két 

szint között az, hogy középszinten a szövegek rövidebbek és egysze-

rűbbek, míg emelt szinten hosszabbak és összetettebbek. A Hallott 

szöveg értése esetében nemcsak a szöveg hosszúságában, de a beszéd 

tempójában, a standard kiejtéstől való kismértékű eltérésben, illet-

ve a háttérzajok mennyiségében is lehet eltérés. A szövegfajtákat te-

kintve emelt szinten megjelenhet egy-egy újabb típus is: Olvasott szöveg 

értésénél a publicisztikai írások és szépirodalmi jellegű szövegek, Hallott 

szöveg értésénél pedig ismeretterjesztő szövegek. Középszinten általában 

elegendő a szöveg, illetve a gondolatmenet lényegének a megértése és 

a kulcsinformációk kiszűrése. Emelt szinten viszont részletekbe menően 

meg kell érteni az információkat, és tudni kell következtetni a szerző ál-

láspontjára, valamint a szereplők érzelmeire is.  

A produktív készségek (az írásbeli vizsgarészben ez az íráskész-

ség) mérésénél a létrehozandó szöveggel szemben támasztott legfonto-

                                    
34 Miként a követelmények bemutatása során  tettük, ez esetben is együtt kezeljük az 

angol és a német nyelvi vizsga feladatsorait, mivel azok szerkezete és tartalmi jellege is 

szinte azonosnak tekinthető.  
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sabb követelmény mindkét szinten azonos: a vizsgázó legyen képes a fel-

adat által elvárt kommunikációs szándék megvalósítására. A fő kü-

lönbség a témában, a felhasznált elemek körének terjedelmében, va-

valamint az alkalmazás komplexitásában ragadható meg. Középszinten 

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

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

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

során elvárt elemek mennyisége pedig nagyobb és komplexebb – s ennek 

megfelelően a feladatok keretében megjelenő szavak száma is több.  

A Nyelvhelyesség feladatai között kizárólag emelt szinten fordulnak 

elő olyanok, amelyek nagyobb nyelvi tudatosságot és a nyelvtani struktú-

rák mélyebb ismeretét igénylik.  
 

Nehézségek a szintek azonosításában  

Az értékelési skálák témaköréhez kapcsolódóan érdemes kiemelni néhány 

olyan mozzanatot is a szaktárgyi elemzők tanulmányaiból, amelyek a szin-

tezés pontosságát, illetve a mérőeszközök megbízhatóságát érintik. Ilye-

neket a történelmi és az idegen nyelvi vizsgák szakértői említettek – az 

előbbiek a konkrét feladatsorokhoz, az utóbbiak pedig inkább az általános 

standardokhoz kapcsolódóan.  

A történelem esetében – miként a szerzők jelezték – a rövid vála-

szokat igénylő feladatblokkban a középszintű feladatsor döntően közép-

szintű témakörökre épülő feladatokat tartalmazott. Két feladatnál azonban 

2-2 részfeladat erejéig megjelent emelt szintű követelmény is. Az emelt 

szintű feladatsorban a 12 feladatból 3 feladat teljesen, 1 pedig részben 

középszintű követelményekben szereplő témaköröket kért számon. A 10. 

témakörhöz kapcsolódó feladat mindkét esetben az 1956-os forradalom 

ismeretét igényelte. A középszintű feladatsor teljes mértékben a közép-

szintű követelményekhez igazodott, míg az emelt szintűben nagyjából fe-

le-fele arányban jelentek meg a két szint követelményei. 
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Hasonló problémát érzékeltek a történelem vizsgatárgy elemzői 

a hosszabb kifejtést igénylő feladatok esetében is. A középszintű próba-

érettségi vizsga feladatai alapvetően a középszintű követelményekhez iga-

zodtak. Egy feladatnál azonban érintőlegesen emelt szintű követelmény is 

megjelent. Az emelt szintű feladatok alapvetően az emelt szinten elvárt 

témakörökre épültek. De ott is volt két feladat, ami viszont tisztán közép-

szintű témakörre épült, és további kettő, amely az emelt szint mellett 

a középszintet is érintette. 

Az idegen nyelvi vizsga feladatainak szintezésében az a tény okoz 

elvi nehézséget a szakértők véleménye szerint, hogy az Európa Tanács 

hatszintű skálájához viszonyítva, az érettségi vizsgakövetelmények leírása 

a középszintet e skála két – A2 és B1 – szintjével azonosítja, ami a stan-

dard európai szintleírásban két nyelvi szintet jelent.  

Az angol nyelv vizsgatárgyi elemzők tanulmányában – részben 

e problémához kapcsolódóan –, előfordult a szintezés bizonytalanságá-

ra való enyhe konkrét utalás is: „Középszinten van egy-két olyan item, 

amely A2-es szintű olvasási stratégia alkalmazását méri, de az itemek 

döntő többsége B1-es szintű. Emelt szinten a feladatok és az itemek B2-

es szintűek. Mindkét szinten található azonban a szövegben néhány, 

a szintnél nehezebb nyelvtani szerkezet, szó vagy kifejezés, de ezekre 

item nem íródott, így a feladat teljesítését nem gátolja.” És hasonlókép-

pen, a hallás utáni szövegértés feladataihoz kapcsolódóan is: „Mindkét 

szinten található a szövegben néhány, a szintnél nehezebb nyelvtani szer-

kezet, szó vagy kifejezés, de ezekre item nem íródott, így a feladat teljesí-

tését nem gátolja.”  
 

A javítás módjának vizsgatárgyhoz, illetve szinthez társuló eltérései 

Általánosságban elmondható, hogy a matematika és az idegen nyelvi 

vizsgatárgyakhoz kapcsolódó dolgozatok egzaktabb módon pon-

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

tők. Ez az oka annak, hogy a magyar nyelv és irodalom, illetve a törté-
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nelem dolgozatok javítási-értékelési útmutatója mindkét szinten több 

konkrét példával igyekszik analóg módon segíteni a javító szakemberek 

tevékenységét. A szövegalkotási teljesítmények értékelése azonban so-

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

akármilyen vizsgatárgyról legyen is szó.  
 

Magyar nyelv és irodalom 

Az írásbeli vizsgarész keretében mindkét szinten egyaránt 100 pont sze-

rezhető, és ezek megoszlási elve is azonos a két szinten: 60%-uk 

a szövegalkotásra, míg 40%-uk a másik feladat megoldásaira adható. Ez 

a másik feladat azonban középszinten egy adott szöveghez kapcsolódó, 

annak megértését tesztelő feladatsor. Emelt szinten viszont a nyelvi-

irodalmi műveltségi feladatsor válaszait értékeli. 

A Javítási-értékelési útmutató mindkét szinten azonos normákat kö-

vet, de – a tárgy jellegéből fakadóan, természetes módon – lehetővé teszi 

az útmutatóban közölt megoldásoktól eltérő, valamennyi jó válasz elfoga-

dását is. Ez különösen a szövegalkotási feladatok értékelése során nagy 

felelősséget ró a javító tanárokra, aminek a terhét az útmutató az adható 

pontszámtartományokhoz tartozó értékelési kritériumok és standard 

elemek megadásával igyekszik enyhíteni.  
 

Történelem 

A szövegalkotási feladatok értékelésének nehézségére utal a történelem 

vizsgatárgyi elemzők következő megállapítása: „A hosszú esszék eseté-

ben is több pontosítás történt a megszerkesztettség, nyelvhelyesség vo-

natkozásában, ennek ellenére a nyolc pont megítélése a legtöbb 

reklamációra ad okot.” Ugyancsak egyfajta bizonytalansági faktornak te-

kinthető az értékelésben, hogy milyen arányban jelennek meg zárt, illet-

ve nyílt végű feladatok a vizsgadolgozatban. A történelem esetében 

emelt szinten ebben az évben jelentősen több volt a nyitott végű feladat 

(hozzávetőleg négyszer annyi, mint a zárt végű), mint a középszintű pró-
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bavizsgán. Ennek megfelelően az útmutatóban, „jóval több az olyan utasí-

tás, amely a válasz más megfogalmazásban való elfogadását teszi lehető-

vé. Ez a javító tanároktól nagyobb odafigyelést és alaposabb megfontolást 

igényel” – írták az elemzők.  

A pontozás egyúttal értékválasztásokat is sugall. A történelem írás-

beli vizsga feladatsora mindkét szinten nagyjából ugyanannyi elemi isme-

ret (fogalom, évszám, személy, helyszín) felidézését várta el idén a vizs-

gázóktól. A pontozás elve azonban különböző volt. A középszintű 

feladatsorban minden lexikai elem 1 pontot ért, az emelt szint esetében 

viszont a 0,5 pontszámú elemek dominálnak. Vagyis: az emelt szinten 

belül fajlagosan kisebb volt az elemi ismeretek értéke, miközben 

a javítás során jobban honorálták az összefüggések látását. 

S ugyanígy értékválasztást jelent az is, hogy bár a rövid választ 

igénylő írásbeli feladatsor felépítése tartalmi szempontból hasonló volt 

mindkét változatban, középszinten magasabb pontértéket képvisel-

tek a társadalomtörténeti feladatok, míg emelt szinten a hagyomá-

nyosabbnak tekinthető – és ezért talán a felsőoktatási elvárásokkal 

nagyobb összhangban álló – politika-, esemény-, állam-, jog- és intéz-

ménytörténeti feladatok jó megoldásait kellett magasabbra értékelniük 

a javítóknak. 
 

Matematika  

A feladatmegoldások értékelése – a vizsgatárgy jellegéből adódóan – 

könnyebben elvégezhető, és általában kevesebb dilemmát vet fel, mint 

a szövegalapú eredmények értékelése. A vizsgatárgyi elemzők – akárcsak 

a feladatsorok esetében – a javítási-értékelési útmutatókkal kapcsolatban 

sem fogalmaztak meg érdemi kritikát. Úgy tűnik, a rendszer e téren vi-

szonylag kiérleltnek tekinthető, és a célokkal összhangban működik. 

A szerzők hangsúlyozták, hogy a két szint útmutatója azonos értékrendet, 

szemléletmódot tükröz. A megoldások pontozása pedig nagymértékben 

egyértelmű.  
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Ami talán e vizsgaterület sajátosságaként kiemelhető vonása a dol-

gozatok javításának, az az, hogy emelt szinten fontos részét képezi az ér-

tékelésnek a jó és a nem jó megoldások regisztrálása mellett, a jó 

részmegoldások, illetve az értékes mögöttes gondolatok pontokkal 

való honorálása is. Erre hívta fel a diákok figyelmét a dolgozat nyitó lap-

ján található útmutató két pontja is: „(5) A megoldások gondolatmenetét 

minden esetben írja le, mert a feladatra adható pontszám jelentős része 

erre jár! (6) Ügyeljen arra, hogy a lényegesebb részszámítások is nyomon 

követhetők legyenek!” 
 

Idegen nyelv 

A vizsgatárgyi elemzők véleménye alapján úgy tűnik, hogy az idegen 

nyelvi terület is alapvetően kiérlelt, és kevés bizonytalansággal 

működő értékelési rendszerrel rendelkezik. Az angol és a német 

nyelvi szakértők egyaránt elégedettek voltak a javítás objektivitásával. 

Lényegében egybehangzó módon jelentették ki, hogy „az elemzés szerint 

a feladatsorok megfelelnek a követelményeknek, és a Javítási-értékelési 

útmutatók objektív értékelést tesznek lehetővé.”  

A mára kialakult értékelési és pontozási rendszer tehát, valószínűleg 

jól fejezi ki a két vizsgaszint céljai közötti hasonlóságot, illetve különböző-

séget is. Az emelt szint részterületenkénti egységes pontozása jelzi a négy 

vizsgált kompetenciaterület azonosnak ítélt súlyát a kommunikációs sike-

rességen belül. A Nyelvhelyesség értékelésében megjelenő eltérés pedig 

(középszinten elérhető pontszám 18, emelt szinten viszont 30) pontosan 

azt a különbséget fejezi ki, amit az érettségi vizsgarendszer e téren a két 

szintnek szán. S ugyanígy, a másik három kompetenciaelem értékelésekor 

a középszinten adott 33 pont, az emelt szint 30 pontjával szemben jelzi, 

hogy e szinten a kommunikációs cél elérése nagyobb súllyal esik a latba, 

mint a szókincs, kifejezésmód vagy a nyelvhelyesség terén nyújtott telje-

sítmény. 
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4.3 Általánosan megragadható szintjelző minőségelvek, 

tartalmi és formai azonosságok és eltérések kimutatása 

A két vizsgaszint közötti legfontosabb általános különbségek többé-

kevésbé már az eddigiek alapján jól kirajzolódtak. Ezért itt most – a két 

szint vizsgatárgyankénti követelményeinek egymás mellé helyezésével, 

valamint a vizsgatárgyi elemzők tanulmányaiból kiemelt minőségjelző 

kulcsszavakkal – csupán összegezzük a két szinthez társuló fő minő-

ségelveket.  

 Középszint Emelt szint 

M
A

G
Y

A
R

 N
Y
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V

 É
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R

O
D

A
LO

M
 

„A középszintű vizsga a magyar nyelv 

használatában és az irodalomban tá-

jékozódni tudó ember nyelvi, irodal-

mi műveltségét, szövegértő és szö-

vegalkotó képességeit, problémalá-

tását, problémamegoldó gondolko-

dását vizsgálja, így a vizsga a jelöl-

tektől a mindennapi életben és az 

önművelésben szükséges ismeret-

szerzési eljárásokat, írásbeli és szó-

beli kifejezőképességet, a rendsze-

rezés és alkalmazás alapvető formáit, 

valamint az elemzés, az értelmezés és 

az ítéletalkotás képességének bizo-

nyítását várja el.” 

„Az emelt szintű vizsga elsősorban 

a felsőoktatásban tovább tanulni 

szándékozó vizsgázó képességeit és 

ismereteit vizsgálja. Ez a gyakorlatban 

azt jelenti, hogy a vizsga a jelöltektől 

a középszintű követelményeket meg-

haladó bonyolultabb ismeretszerzési 

eljárásokat, összetettebb rendszere-

zési, alkalmazási összehasonlítási, és 

elemzési szempontokat, valamint ma-

gasabb fokú gondolkodási, önállóbb 

ítéletalkotási képességeket várja el, az 

olvasottság, a nyelvi, irodalmi, fo-

galmi ismeretek, tények, össze-

függések tágabb körét kéri 

számon.” 

Az elemzők saját szavaikkal nem mi-

nősítették a követelményeket és 

a feladatsorokat. 

Az elemzők saját szavaikkal nem mi-

nősítették a követelményeket és 

a feladatsorokat. 
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 Középszint Emelt szint 
TÖ

R
TÉ

N
EL

EM
 

„A középszintű vizsga a jelöltektől az 

egyszerűbb ismeretszerzési eljáráso-

kat, kifejezőképességeket, a rendsze-

rezés és alkalmazás alapvető for-

máit, valamint a történelmi ítélet-

alkotás készségének meglétét vár-

ja el.” 

„Az emelt szintű vizsga elsősorban 

a felsőoktatásban történelmet to-

vább tanulni szándékozó vizsgázó 

képességeit és ismereteit vizsgálja. 

A jelöltektől a középszintű követelmé-

nyeket meghaladó bonyolultabb is-

meretszerzési eljárásokat, kifejező-

képességeket, összetettebb rendsze-

rezési alkalmazási, összehasonlítási és 

elemzési szempontokat, valamint ma-

gasabb fokú gondolkodási művelete-

ket, önállóbb ítéletalkotási készsége-

ket vár el, továbbá a történelmi té-

nyek, adatok tágabb körét kéri 

számon. 

A szaktárgyi elemzésben megjelenő 

szintjelző kulcsszó: egyszerű. 

 

A szaktárgyi elemzésben megjelenő 

szintjelző kulcsszavak: nagyobb terje-

delmű, komplexebb, tudatosabb, ár-

nyalt, szélesebb körű, elmélyültebb, 

komplexebb. 
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 Középszint Emelt szint 
M

A
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M
A
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K

A
 

„Középszinten a mai társadalomban tá-

jékozódni és alkotni tudó ember mate-

matikai ismereteit kell megkövetelni, 

ami elsősorban a matematikai fogalmak, 

tételek gyakorlati helyzetekben való 

ismeretét és alkalmazását jelenti.” 

 

„Az emelt szint tartalmazza a középszint 

követelményeit, de az azonos módon 

megfogalmazott követelmények körében 

az emelt szinten nehezebb, több ötle-

tet igénylő feladatok szerepelnek. Ezen 

túlmenően az emelt szint követelményei 

között speciális anyagrészek is találha-

tók, mivel emelt szinten elsősorban 

a felsőoktatásban matematikát 

használó, illetve tanuló diákok felkészí-

tése történik.” 

„Az ismeretek legnagyobb része közép-

szinten és emelt szinten egyaránt meg-

jelenik. Ezen ismeretek feldolgozásában 

az emelt szintet az igényesebb felépí-

tés, az összetettebb alkalmazás, 

a nehezebb feladatok jellemzik.” 

Az elemzők saját szavaikkal nem mi-

nősítették a követelményeket és a fel-

adatsorokat.  

Az elemzők saját szavaikkal nem minő-

sítették a követelményeket és a feladat-

sorokat. 
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 Középszint Emelt szint 
ID

EG
E

N
 N

Y
EL

V
 

„A középszintű vizsga célja annak 

megállapítása, hogy a vizsgázó képes-

e a fontosabb információkat megér-

teni olyan írott és hallott, köznapi, 

egyszerű, eredeti idegen nyelvű szö-

vegekben, amelyek gyakori élet-

helyzetekhez kapcsolódnak (pl. is-

kola, szabadidő, munka). A vizsga azt 

is méri, hogy a vizsgázó tud-e kom-

munikálni egyszerű helyzetekben, és 

tud-e egyszerű, összefüggő szöveget 

alkotni olyan témákban, amelyeket 

ismer, vagy amelyek az érdeklődési 

körébe tartoznak.” 

 

„Az emelt szintű vizsga célja annak 

megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e 

megérteni különböző fajtájú igénye-

sebb és hosszabb, konkrét vagy el-

vont témájú írott és hallott idegen 

nyelvű szövegek fő gondolatmenetét, és 

követni tudja-e a hosszabb, összetet-

tebb érveléseket is. A vizsga azt is mé-

ri, hogy a vizsgázó képes-e idegen 

nyelven mind szóban, mind írásban fo-

lyamatosan és természetes módon 

kifejezni magát, világos, jól szerkesztett 

szöveget létrehozni, és eközben meg-

bízhatóan használja-e a szövegszer-

kesztési mintákat, szövegösszekötő ele-

meket, továbbá indokolni tudja-e véle-

ményét.” 

A szaktárgyi elemzésben megjelenő 

szintjelző kulcsszavak: könnyebb, sze-

mélyhez kötött, egyszerű, rövid, stan-

dard, szűk. 

A szaktárgyi elemzésben megjelenő 

szintjelző kulcsszavak: részletekbe me-

nő, általánosabb, elvontabb, hosszabb, 

összetettebb, a standardtól elérő, 

komplex, tág.   

21. ábra A vizsgakövetelmények leírásaiban és a vizsgatárgyi elemzésekben megjelenő, 

minőséget jellemző kifejezések 

Általánosságban megfogalmazható, hogy az érettségi vizsga közép-

szintje alapvetően a mindennapi életben közvetlenül hasznosítha-

tó tudás meglétének mérésére törekszik, míg az emelt szint 

a felsőoktatási szakirányú továbbtanuláshoz szükséges tudás bir-

toklásának mértékét kívánja megítélni.  

A középszint minőségelvárásai azonban nem egyformán jól van-

nak definiálva e szerepkörben a vizsgált területeken. A Magyar nyelv 

és irodalom vizsgaleírása jól megragadhatóvá teszi a középpontba helye-

zett gyakorlatias funkciót. A többi vizsgatárgy esetében azonban elsősor-

ban a több-kevesebb, egyszerűbb-összetettebb, konkrétabb-elvon-
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tabb relációkban ragadható meg a két szint különbsége, nem pedig 

funkcionálisan. S ez a fogalmazásmód, akaratlanul is értékrangsort állít fel 

a két szint között, noha a valóságban talán szerencsésebb lenne úgy gon-

dolkodni e két vizsgaszintről, mint aminek eltérő a funkciója az életpálya 

szempontjából. 

A matematika és az idegen nyelv terén elfogadható ez a megközelí-

tés, hiszen lényegében ténylegesen egy skálán elhelyezkedő tudás külön-

böző mélységű változatait méri a vizsga. De a történelem esetében már 

feltehető a kérdés, hogy jól van-e ez így. A vizsgatárgyhoz kapcsolódó tu-

dás ugyanis – a magyar nyelv és irodalomhoz hasonlóan – szintén feloszt-

ható lenne a hétköznapi életben (társas lényként és állampolgárként) jól 

használható, illetve a felsőfokú szakirányú továbbtanulás igényei szerinti 

tartományokra. A mindennapisághoz való viszonyában pedig a történelem 

ugyanúgy bázisa lehetne az emberi világ problémáihoz kapcsolódó mo-

dellalkotásnak, mint ahogy a saját területén a matematika tűzi e célt ma-

ga elé.   
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5 A közép- és emelt szintű írásbeli érettségi 

eredmények összehasonlító elemzése a statisztika 

tükrében (amennyiben a vizsgatárgyi összefüggések 

bármelyik elemzési szempont esetén is alátámasztják 

a szempontok elemzésének létjogosultságát) 

5.1 A középszintű próbavizsgán és a hivatalos emelt szintű 

vizsgán elért tanulói átlageredmények vizsgatárgy-

független összehasonlítása  

 

A középszinten elért átlagos vizsgaeredmények 

Általánosságban megállapítható, hogy kisebb vagy nagyobb mértékben 

mind az öt vizsgatárgy esetében teljesült az a várakozás, hogy 

a mintában szereplő – emelt szintre jelentkező, de a kutatás keretében 

középszintű próbavizsgán résztvevő diákok – középszinten jobb 

teljesítményt nyújtottak a csak középszinten vizsgázók országos 

átlagánál. A teljes mintára vonatkozó átlagos középszintű írásbeli 

teljesítmények – az öt területen – 69-82% között mozogtak.  

Habár a részletes statisztikai indoklások az egyes vizsgatárgyi elem-

zésekben megtalálhatók, a megállapítások adatokkal való alátámasztott-

ságának bemutatása érdekében itt jelezzük, hogy a számítások során az 

alábbi próbákat végeztük el35:  

                                    
35 A későbbiekben nem közlünk minden részadatot, csupán utalni fogunk a vizsgatárgyi 

elemzésekben megtalálható, részletesebb információkra. 
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Vizsgatárgy t értéke N Szignifikancia átlag 

95%-os konfidencia in-

tervallum az átlagra 

alsó határ felső határ 

Magyar nyelv és 

irodalom 
36,89 67 0,000 69,43 65,68 73,19 

Történelem 95,87 298 0,000 68,97 67,55 70,38 

Matematika 61,29 144 0,000 80,99 78,38 83,61 

Angol nyelv 84,17 123 0,000 81,64 79,72 83,56 

Német nyelv 41,10 28 0,000 79,25 75,29 83,21 

 

A középszinten vizsgázók száma és átlageredményeik 

VIZSGATÁRGY 

ORSZÁGOS MINTA 

teljes vizsga csak írásbeli csak írásbeli 

vizsgázó 

[fő] 

átlag 

[%] 

vizsgázó 

[fő] 

átlag36 

[%] 

vizsgázó 

[fő] 

átlag 

[%] 

Magyar nyelv és 

irodalom 

79 236  60,98 78 480 kb. 59,90 67 69,43 

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

Matematika37 76 423  46,36 76 281 kb. 45,38 144 80,99 

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

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

22. ábra Az öt vizsgatárgyban középszinten nyújtott teljesítmény országos átlaga és a 

próbavizsgát tevő tanulók átlagos teljesítményei vizsgatárgyanként 

A minta tanulóinak a középszinten vizsgázók országos átlagteljesítményé-

től való eltérése azonban vizsgatárgyanként jelentős mértékben különbö-

zött egymástól. 

                                    
36 Ahol a táblázatban „kb.” szerepel, ott az OH nagyságrendileg 80 ezres mintáinak 10-es 

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

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

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

szám a „teljes vizsga” rovatban, mint az írásbeli rovatában.  
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A középszintű vizsgán nyújtott átlagteljesítmények és különbségeik 

VIZSGATÁRGY 

ORSZÁGOS MINTA A minta eltérései az országos 

átlagtól 

teljes írásbeli írásbeli 
az írásbeli vizs-

gához képest 

a teljes vizs-

gához képest  

Magyar nyelv és 

irodalom 

60,98% kb. 59,90% 69,43% +9,53% +8,45%  

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

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

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

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

23. ábra Az öt vizsgatárgyban középszinten nyújtott teljesítmény országos átlaga és 

a próbavizsgát tevő tanulók átlagos teljesítményei vizsgatárgyanként 

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

a legnagyobb tudásfölény a matematika esetében mutatkozott meg 

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

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

emelt és a középszintű tudás között a matematika tartalmi terüle-

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

tős különbség érzékelhető a két szinthez tartozó diákok tudásában az 

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

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

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

között (10 százalékpont).  

Az emelt, illetve középszintű vizsgára készülők középszinten nyújtott tel-

jesítményeiben érzékelhető, vizsgatárgyanként eltérő – távolságok a kö-

vetkezőket jelezhetik:  

• A matematika és az idegen nyelvek esetében az emelt szintre ké-

szülők tudása egyértelműen nagyobbnak látszik, mint a középszintre 

készülőké, és ezt jól be is méri a rendszer. 

• A történelem esetében pusztán a fenti adatokból túlzás lenne hatá-

rozott állításokat megfogalmazni. (A legfontosabb lehetséges értel-

mezések a vizsgatárgyi elemzésben kaptak helyet.)  
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• A magyar nyelv és irodalom esetében a két csoport teljesítményé-

ben megmutatkozó kis távolság bizonyára abból adódik, hogy a két 

szint vizsgázói nem ugyanarra a feladatra készülnek fel, illetve az 

emelt és a középszintű vizsga nem ugyanazokat a tudásterületeket 

méri.    

Összegezve: a fenti adatok azt sejtetik, hogy az érettségi vizsga kö-

zép-, illetve emelt szintje nem minden vizsgatárgy esetében 

ugyanazt a minőségű tudást igazolja. Az emelt és középszinteken iga-

zolt „érettség” között vizsgatárgyanként különböző lehet a távolság.    

Az adatsorok összevetése egyúttal rávilágít arra is (bár ennek fel-

mutatása nem volt kifejezett célja a kutatásnak), hogy a középszintű 

szóbeli vizsgákon valamilyen mértékben szinte mindig felfelé 

„mozdul el” a vizsgázók teljesítménye, ami megemeli a két vizsgarész 

együttes átlageredményét. Mivel a matematika e tekintetben speciális38, 

a következő állítás erre a területre csak korlátozottan érvényes. Ez az 

emelkedés a magyar nyelv és irodalom esetében a legkisebb (1,08 száza-

lékpont), valamivel nagyobb az idegen nyelvek esetében (2,16-1,85 szá-

zalékpont) és jelentősen nagyobb a történelem vizsgatárgy esetében 

(4,81 százalékpont). 

                                    
38 Ha a vizsgázó középszintű matematika vizsgatárgyból az írásbeli vizsga során 12 és 25 

százalék közötti teljesítményt ért el, a vizsgatárgy részletes követelményeiben 

meghatározott módon szóbeli vizsgát tehet. 
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Reflektív kérdések: 

Fontos-e, hogy a vizsgarendszerben a középszint, illetve az emelt szint 

vizsgatárgyaktól függetlenül standard minőséget fejezzen ki? Vagy: a két 

szintet csupán adott tartalmi területeken belül érvényes, relatív eltérés-

ként kívánja azonosítani a rendszer?  

Mérési szempontból tudatos és indokolt-e az érettségi rendszer olyan 

módon való működtetése, amely lehetővé teszi, hogy a szóbeli vizsgaré-

szek eredményei trendszerűen megemeljék az írásbeli vizsgán nyújtott 

teljesítményeket?  

 

Az emelt szinten elért átlagos vizsgaeredmények 

A minta tagjai az emelt szintű vizsgán mind az öt tartalmi területen az 

országos átlag alatt teljesítettek. Átlagos eredményeik – a vizsgált 

tartalmi területeken – 55-65% között mozogtak. E jelenség értelmezésére 

a szaktárgyi elemzők vizsgatárgyanként tettek kísérletet.  

Az emelt szinten vizsgázók száma és átlageredményeik 

VIZSGATÁRGY 

ORSZÁGOS MINTA 

teljes vizsga csak írásbeli csak írásbeli 

vizsgázó 

[fő] 

átlag 

[%] 

vizsgázó 

[fő] 

átlag 

[%] 

vizsgázó 

[fő] 

átlag 

[%] 

Magyar nyelv és irodalom 1744  61,48 1730  58,24 67  54,62 

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

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

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

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

24. ábra Az öt vizsgatárgyban emelt szinten nyújtott teljesítmény országos átlaga és 

a mintában szereplő tanulók átlagos teljesítményei vizsgatárgyanként 

Páros t-próbát végeztünk a közép- és az emelt szintű mintákból származó 

eredményeken és statisztikai következtetéseinket ez alapján állíthatjuk. 

A részletes statisztikai táblák megtalálhatók az egyes vizsgatárgyi elemzé-

sekben. (Magyar nyelv és irodalom 23. ábra, Történelem 8. ábra, Mate-

matika 2. táblázat, Angol nyelv 4. táblázat, Német nyelv 4. táblázat.) 
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Az emelt szintű vizsgán nyújtott átlagteljesítmények és különbségeik 

VIZSGATÁRGY 

ORSZÁGOS MINTA 

teljes írásbeli írásbeli 
eltérés az országos 

írásbeli átlagtól 

Magyar nyelv és 

irodalom 

61,48% 58,24% 54,62% -3,62% 

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

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

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

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

25. ábra Az öt vizsgatárgyban emelt szinten nyújtott teljesítmény országos átlaga és 

a próbavizsgát tevő tanulók átlagos teljesítményei vizsgatárgyanként 

Az adatokból látható, hogy a minta tagjai által nyújtott teljesítménynek az 

országos átlagtól való elmaradása ez esetben is vizsgatárgyanként eltérő 

mértékű volt. A legnagyobb hátrány azokban a tárgyakban (a mate-

matika és az angol nyelv területén) érzékelhető, ahol a leginkább valószí-

nűsíthető, hogy a gimnáziumi tanulók iskolai tanulmányaik során 

kimutatható előnyben vannak a mintában felülreprezentált szak-

középiskolai diákokkal szemben.  
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26. ábra Az emelt szintű írásbeli vizsgákon elért eredmények 

decimális megoszlása országos szinten és a mintán belül 

A diagramok jól szemléltetik a vizsgatárgyi tanulmányokban részletesen 

megjelenített és elemzett adatokat: a minta tagjainak emelt szinten 

nyújtott teljesítményei leginkább történelemből mozogtak együtt 

az országos átlagokkal. Sőt, érdekes módon – a decimális bontásban 

nézve – történelemből a mintán belül születtek magasabbra értékelt telje-

sítmények. Ehhez a képhez közel áll az, amit a magyar nyelv és irodalom 

emelt szintű eredményei mutatnak. Jellegzetesen eltérnek azonban 

a matematika és az angol nyelv, és kisebb mértékben a német nyelv 

írásbeli eredményei is. A matematika és az angol nyelv esetében jól 

látható, hogy a minta tagjainak eredményei az 50-60%-os telje-

sítmények sávjában emelkedtek az átlag fölé. A magas szintű tel-

jesítménysávokban pedig jelentősen az országos átlag alatt 

maradtak.  

Összegezve: Ezek a különbségek talán – az egyes alminták olykor 

kis elemszáma ellenére is – értelmezhetők úgy, hogy a humán tárgyak 

területén, az érettségi vizsgára való felkészülés kétéves időszaká-

ban kisebb a különbség a szakközépiskolai és a gimnáziumi tanu-

lás-tanítás eredményessége között, mint a matematika és az 

idegen nyelvek terén. Ugyanakkor az is lehetséges, hogy nem a felké-

szülési időszakban keresendő az eltérés forrása, hanem a mérőeszközök 

vizsgatárgyankénti érzékenységében. 
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5.2 A mérőeszközre és a tanulói tudás szintjeire vonatkozó 
következtetések a középszintű próbavizsgán elért 
eredmények alapján  

Az emelt szintre készülő vizsgázók középszinten nyújtott teljesítményei  

A kutatók vizsgatárgyaktól független, általános és jogos várakozása az 
volt, hogy azoknak a tanulóknak a középszintű próbavizsgán nyúj-
tott teljesítménye, akiknek a többsége két éven keresztül emelt szintű 

érettségi vizsgára készült, a szokásoshoz viszonyítva, a normál eloszlás-
tól jobbra eltérő görbével lesz leírható. A diagramok alapján megálla-

pítható, hogy ez a várakozás négy vizsgatárgyhoz kapcsolódóan lénye-
gében teljesült, egy esetében viszont nem.  

  
Magyar nyelv és irodalom Történelem 

  
Angol nyelv  Német nyelv 

 

Matematika  
27. ábra A minta tagjainak a középszintű próbaérettségi vizsgán nyújtott tárgyankénti 

tapasztalati gyakorisága és a rájuk legjobban illeszkedő normális eloszlás görbéje 
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Bár a történelemből próbavizsgát tett diákok átlaga is jelentős 

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

vizsgát tettek, a minta teljesítményét leíró görbe normál eloszlása 

mégis zavarba ejtő (a részletes illeszkedési adatokat lásd a történelem 

vizsgatárgyi elemzés 10. ábrájánál). Kérdés, hogy ebben az esetben vajon 

miért nem tolódik el a görbe ugyanolyan módon jobbra, mint a többi 

tárgynál (számszerű értékek a leíró statisztikai mutatók közt találhatók, 

„ferdeség”, pl. történelem vizsgatárgyi elemzés 6. ábra). Miért nem jelenik 

meg az emelt szintre készülők középszintű vizsgaeredményeiben valami 

olyan elem, ami specifikusan megkülönbözteti őket a „csak” középszintre 

készülőktől? 

Ez a jelenség alapvetően háromféle módon értelmezhető:  

• A történelemből emelt szinten vizsgázók talán tényleg nem rendel-

keznek olyan kimutatható többlettel, mint a többi tárgy emelt szintű 

vizsgázói. 

• Az emelt szinten vizsgázók rendelkeznek ugyan ezzel a bizonyos 

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

ezt.  

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

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

tudás megmutatására. 

Az összes többi vizsgatárgy mérési adatai jól látható módon jelez-

nek valamiféle olyan szignifikánsan kimutatható többlettudást, 

amely a középszintű próbamérés esetében nagy valószínűséggel az 

emelt szintre való felkészülésnek tulajdonítható (lásd a már hivatko-

zott páros t-próbákat a vizsgatárgyi elemzéseknél).  
 

Az emelt szinthez kapcsolható többlettudás jellege a középszintű 

próbavizsga írásbeli vizsgarészeinek eredményei alapján  

Mivel a kutatás nem terjedt ki a vizsgafeladatok, illetve itemek szintjén 

történő elemzésre, nem tárható fel mélyen a kétféle vizsgaszinten nyújtott 
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eredmények mögöttes tudásának összetétele. Néhány általános jellegze-

tesség azonban talán a rendelkezésre álló adatok alapján is megra-

gadható.  

Az öt terület egységes nézőpontú egybevetésére – a jelentős tartal-

mi eltérések miatt –, sajnos nincs lehetőség. Néhány sejtés azonban meg-

fogalmazható külön-külön a történelem, illetve a matematika esetében. 

A szövegértés, a szövegalkotás, valamint a nyelvhelyesség dimenziójában 

talán vizsgálhatók egy-egy közös nézőpontból a magyar nyelv és iroda-

lom, illetve a két idegen nyelv eredményei is. 
 

Történelem 

  

28. ábra A középszintű történelmi 

próbaérettségi rövid kérdéses feladatainak 

megoldásai a mintában 

29. ábra A középszintű történelmi 

próbaérettségi hosszabb szöveges kifejtést 

igénylő feladatainak megoldásai 

a mintában 

A két ábra alapján megállapítható, hogy a döntően ismeretekre épü-

lő, első vizsgarész esetében a tanulói teljesítmények a normálhoz közeli 

eloszlási görbét adnak, amely enyhén eltolódik a magasabb értékek felé, 

de nem utal a minta körében meglévő, jelentősen magabiztosabb tudásra.  

A hosszabb kifejtést, szakszerűbb érvelést és az összefüggések jobb 

átlátását kívánó második írásbeli vizsgarész esetében a teljesítmények 

szintén normál eloszlást mutatnak. A görbe azonban a magasabb értéktar-

tományban csúcsosabb – ami arra utal, hogy a próbavizsga résztvevői eb-

ben a dimenzióban érzékelhető többlettudással rendelkeznek az elemi 

ismeretek terén mutatotthoz képest. Amennyiben eltekintünk az itt elvárt 

konkrét ismeretektől, akkor ez az eredmény valószínűleg a gondolkodás, 
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az információkezelés és összefüggések átlátása terén megnyilvá-

nuló általános kompetenciatöbblettel magyarázható. Ezt a sejtést 

azonban sajnos nem tudjuk statisztikai adatokkal alátámasztani, mivel 

nem volt módunk itemenkénti pontrögzítésre, amely lehetővé tette volna 

a feladatszintű elemzést. 
 

Matematika 

  

30. ábra A középszintű matematika 

próbaérettségi I. részének feladataihoz 

kapcsolódó eredmények a mintában 

31. ábra A középszintű matematika 

próbaérettségi II. részének feladataihoz 

kapcsolódó eredmények a mintában 

A matematika vizsgatárgy két írásbeli részének esetében megállapítható, 

hogy a teljesítmények egyik esetben sem illeszkednek a normális elosz-

láshoz. Mindkét vizsgarészben erős eltolódást mutatnak a magas 

értékek felé. Ez az eltolódás az első vizsgarész egyszerűbb feladatai ese-

tében kifejezettebb, de a második rész nehezebb feladatai esetében is na-

gyon határozott és meggyőző (lásd a ferdeségi mutatókat a vizsgatárgyi 

elemzéseknél).  
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Szövegértés  

Bár természetesen nagy különbség lehet az anyanyelvi és az idegen nyelvi 

szövegértés között a lexikai elemek birtoklásának függvényében, a gondo-

lati műveletek jellege szempontjából talán mégis egymás mellé tehetők 
e két terület eredményei. 

 

Magyar nyelv és irodalom (Szövegértés) 

  

Angol nyelv 

(Olvasott szöveg értése) 

Német nyelv 

(Olvasott szöveg értése) 

32. ábra A minta tagjainak a középszintű próbaérettségi vizsgán nyújtott teljesítménye 

az olvasott szöveg megértését mérő tartalmi részterületeken 

A három görbe közül az első majdnem normál eloszlást mutat, de az érté-

kek a magas (60-100% közötti) tartományban találhatók, látható kiugrás-

sal a 70%-os és a 80%-os decimális mezőben. A két idegen nyelv 

esetében a szövegértési teljesítmény görbéje egyáltalán nem normál el-

oszlású, és meggyőző módon a magas értékek felé tolódik. (Lásd pl. angol 

nyelv vizsgatárgyi elemzés 20. és 26. ábráit, illetve a német nyelvi elem-
zés 21. és 27. ábráit.) 

Az adatokból az sejthető, hogy az emelt szintre készülő vizsgázók 

valószínűleg jelentős kompetenciatöbblettel rendelkeznek a szö-
vegértés terén.  



VIZSGATÁRGY-FÜGGETLEN TANULMÁNY 

83 

Szövegalkotás 

 

Magyar nyelv és irodalom (komplex szövegalkotási eredmény) 

  

Angol nyelv 

(Íráskészség feladatlap) 

Német nyelv 

(Íráskészség feladatlap) 

33. ábra A minta tagjainak a középszintű próbaérettségi vizsgán nyújtott teljesítménye 

az írásbeli szövegalkotást mérő tartalmi részterületeken 

Az olvasott szöveg megértéséhez kapcsolódó eredményektől eltérő 

módon, az írásbeli szövegalkotás terén már a magyar nyelv és irodalom 

vizsgaeredményei sem mutatnak normál eloszlást a mintában. 

A 60-100%-os sávban jelentős arányban vannak kiugró értékek, miköz-

ben az eredmények teljes tartománya eltolódik a magas teljesítménymu-

tatók felé. S ugyanígy, a szövegalkotásban való nagyobb rutint 

jeleznek az emelt szintre készülő vizsgázók körében a két idegen nyelv 

Íráskészség feladatlapjainak eredményei is. (Az ezzel kapcsolatos pontos 

statisztikai adatokat lásd a megfelelő vizsgatárgyi elemzésekben.) 
 

Nyelvi minőség – nyelvhelyesség  

A magyar nyelv és irodalom esetében a szövegalkotási részterület önálló-

an is értékelt eleme a dolgozat nyelvi minősége. Ez természetesen nem 
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tekinthető azonosnak az idegen nyelvi dolgozatok nyelvhelyességi részé-

vel – de talán még összevethetők az e két dimenzióban kapott eredmé-

nyek.  

 

Magyar nyelv és irodalom (Nyelvi minőség) 

  

Angol nyelv 

(Nyelvhelyesség feladatlap) 

Német nyelv 

(Nyelvhelyesség feladatlap) 

34. ábra A minta tagjainak a középszintű próbaérettségi vizsgán nyújtott teljesítménye 

az írásbeli nyelvhasználat tudatosságát mérő tartalmi részterületeken 

E tekintetben sem az anyanyelvi, sem pedig az idegen nyelvi vizsgaered-

mények eloszlása nem tekinthető normál jellegűnek. S miközben a 80-

100%-os sávban jelentősen kiugró értékek láthatók, a teljesítmények ösz-

szességükben erősen eltolódnak a magas értékek tartománya felé. Ez pe-

dig úgy értelmezhető, hogy az emelt szintre készülő diákok valószínűleg 

lényegesen tudatosabb nyelvhasználók, mint azok, akik középszintű 

vizsgára készülnek. 

Összegezve: a középszintű írásbeli próbaérettségi vizsga részered-

ményei alapján az a sejtés fogalmazható meg, hogy az emelt vizsgaszint-

hez társuló többlettudás jelentős része – konkrét vizsgatárgytól függet-

lenül – az általános kulcskompetenciák magasabb szinten való 
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birtoklásából fakad – amelyek egyúttal a vizsgatárgyi ismeretek elsajá-

tításának sikerességét is döntő mértékben befolyásolják.  

5.3 A középszintű és az emelt szintű eredmények közötti 

kapcsolat, a két szint együttmozgásának vizsgálata   

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

összefüggés az emelt, illetve a középszinten elért vizsgateljesítmények 

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

szinten várható teljesítmény? Mennyire becsülhető megbízhatóan a közép-

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

emelt szintű teljesítmény alapján az ugyanazon vizsgatárgyból középszin-

ten várható eredmény?  

Az elemzők többféle statisztikai eljárással kerestek választ er-

re az alapkérdésre. Az eredmények szemléltetésére végül kétféle 

módszert alkalmaztak. Az egyik esetben decimális egységekbe rendez-

ve jelenítették meg az adatokat, valamint azok összefüggéseit. A másik 

ábrázolási mód esetében a minta minden egyes diákját egy-egy pont jelöl-

te az ábrákon, amelyek összessége bizonyos tulajdonságokkal rendelkező, 

vizsgatárgyanként eltérő típusú „felhőt” alkot. Az elemzők arra keresték 

a választ, hogy a kétféle technikával kapott, összefüggéseket jelző pontok 

illeszkednek-e valamilyen függvénygörbére, és ha igen, milyen típusú 

függvénnyel közelíthetők elfogadható hibával.  

A várható eredmények becslésére mindkét irányból kiindulva 

kísérletet tettek. Megvizsgálták és meghatározták, hogy melyik vizsga-

tárgy esetében milyen biztonsággal jósolható meg a középszint eredmé-

nye alapján az emelt szintű teljesítmény, illetve az emelt szinten elért 

eredményből a középszinten várható teljesítmény. Az így kapott becslési 

képletek konkrét számai vizsgatárgyanként eltérőek, és a vizsgatárgyi 

elemzésekben jelennek meg – részletes szöveges értelmezés kíséretében. 

Van azonban néhány egyszerű állítás, ami tartalmi területektől függetle-
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nül, ebben a témakörben is közös vonásként fogalmazható meg a két 

vizsgaszint kapcsolatára vonatkozóan.  
 

A várható teljesítmények kölcsönös becsülhetősége az eredmények 

decimális osztályozásra épülő vizsgálata alapján 

Az alábbi grafikonpárok egyik ábrája annak az adatfeldolgozási eljárásnak 

az eredményeit szemlélteti, amikor a minta tagjai által emelt szinten elért 

eredményeket 10%-onkénti csoportokba sorolták a kutatók, és az 

adott oszlopba eső minden ponthoz (vagyis minden diákhoz) hozzárendel-

ték ugyanazon tanulók középszintű próbavizsgán elért eredményeit. 

A másik ábra esetében az eljárás fordított volt: a középszintű próbavizs-

gán elért eredményeket osztották tíz tartományba, és az így keletkező 

pontokhoz rendelték hozzá az érintettek emelt szinten elért eredményeit.  

A decimális osztásokban megjelenő függőleges vonalak az adatso-

rok 95%-os konfidencia intervallumát szemléltetik. A vonalak köze-

pénél megjelenő kis négyzetek az átlagos értékeket jelölik. Abban az 

esetben, ha a vizsgált tized elemszáma kicsi volt, ez a vonal természete-

sen hosszú, míg nagyobb elemszám esetén a becslés képletének megfele-

lően automatikusan rövidül.  A becslés nézőpontjából ez azt jelenti, hogy 

minél rövidebb ez a vonal, annál megbízhatóbban állítható, hogy az egyik 

szint eredményéből jól megbecsülhető a másik szinten várható átlagos 

teljesítmény – és minél hosszabb, annál nagyobb hibával adható ilyen tí-

pusú becslés. 

Az alábbi grafikonok azt mutatják, hogy e szerint az ábrázolási mód 

szerint a történelem, a matematika és az angol nyelv esetében na-

gyobb az ilyen típusú becslések biztonsága, mint a magyar nyelv 

és irodalom, illetve a német nyelv esetében. (A grafikonokhoz tartozó 

számszerű adatok az egyes vizsgatárgyi elemzéseknél találhatók, pl. tör-

ténelem esetében a 17., 19., 25., 26. táblázat.) De ez természetes, hiszen 

e két utóbbi vizsgatárgyban – a többihez viszonyítva – kisebb elemszámú 

mintára támaszkodhattak a becslést készítők. 
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35. ábra A két szint eredményeinek egymásból való becsülhetőségét szemléltető 

decimális osztású diagrampár 

a Magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy esetében 
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Emelt szintű eredmények a középszintű eredmények függvényében 

Történelem – írásbeli összpontszám 

 

36. ábra A két szint eredményeinek egymásból való becsülhetőségét szemléltető 

decimális osztású diagrampár a Történelem vizsgatárgy esetében 
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37. ábra A két szint eredményeinek egymásból való becsülhetőségét szemléltető 

decimális osztású diagrampár 

a Matematika vizsgatárgy esetében 
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38. ábra A két szint eredményeinek egymásból való becsülhetőségét szemléltető 

decimális osztású diagrampár az Angol nyelv esetében 

Angol nyelv – írásbeli összpontszám 

Angol nyelv – írásbeli összpontszám 
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39. ábra A két szint eredményeinek egymásból való becsülhetőségét szemléltető 

decimális osztású diagrampár a Német nyelv esetében 

A konkrét tartalmi területektől függetlenül megállapítható, hogy ezzel az 

eljárással mindegyik vizsgatárgy esetében meghatározható egy olyan 

egyenes, amelyre nagyjából illeszkednek az egymás melletti tizedek átla-

gos értékei, és jellemzi a két szint eredményei közötti függvénykapcsola-

Német nyelv – írásbeli összpontszám 

Német nyelv – írásbeli összpontszám 
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tot. A decimális átlagoknak az adott egyenesre való illeszkedése azonban 

tárgyanként és osztásonként is különböző mértékű lehet. Mindez lehetővé 

teszi annak az állításnak a megfogalmazását, hogy az emelt és a közép-

szinten nyújtott vizsgateljesítmény között valamennyi tárgy ese-

tében matematikailag leírható összefüggés áll fenn – az 

összefüggések erőssége azonban területenként eltérő. 

Vizsgatárgy B (meredekség) hiba R2  

(az összefüggés 

erőssége) 

95%-os konfidencia 

intervallum a mere-

dekségre 

alsó határ felső 

határ 

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

Magyar nyelv 

és irodalom 

0,396 0,088 0,239 0,220 0,571 

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

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

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

40. ábra A két szint eredményeinek egymáshoz való viszonya 

Mivel az összefüggést ábrázoló lineáris görbe minden vizsgatárgy 

esetében növekvő, ezért a grafikonok alapján az a magától értetődő 

állítás is általános érvénnyel kimondható, hogy statisztikai értelemben 

minél jobb eredményt ér el valaki az egyik szinten, annál jobb 

eredmény várható tőle a másikon is. Különösen érvényesnek látszik ez 

akkor, ha az emelt szint irányából tekintünk a középszintre. Akik magas 

szintű teljesítményt nyújtanak emelt szinten, azok igen nagy valószínű-

séggel magas pontszámot érnek el a középszintű vizsgán is, és fordítva. 

Ezzel az állítással szemben – vélhetően a vizsgaszintek átlagostól eltérő 

felépítése miatt – csupán a magyar nyelv és irodalom eredményei támasz-

tanak kételyt. 
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Az eredmények együttmozgása, a várható teljesítmények kölcsönös 

becsülhetősége a tanulók emelt, illetve középszinten elért eredményei 

alapján 

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

latához, illetve az eredmények szemléltetéséhez választott másik módszer 

a tárgyankénti összes adatra épülő négyzetes és a lineáris közelí-

tés volt. E megoldás grafikonjainak pontjai – minden vizsgatárgy eseté-

ben – egy-egy tanuló kétféle vizsgán mutatott eredményeit szemléltetik. 

A pontok vízszintes koordinátái az első diagram esetében a középszintű 

írásbeli százalékos eredményét, függőleges koordinátái pedig az emelt 

szintű írásbeli százalékos eredményét mutatják. A második diagramon pe-

dig fordítva: a vízszintes koordináta az emelt szint írásbeli eredményét, 

a függőleges pedig a középszint eredményét jelöli.   

A pontok felhőjét átszelő folytonos piros egyenes mindegyik esetben 

a két szint közötti összefüggést (az eredmények egymásból való becsülhe-

tőségét kifejező függvényt) megjelenítő lineáris közelítő görbét, a szagga-

tott vonal pedig általában a négyzetes közelítő görbét mutatja. Ezeket 

azért adtuk meg, mert a vizsgatárgyi elemzésekben megadott adatok 

alapján a négyzetes közelítés átlagosan kisebb hibát eredményez, mint 

a lineáris. Egyéb megfontolások (az eloszlás egyik vagy mindkét végén 

fellépő torzítás, bonyolultabb összefüggés) viszont megkérdőjelezhetik 

a használatukat. Matematikai értelemben véve tehát precízebb becslést 

adnak, de pontosságuk csak pár százalékkal jobb a lineáris becslésnél. 
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41. ábra A két szint eredményeinek egymásból való becsülhetőségét 

lineáris és négyzetes görbével szemléltető diagrampár 

a Magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy esetében 
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42. ábra A két szint eredményeinek egymásból való becsülhetőségét 

lineáris és négyzetes görbével szemléltető diagrampár 

a Történelem vizsgatárgy esetében 
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43. ábra A két szint eredményeinek egymásból való becsülhetőségét 

lineáris és négyzetes görbével szemléltető diagrampár 

a Matematika vizsgatárgy esetében 
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44. ábra A két szint eredményeinek egymásból való becsülhetőségét 

lineáris és négyzetes görbével szemléltető diagrampár 

az Angol nyelv vizsgatárgy esetében 
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45. ábra A két szint eredményeinek egymásból való becsülhetőségét 

lineáris és négyzetes (egy esetben exponenciális) görbével szemléltető diagrampár 

a Német nyelv vizsgatárgy esetében 

Összegezve: Az ábrázolás tapasztalatai azt mutatják, hogy nagyobb elem-

számú sokaságnál inkább talán az előbbi, decimális osztású feldolgozás 

adott szemléletesebb képet. Kisebb elemszám esetén viszont inkább ez 
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utóbbi ábrák segítik jobban a két szint közötti összefüggések bemutatását. 

A levonható következtetések azonban mindkét ábrázolási mód esetében 

hasonlóak: függő kapcsolat van a diákok két szinten nyújtott telje-

sítményei között, amit a jelenleg alkalmazott értékelési skálák 

alapvetően jól regisztrálnak. Az egyik szint eredményének a má-

sikból való becsülhetőségének mértéke azonban vizsgatárgyan-

ként különböző. 
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6 Következtetések  

Az előzetesen felvázolt hipotézisekhez kapcsolódóan – vizsgatárgyaktól 

független szempontból – általános következtetésként az alábbiak fogal-

mazhatók meg:  
 

H1 

Az elemezés eredményei alátámasztották azt a feltételezésünket, hogy 

a követelmények két szintje nem teljesen azonos elvek alapján viszonyul 

egymáshoz a különféle vizsgatárgyak esetében. A matematika és az 

idegen nyelvek területén egyértelmű, hogy a két szint rész-egész 

viszonyban áll egymással. A magyar nyelv és irodalom, illetve 

a történelem esetében ugyanez nem mondható el egyértelműen – 

a két szint kapcsolata kevésbé szabályozott, esetlegesebb.  
 

H2 

Az elemzés igazolta, hogy a normatív jellegű, jogszabályi szövegek alap-

ján megfogalmazhatók olyan elvárások is a vizsgázókkal szemben, ame-

lyek mind az öt vizsgált tárgy esetében hasonlítanak egymáshoz  közép-

szinten, illetve emelt szinten. A célok alapján meghatározó közös szem-

pontként azonosítható a középszintek esetében a mindennapi életben 

közvetlenül és széles körben hasznosítható tudás mérésére irányuló tö-

rekvés. Míg az emelt szintű vizsgák minden tárgy esetén kifejezet-

ten a felsőfokú szakirányú továbbtanuláshoz szükséges ismeretek 

és képességek meglétét kívánják mérni. 
 

H3 

Az elemzés csak korlátozott mértékben igazolta azt a hipotézist, hogy az 

elvárásokból kiindulva általánosságban meg lehet fogalmazni, hogy ponto-

san mit – milyen fajta ismereteket és milyen típusú képességeket – mér 

és igazol is egyben az emelt, illetve a középszintű érettségi vizsga, annak 

konkrét irányától függetlenül. Míg az emelt szintű vizsgának egyér-
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telmű funkciója van a rendszerben, a középszint funkciója bizony-

talan – a dokumentumokban leginkább mint az emelt szintnél „ke-

vesebb” és „egyszerűbb” vizsgaváltozat ragadható meg.  
 

H4 

A kutatás empirikus adatai messzemenően igazolták azt a feltételezést, 

hogy az emelt szintű vizsgát választó tanulók középszintű vizsgája 

magasabb átlagú és kisebb szórású, mint a valós emelt szintű 

eredményeik. Ez alátámasztja, hogy az emelt szinten vizsgázók valóban 

stabilabb és megbízhatóbb tudással rendelkeznek, mint a többiek – és 

a kétszintű érettségi vizsgarendszer mérőeszközei regisztrálják is ezt. 
 

H5 

A kutatás – valamennyi vizsgatárgy esetén s így általánosságban is – iga-

zolta, hogy a vizsgázók két szinten elért eredményei között kimu-

tatható olyan kapcsolat, amely alapján az egyik szinten elért 

eredményből jó közelítéssel megbecsülhető, hogy az adott diák mi-

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

megbízhatósága azonban vizsgatárgyanként eltérő. (Az egyes vizs-

gatárgyakhoz tartozó részletes adatokat és az azokra épülő statisztikákat 

a vizsgatárgyi elemzések tartalmazzák.)  
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7 Az elemzés eredményeire alapozott fejlesztési 

javaslatok  

A vizsgatárgyaktól független elemzés elvégzése közben számos olyan kér-

dés és dilemma került felszínre, amelyek alapvető módon kapcsolódnak az 

érettségi vizsgarendszer egészének fejlesztéséhez – ám nem annyira az 

értékelési skálák témaköréhez, mint inkább a vizsga funkciójához tartoz-

nak, illetve a két szint egymáshoz való viszonyát érintik. Ezeket a szakmai 

vitára érdemes felvetéseket a „Reflektív kérdések” címet viselő szövegdo-

bozok tartalmazzák a tanulmányban, a hozzájuk kapcsolódó javaslatokat 

pedig itt foglaljuk össze. 
 

A két vizsgaszint eltérő funkciója 

A kétszintű vizsgarendszer kidolgozásának előkészítő fázisában a szakem-

berek egyetérteni látszottak abban, hogy kívánatos lenne a felsőokta-

tásban való továbbtanulás belépési feltételéül szabni a választott 

szakiránynak megfelelő tartalmú, vagy azt a készségek szintjén jól alapo-

zó, emelt szintű érettségi vizsgát elvárni. Ugyan nem az előzetes el-

képzelésnek megfelelő ütemben, de a folyamat – összhangban a jogsza-

bályokban is rögzített célokkal – mégiscsak ebbe az irányba halad. Ezzel 

összefüggésben érdemes lenne ugyanakkor elemezni, hogy pontosan mi-

lyen okok húzódnak meg a vártnál sokkal lassabb tempójú váltás mögött. 

A középszintű érettségi vizsga funkciója azonban nem elég vi-

lágos. Ennek a szintnek érdemes lenne a 21. századi munkaerőpiaci elvá-

rásokkal összehangolt, a foglalkoztathatóság nézőpontjából definiált, 

sajátos értékű funkciót adni. Ez olyan vizsgaszint lehetne, amely nem 

egyszerűen „kevesebb”, hanem inkább „másfajta” tudást igazol. Ehhez át 

kellene gondolni (egyebek között a bőségesen rendelkezésre álló külföldi 

szakirodalom, valamint a hazai munkaerőpiaci elemzések alapján), hogy 

milyen általános készségek magas szintű birtoklására van szüksége 
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a 21. századi munkavállalónak. Ennek alapján kellene leírni, hogy mi az, 

amit egy középszintű végzettséggel rendelkező fiatalnak mindenképp tud-

nia kell a foglalkoztathatóság és a képezhetőség érdekében.  
 

A középszintű vizsga megbízhatósága 

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

lenleg nagymértékben csökkenti az értékelés megbízhatóságát, az 

eredmények összemérhetőségét és a vizsga státuszát is. Amennyi-

ben elfogadható az a gondolat, hogy a középszintű érettségi vizsgának 

a fenti sajátos funkcióval kellene rendelkeznie, úgy könnyen belátható, 

hogy a munkaerőpiac felé igazolt tudással szemben épp ugyanazok az el-

várások a megbízhatóság szempontjából, mint az emelt szint esetében a 

felsőoktatás felé. Ez azt jelenti, hogy érdemes lenne átgondolni, miként 

lehetne a középszintű vizsgát is ugyanolyan külső vizsgává tenni, 

mint ahogy az emelt szint működik jelenleg. 
 

A vizsga tartalma és a vizsgafeladatok kidolgozása 

A törvényben rögzített célokkal összefüggésben, fontos lenne pontosan 

definiálni az alábbiakat. 

• Mit tekintünk az érettségi szintmérése szempontjából általános 

műveltségnek? Milyen tartalmi és milyen mélységű elemekből 

épül fel? S az egészhez képest mik azok az „alapok”, amelyek 

meglétét a vizsga mérni kívánja?  

• Melyek azok az általános (pl. tanulási, információkezelési, 

együttműködési, szövegalkotási, prezentációs stb.) képességek, 

amelyek megléte esetén a vizsgázó – a konkrét szakiránytól 

függetlenül – a felsőoktatási tanulmányok folytatására felké-

szültnek tekinthető? 

• Melyek azok a képességek, amelyek önművelésre alkalmas-

sá teszik a fiatalokat, s milyen típusú feladatok megoldása révén 
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regisztrálható az érettségi vizsga keretében e képességek megléte 

vagy hiánya? 

Az így kialakított, s az érintett szakmai szereplők közötti megegyezésen 

nyugvó – elvárások rendszerét nyilvánossá és átláthatóvá kellene tenni 

a vizsga minden érintettje számára. A vizsgafeladatok kifejlesztői számára 

pedig külön gyakorlati útmutatót is kellene készíteni hozzá annak érde-

kében, hogy valamennyi vizsgatárgyi területen egységes legyen az érvé-

nyesülésük.  
 

Működő jó példákhoz kapcsolódó javaslatok  

• Miként ez a matematika esetében megvalósul, kívánatos lenne, 

hogy hasonló módon világosan fogalmazódjanak meg a szabályo-

zásban az emelt és a középszint céljai, és határolódjon el egy-

mástól a két szint.  

• Kívánatos lenne, hogy minden tárgy esetében olyan egyértelműen 

jelenjen meg a vizsgaleírásban a hétköznapokban használható 

tudás leírása, mint ahogy ez ma a magyar nyelv és irodalom ese-

tében megvalósul.  

• Fontos lenne a történelem középszintű vizsgáját annak figyelem-

be vételével újragondolni, hogy a mindennapisághoz való viszo-

nyában e tárgy ugyanúgy bázisa lehetne az emberi világ 

problémáihoz kapcsolódó modellalkotásnak, mint ahogy saját 

területén a matematika tűzi ki e célt maga elé. 

• A tanulási folyamat védelme és a kimeneti szintmérés megbízható-

ságának javítása érdekében minden vizsgatárgy egyesében érde-

mes lenne világosan elhatárolni egymástól a tanulási és 

a vizsgacélok halmazát – noha a kettő közötti kapcsolat nyilván-

való. Az ugyanis egyáltalán nem törvényszerű, hogy a tanultak 

bármilyen részlete számon kérhető a vizsgán.  
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A szabályozás szintje 

Abban az esetben, ha az érettségi vizsga kétszintű jellege – akár 

e kutatás eredményeire, akár más forrásból származó tényekre és meg-

győző érvekre támaszkodva – szakmai konszenzus mellett, véglegesen 

elfogadott, jó koncepciónak tekinthető, érdemes lenne a vizsgának ezt 

a sajátosságát nem csupán kormányrendeletben, hanem törvényi szin-

ten is rögzíteni.  
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9 MELLÉKLETEK  

MELLÉKLET 1 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM – Követelmények  Szint  

SZÖVEGÉRTÉS (közös) 

Információk feldolgozása és megítélése 

Nyomtatott és elektronikus közlések információinak célirányos és kritikus hasz-

nálata. 

K E 

Szépirodalmi és nem irodalmi szövegek értelmezése 

A szövegértési képesség bizonyítása különféle szakmai-tudományos, publiciszti-

kai, gyakorlati, szépirodalmi szövegek értelmezésével, összehasonlításával. 

K E 

Különböző szövegértelmezési eljárások alkalmazása. K E 

SZÖVEGALKOTÁS (közös) 

Írásbeli kifejezőképesség   

Különböző témákban, különböző műfajokban széles körű olvasottságon alapuló 

tájékozottság és személyes vélemény megfogalmazása a műfajnak, a témának, 

a címzettnek megfelelő szabatossággal. 

K E 

Kérdéskör, kérdés, probléma írásbeli megvitatása, a téma több nézőpontú érté-

kelését is magában foglaló vélemény, álláspont, következtetés megfogalmazása 

az érvelés módszerével. 

K E 

Hivatalos írásművek nyelvi normáinak alkalmazása K E 

A köznyelvi norma alkalmazása, biztos helyesírás, rendezett, olvasható kézírás, 

a helyesírási és a nyelvhelyességi hibák javításának képessége. 

K E 

BESZÉD, SZÓBELI SZÖVEGALKOTÁS (közös)   

A beszédhelyzetnek, a műfajnak és a témának megfelelő tartalmú, szóhasznála-

tú lényegre törő, világos felépítésű, kifejtett közlés. 

K E 

Memoriter: teljes művek és részletek szöveghű előadása. K E 

FOGALMI MŰVELTSÉG (közös)   

Fogalomismeret, fogalomhasználat   

Nyelvi és irodalmi fogalmak beszédhelyzetnek, témának, megfelelő helyénvaló 

alkalmazása. 

K E 

Fogalmak értelmezése. K E 
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MAGYAR NYELV  

Ember és nyelv 

A nyelv, mint jelrendszer. K E 

A beszéd, mint cselekvés. K E 

A nyelv és a gondolkodás viszonya. K E 

Nyelvcsalád, nyelvtípus. K E 

A nyelvhasználat társadalmi vonatkozásai. K E 

A nyelvi változás, a nyelv, mint változó rendszer. -- E 

Kommunikáció 

A kommunikáció interdiszciplináris jellege. K -- 

A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói, ezek összefüggései a kifejezés-

móddal. 

K E 

Jel, jelrendszer. K E 

Nyelvi és vizuális kommunikáció. K E 

A nyelvhasználat, mint kommunikáció. K E 

Kommunikációs funkciók és közlésmódok. K E 

Személyközi kommunikáció. K E 

A tömegkommunikáció. K E 

Társadalmak és kultúrák jelrendszerei. -- E 

A magyar nyelv története 

Változás és állandóság a nyelvben. K E 

A magyar nyelv rokonsága. K E 

A magyar nyelv történetének fő szakaszai. A tihanyi apátság alapítólevele, a Ha-

lotti beszéd és könyörgés, Ó-magyar Mária-siralom. 

K E 

Nyelvművelés. K E 

Életmód és szókincs összefüggései. A szókészlet rétegei. -- E 

Régi magyar irodalmi szövegek bemutatása. -- E 

Az egységes írott nyelvi norma kialakulása. -- E 

Nyelv és társadalom 

Társadalmi és területi nyelvváltozatok. K E 

Rétegzettség és norma a nyelvhasználatban. K E 

Kisebbségi nyelvhasználat. K E 
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A határon túli magyar nyelvűség. K E 

Tömegkommunikáció és a nyelvhasználat. K E 

Egy nyelvjárás bemutatása. -- E 

Kétnyelvűség, kettős nyelvűség. -- E 

Nyelvpolitika, nyelvi tervezés. -- E 

A nyelvi szintek 

Hangtan. K E 

Alaktan és szótan. K E 

Mondattan. K E 

A mondat szintagmatikus szerkezete. K E 

A mondat a szövegben. K E 

Logikai és grammatikai viszonyok az összetett mondatban. Szókincs és frazeoló-

gia. 

K E 

A leíró grammatika, mint a magyar nyelvi rendszer modellje. -- E 

A szöveg   

A szöveg és a kommunikáció. K E 

A szöveg szerkezete és jelentése. K E 

Szövegértelmezés. K E 

A szöveg szóban és írásban. K E 

Az intertextualitás. K E 

A szövegtípusok. K E 

Szöveg a médiában. K E 

A szöveg pragmatikai, szemantikai és grammatikai megközelítése. -- E 

Médiaközlések elemzése. -- E 

A retorika alapjai 

A nyilvános beszéd. K E 

Érvelés, megvitatás, vita. K E 

A szövegszerkesztés eljárásai. K E 

A retorika jelentősége és alkalmazásának társadalmi színterei. -- E 

Stílus és jelentés   

Szóhasználat és stílus. K E 

A szójelentés. K E 
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Állandósult nyelvi formák. K E 

Nyelvi, stilisztikai változatok. K E 

Stíluseszközök. K E 

Stílusréteg, stílusváltozat. K E 

Stílus és norma koronkénti változatai. -- E 

IRODALOM    

Szerző, művek 

Életművek a magyar irodalomból 

Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, József 

Attila. 

K E 

Az életmű: az életút jelentős tényei, a főbb művek szövegismeretén alapuló ér-

telmezése, kapcsolatok a művek között. 

K E 

Memoriterek. K E 

Irányzatok, szellemi kötődések. -- E 

Művek hatása, utóélete az irodalmi-kulturális hagyományban. -- E 

Portrék 

Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel, Kölcsey Ferenc, Vörös-

marty Mihály, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Szabó Lőrinc, Rad-

nóti Miklós, Weöres Sándor, Ottlik Géza, Márai Sándor, Pilinszky János. 

K E 

Két-három lírai és/vagy néhány epikai/drámai alkotás bemutatása, értelmezése K E 

Memoriterek. K E 

Három-négy lírai és/vagy egy-két epikai néhány epikai/drámai alkotás több 

szemponton alapuló értelmezése. 

-- E 

Összefüggések a korszak irányzataival, korstílussal. -- E 

Etikai, esztétikai, filozófiai vonatkozások. -- E 

Művek hatása, utóélete az irodalmi-kulturális hagyományban. -- E 

Látásmódok 

Zrínyi Miklós, Jókai Mór, Krúdy Gyula, Karinthy Frigyes, Kassák Lajos, Illyés Gyu-

la, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Németh László, Örkény István, Nagy László, 

Nemes Nagy Ágnes, Szilágyi Domokos. 

K E 

Választandó legalább három szerző a felsoroltak közül. (A lista bővíthető legfel-

jebb két, a fentiekhez hasonló jelentőségű szerzővel.) 

K E 
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Választandó legalább négy szerző a felsoroltak közül. (A lista bővíthető legfeljebb 

két, a fentiekhez hasonló jelentőségű szerzővel.) 

-- E 

Összefüggések a korszak irányzataival, korstílussal. -- E 

Etikai, esztétikai, filozófiai vonatkozások -- E 

Művek hatása, utóélete az irodalmi-kulturális hagyományban. -- E 

A kortárs irodalomból 

Legalább egy szerző 2-3 lírai és/vagy epikai művének értelmezése az 1980-tól 

napjainkig tartó időszakból. 

K E 

Irodalmi nyilvánosság; nyomtatott szöveg, digitális közlés. K E 

Egy költő néhány versének; egy-egy drámaíró, illetve prózaíró 1-2 művének ér-

telmezése az 1980-tól napjainkig tartó időszakból. 

-- E 

Világirodalom  

A romantika, a századfordulós modernség (a szimbolizmustól az avantgárdig) 

jellemzői és egy-két kiemelkedő képviselője. 

K -- 

Az európai irodalom alapvető hagyományai: az antikvitás és a Biblia. K E 

Középkor, reneszánsz, barokk, felvilágosodás, romantika, a XIX. század második 

fele, avantgárd és a XX. század első fele, a XX. század második fele és a kortárs 

világirodalom jellemzői, korszakonként két mű bemutatása. 

-- E 

Színház és dráma 

Színház és dráma különböző korszakokban. K E 

1-1 mű értelmezése: Szophoklész, Shakespeare, Moliére, Katona József: Bánk 

bán, Madách Imre: Az ember tragédiája 

K E 

Egy-egy dráma elemzése: Ibsen, Csehov, epikus színház, abszurd dráma. -- E 

Az irodalom határterületei 

Az irodalom kulturális határterületei. Népköltészet, műköltészet, folklór. K E 

Az adaptáció - irodalom filmen, dalszövegben, a virtuális valóságban. K E 

A szórakoztató irodalom hatáskeltő eszközei, egy-két tipikus műfaja. K E 

Mítosz, mese és kultusz. Sikerek, divatjelenségek. K E 

Az irodalmi ismeretterjesztés nyomtatott és elektronikus műfajai. K E 

„Magas” (elit) művészet és a tömegkultúra viszonyának problémája egy kor-

szakban. 

-- E 
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Regionális kultúra 

Interkulturalitás. K E 

A régió, a tájegység, a település irodalmi, kulturális hagyományai. K E 

Kisebbségi irodalmak. K E 

Életmódra, kulturális szokásokra utaló dokumentumok bemutatása. K E 

Értelmezési szintek, megközelítések 

Témák, motívumok 

Szépirodalmi alkotások gondolati, tematikus, motivikus egyezéseinek és különb-

ségeinek összevetése. 

K E 

Az olvasott művekben motívumok, témák változatainak felismerése, értelmezé-

se. 

K E 

Műveket összekötő motivikus összefüggések. -- E 

Műfajok, poétika 

Műnemek, műfajok. Poétikai fogalmak alkalmazása. K E 

Műfajteremtő művek. -- E 

Poétikai jellemzők történeti változásai. -- E 

Korszakok, stílustörténet 

A kifejezésmód és világlátás változása a különböző korszakokban a középkortól a 

szimbolizmusig. 

K E 

Irodalomtörténet   

Az irodalom, az irodalmiság változó hagyománya. -- E 

A magyar irodalomtörténet/művelődéstörténet főbb korszakainak néhány jellem-

zője. 

-- E 
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KOMPETENCIÁK   

Források használata és értékelése 

Történelmi forrásokból (pl. tárgyi, írásos) információk gyűjtése, következtetések 

megfogalmazása. 

K E 

Különböző típusú forrásokból származó információk összevetése. K E 

Képi források (pl. fényképek, karikatúrák, plakátok) megadott szempont szerinti 

értelmezése. 

K E 

A történelmi térképek felhasználása az ismeretszerzéshez. K E 

Információk gyűjtése és következtetések levonása egyszerű statisztikai tábláza-

tokból, diagramokból, grafikonokból, kronológiákból. 

K E 

A tények és feltételezések megkülönböztetése. K E 

Társadalmi viszonyok, kormányzati struktúrák vázlatos ábrázolása. -- E 

Annak bemutatása, hogy a vizsgált forrásban miként tükröződik a szerző szemé-

lyes helyzete. 

-- E 

A részletek iránti érzékenység a források feldolgozása és elemzése során. -- E 

Néhány konkrét példán keresztül annak értelmezése, hogy egyes történelmi 

események és személyek megítélése a különböző történelmi korokban eltérő 

lehet. 

-- E 

Érvekkel alátámasztott vélemény kialakítása az ellentmondásosan értékelhető 

eseményekről és személyekről. 

-- E 

A szaknyelv alkalmazása 

Történelmi fogalmak azonosítása, helyes használata. K -- 

A történelmi fogalmak jelentésváltozásainak ismerete. -- E 

Tájékozódás térben és időben 

Történelmi helyszínek azonosítása különböző térképeken. K E 

A földrajzi környezet szerepe az egyes történelmi kultúrák és államok kialakulá-

sában. 

K E 

Egyszerű történelmi térképvázlatok készítése. K E 

Konkrét történelmi események térben és időben való elhelyezése. K E 

Különbségek és egybeesések felismerése a világtörténet és a magyar történelem 

legfontosabb eseményei között. 

K E 
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A nagy történelmi korok és a kisebb korszakok elnevezésének, sorrendjének, 

valamint legfontosabb jellemzőinek ismerete. 

K E 

A történeti fejlődés során kialakult régiók bemutatása térképen -- E 

A történelmi tér változásainak ismerete. -- E 

Európa történetének (ókortól napjainkig) több szempontú korszakolása. -- E 

Az eseményeket alakító tényezők feltárása 

A tanultak okok és következmények szerinti rendezése. Annak bizonyítása, hogy 

a történelmi eseményeknek általában több oka és következménye van. 

K E 

Különböző típusú okok és következmények megkülönböztetése, azok eltérő je-

lentőségének felismerése. 

K E 

A lényeges és kevésbé lényeges szempontok, tényezők megkülönböztetése, 

mérlegelése. 

K E 

Önálló kérdések megfogalmazása a tanult történelmi események okairól és kö-

vetkezményeiről. 

K E 

A változás és a fejlődés közötti különbség értelmezése konkrét példákon. K E 

A különböző történeti régiók eltérő fejlődésének bemutatása. K E 

Aktuális események történelmi előzményeinek bemutatása. K E 

Személyek, pártok, csoportok szerepének fölismerése egy-egy történelmi ese-

mény alakulásában. 

K E 

Annak megállapítása, hogy miként függhetnek össze a történelmi események 

okai, következményei és a benne résztvevők szándékai. 

K E 

Példákkal való alátámasztása, hogy nehéz történelmi szituációban az egyes em-

berek nézetét, döntéseit és cselekedeteit élethelyzetük miként befolyásolja. 

-- E 

Történelmi analógiák megadott szempontok szerinti keresése, értelmezése. -- E 

Szabadon választott példa segítségével hosszabb időtávú történelmi változások 

bemutatása. 

-- E 

A magyar történelem sorsfordító eseményeinek több szempontú bemutatása. -- E 

Történelmi események és jelenségek problémaközpontú bemutatása 

Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra. Népesség, település, életmód. K E 

Egyén, közösség, társadalom. K E 

A modern demokráciák működése. K E 

Politikai intézmények, eszmék, ideológiák. K E 

Nemzetközi konfliktusok és együttműködés. K E 
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TÉMAKÖRÖK  

Az ókor és kultúrája  

Vallás és kultúra az ókori Keleten. K E 

A demokrácia kialakulása Athénban. K E 

A római köztársaság virágkora és válsága, az egyeduralom kialakulása. K E 

Az antik hitvilág, művészet, tudomány. K E 

A kereszténység kialakulása és elterjedése. K E 

A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása. K E 

A középkor 

A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői. K E 

A nyugati és a keleti kereszténység. K E 

Az iszlám vallás és az arab világ; a világvallások elterjedése. K E 

A középkori városok. K E 

Egyházi és világi kultúra a középkorban. K E 

A humanizmus és a reneszánsz Itáliában. K E 

Az oszmán birodalom terjeszkedése. K E 

A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 

A magyar nép őstörténete és vándorlása. K E 

A honfoglalástól az államalapításig. K E 

Az Árpád-kor. K E 

Társadalmi és gazdasági változások Károly Róbert, Nagy Lajos és Luxemburgi 

Zsigmond idején. 

K E 

A Hunyadiak. K E 

Kultúra és művelődés. K E 

Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban 

A nagy földrajzi fölfedezések és következményei. K E 

Reformáció és katolikus megújulás. K E 

A kontinentális abszolutizmus és a parlamentáris monarchia megszületése Angli-

ában 

K E 

A tudományos világkép átalakulása, a felvilágosodás. K E 

Magyarország a Habsburg Birodalomban  

A mohácsi csata és az ország három részre szakadása. K E 
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Az Erdélyi Fejedelemség virágkora. K E 

A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc. K E 

Magyarország a XVIII. századi Habsburg Birodalomban. K E 

Művelődés, egyházak, iskolák. K E 

A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora 

A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi és Polgári Jogok Nyi-

latkozata. 

K E 

A XIX. század eszméi. K E 

Az ipari forradalom és következményei. K E 

Nagyhatalmak és katonai-politikai szövetségek a századfordulón. K E 

Tudományos, technikai felfedezések, újítások és következményeik. K E 

A napóleoni háborúk és a Szent Szövetség Európája. -- E 

A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon 

A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései. K E 

A reformkori művelődés, kultúra. K E 

Polgári forradalom. K E 

A szabadságharc. K E 

A kiegyezés előzményei és megszületése. K E 

Gazdasági eredmények és társadalmi változások a dualizmus korában. K E 

Az életmód, a tudományos és művészeti élet fejlődése. K E 

Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 

Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék. K E 

A gazdaság a társadalom és életmód új jelenségei a fejlett világban. K E 

Az USA és az 1929-33-as gazdasági válság. K E 

A nemzetiszocializmus hatalomra jutása és működési mechanizmusa. K E 

A bolsevik ideológia és a sztálini diktatúra az 1920-30-as években. K E 

A második világháború előzményei és jelentős fordulatai. K E 

A hidegháború és a kétpólusú világ jellemzői. K E 

A szocialista rendszerek bukása. K E 

A tekintélyuralmi rendszerek Közép-Európában és az olasz fasizmus. -- E 
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Magyarország története az első világháborútól a második világháborús össze-

omlásig 

Az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása és következményei. K E 

A Horthy-rendszer jellege, jellemzői. K E 

A művelődési viszonyok és az életmód. K E 

A magyar külpolitika mozgástere, alternatívái. K E 

Magyarország részvétele a világháborúban. K E 

A német megszállás, a holokauszt Magyarországon. K E 

Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig  

A szovjet felszabadítás és megszállás. K E 

A határon túli magyarság sorsa. K E 

A kommunista diktatúra kiépítése és működése. K E 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc. K E 

A Kádár-rendszer jellege, jellemzői. K E 

A rendszerváltozás. K E 

A jelenkor 

A közép-európai régió jellemzői, távlatai, a posztszovjet rendszerek problémái. K E 

Az európai integráció története. K E 

A „harmadik világ”. K E 

Fogyasztói társadalom; ökológiai problémák, a fenntartható fejlődés. K E 

A globális világ kihívásai és ellentmondásai. K E 

A mai magyar társadalom és életmód 

Alapvető állampolgári ismeretek. K E 

Etnikumok és nemzetiségek a magyar társadalomban. K E 

A magyarországi roma társadalom. K E 

A parlamenti demokrácia működése és az önkormányzatiság. K E 

Társadalmi, gazdasági és demográfiai változások. K E 
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GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK, HALMAZOK, LOGIKA, KOMBINATORIKA, GRÁFOK 

Halmazelmélet 

Halmazelméleti alapfogalmak. K E 

Halmazműveletek, műveleti tulajdonságok. K E 

A halmazfogalom és a halmazműveletek használata a matematika különböző 

területein (pl. számhalmazok, ponthalmazok). 

K E 

Halmazműveletek alkalmazása feladatokban. -- E 

A számosság fogalma. -- E 

Logika 

A negáció, konjunkció, diszjunkció, implikáció, ekvivalencia ismerete, alkalmazá-

sa. 

K -- 

Logikai műveletek K E 

A „minden”, „van olyan” logikai kvantorok ismerete, alkalmazása. K E 

Egyszerű matematikai szövegek értelmezése. K E 

A nyelv logikai elemeinek tudatos alkalmazása. -- E 

Fogalmak, tételek, Bizonyítások a matematikában 

A tárgyalt definíciók és tételek pontos megfogalmazása. K E 

Szükséges és elégséges feltételek helyes alkalmazása. K E 

Egyes tanult tételek bizonyításának ismerete. -- E 

A matematikában használt néhány bizonyítási típus ismerete és tudatos alkalma-

zása (pl. skatulyaelv, direkt és indirekt bizonyítás). 

-- E 

Bizonyítási feladatok megoldása. -- E 

Kombinatorika 

Egyszerű kombinatorikai feladatok megoldása. K -- 

Kiválasztási és sorbarendezési feladatok. -- E 

Binomiális tétel ismerete, alkalmazása. -- E 

Gráfok 

A gráf szemléletes fogalma, egyszerű alkalmazásai. K E 

Gráfelméleti alapfogalmak. K E 
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SZÁMELMÉLET, ALGEBRA 

Számfogalom 

A valós számok különböző alakjai. K -- 

Az adatok és az eredmény pontossága. K -- 

A valós számkör. K E 

Alapműveletek, műveleti tulajdonságok ismerete, alkalmazása a valós számkör-

ben. 

K E 

Számrendszerek, a helyi értékes írásmód. K E 

Az adatok és az eredmény pontossága, számolások közelítő értékekkel. -- E 

Számelmélet 

Az osztó, többszörös, prímszám, összetett szám fogalma. K E 

A számelmélet alaptétele. K E 

számok prímtényezőkre bontása, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös több-

szörös. 

k E 

Egyszerű oszthatósági feladatok. K E 

Algebrai kifejezések, műveletek 

Másod- és harmadfokú nevezetes azonosságok alkalmazása. K -- 

Műveletek egyszerű algebrai kifejezésekkel. K E 

Nevezetes azonosságok, szorzattá alakítások. -- E 

Hatvány, gyök, logaritmus 

Definíciók, műveletek, azonosságok (egész kitevőjű hatványok, racionális kitevő-

jű hatványok). 

K E 

A logaritmus fogalma, a logaritmus azonosságainak alkalmazása egyszerű ese-

tekben. 

K E 

Irracionális kitevőjű hatvány szemléletes fogalma. -- E 

Egyenletek, egyenlőtlenségek 

Egyszerű négyzetgyökös, algebrai törtes, abszolútértékes egyenletek. K -- 

A definíciókra és az azonosságok egyszerű alkalmazására épülő exponenciális, 

logaritmusos és trigonometrikus egyenletek. 

K -- 

Két pozitív szám számtani és mértani közepének viszonya. K -- 

Kétismeretlenes lineáris és másodfokú egyenletrendszerek. K -- 

Első- és másodfokú egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása. K E 

Az egyenletmegoldás alkalmazása szöveges feladatokban. K E 
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Egyszerű egyenlőtlenség-rendszerek. K E 

Paraméteres egyenletek. -- E 

Gyökös, algebrai törtes, abszolútértékes és egyszerű exponenciális, logaritmusos 

és trigonometrikus egyenletek. 

-- E 

Egyszerű algebrai törtes exponenciális és logaritmusos egyenlőtlenségek. -- E 

A középértékek, nevezetes egyenlőtlenségek alkalmazása. -- E 

Többismeretlenes egyenletrendszerek. -- E 

FÜGGVÉNYEK, AZ ANALÍZIS ELEMEI 

Függvények grafikonjai, függvény-transzformációk 

A függvény matematikai fogalma, megadásának módjai. K E 

Az alapfüggvények (lineáris, másodfokú, harmadfokú és négyzetgyök-függvé-

nyek, fordított arányosság, exponenciális és logaritmusfüggvény, trigonometri-

kus függvények, abszolútérték-függvény) és egyszerű transzformáltjaik: 

f(x) + c, f(x + c), c · f(x), f(c x x) 

K E 

Függvény leszűkítése, kiterjesztése. -- E 

Összetett függvény. -- E 

Függvények jellemzése 

Zérushely, növekedés, fogyás, szélsőérték, periodicitás, paritás. K -- 

Függvényvizsgálat. -- E 

Szélsőérték-feladatok. -- E 

Sorozatok 

Számtani sorozat, mértani sorozat K E 

Kamatos kamat számítása. K E 

Sorozat megadása, jellemzése. -- E 

Járadékszámítás. -- E 

Az analízis elemei 

A határérték szemléletes fogalma. -- E 

A folytonosság szemléletes fogalma. -- E 

A differenciálhányados fogalma, alkalmazása. -- E 

A kétoldali közelítés módszere, a határozott integrál szemléletes fogalma, alkal-

mazása. 

-- E 
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GEOMETRIA, KOORDINÁTAGEOMETRIA, TRIGONOMETRIA 

Alapfogalmak, ponthalmazok 

Térelemek távolsága, szöge. K E 

Nevezetes ponthalmazok. K E 

Geometriai transzformációk 

Egybevágósági transzformációk, egybevágó alakzatok. K -- 

Az egybevágóságra és a hasonlóságra vonatkozó ismeretek alkalmazása egysze-

rű feladatokban. 

K -- 

Hasonló alakzatok tulajdonságai. K -- 

A geometriai transzformáció, mint függvény. -- E 

Egybevágósági, hasonlósági transzformációk és alkalmazásuk számításos és bi-

zonyítási feladatokban. 

-- E 

A merőleges vetítés szemléletes fogalma. -- E 

Síkgeometriai alakzatok 

Háromszögek 

Tételek az oldalakra, szögekre, nevezetes pontokra, vonalakra - alkalmazásuk 

bizonyítási és szerkesztési feladatokban. 

K E 

Négyszögek 

Alaptulajdonságok. K -- 

Nevezetes négyszögek (trapézok, deltoidok) és tulajdonságaik. K E 

Húr- és érintőnégyszögek. -- E 

Sokszögek 

Szabályos sokszögek. K E 

Alaptulajdonságok. -- E 

Kör 

A kör és részei. K E 

Kör és egyenes kölcsönös helyzete. K E 

Középponti és kerületi szög, látókör ismerete, alkalmazása. -- E 

Térbeli alakzatok 

Henger, kúp, gúla, hasáb, gömb, csonkagúla, csonkakúp. K E 

Kerület-, terület-, felszín- és térfogatszámítás 

Egyszerű síkidomok és részeik kerülete, területe. K E 

Testek felszínének és térfogatának számítása. K E 
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Hasonló síkidomok és testek különböző mérőszámainak és a hasonlóság-  

arányának viszonya. 

K E 

Vektorok 

A vektor fogalma. K E 

Vektorműveletek (összegvektor, különbségvektor, skalárral való szorzás, skaláris 

szorzat) és tulajdonságaik. 

K E 

Vektor koordinátái. K E 

Vektorok alkalmazása. K E 

Trigonometria 

Szögfüggvények fogalma. K E 

Összefüggések a szögfüggvények között. (középszinten: „Egyszerű összefüggé-

sek”) 

K E 

Szinusztétel, koszinusztétel. K E 

Koordináta-geometria 

Alakzatok (egyenes, kör) egyenlete és kölcsönös helyzetük. K -- 

Alakzatok (egyenes, kör, parabola) egyenlete és kölcsönös helyzetük. -- E 

VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS, STATISZTIKA 

Leíró statisztika 

Statisztikai adatok gyűjtése, rendszerezése, különböző ábrázolásai (kördiagram, 

oszlopdiagram + emelt szinten: hisztogram). 

K E 

Gyakoriság, relatív gyakoriság. K E 

Átlagok: számtani közép, súlyozott közép, rendezett minta közepe (medián), 

leggyakoribb érték (módusz). 

K E 

Szórás. K E 

Valószínűség-számítás 

Valószínűség fogalma. K -- 

A valószínűség klasszikus kiszámítási módja. K E 

Visszatevéses mintavétel. (Emelt szinten + alkalmazása) K E 

A nagy számok törvényének szemléletes tartalma. -- E 

A binomiális eloszlás tulajdonságai, várható értéke és alkalmazásai. -- E 

Visszatevés nélküli mintavétel és alkalmazásai. -- E 

A hipergeometrikus eloszlás. -- E 

Feltételes valószínűség fogalma és konkrét alkalmazásai. -- E 



VIZSGATÁRGY-FÜGGETLEN TANULMÁNY 

127 

MELLÉKLET 4 

IDEGEN NYELV – Követelmények  Szint  

KOMMUNIKATÍV KÉSZSÉGEK  

Beszédértés (hallott szöveg értése) 

Rövidebb, hétköznapi témájú beszélgetések, interjúk lényeges információinak, 

alapvető kommunikációs szándékának megértése. 

K - 

Egy hallott szövegből az adott helyzetben szükséges kulcs- és részletinformáci-

ók) megértése. 

K - 

Hosszabb, nyelvileg és tartalmilag bonyolultabb beszéd, illetve beszélgetés gon-

dolatmenetének követése, a beszélő(k) álláspontjának követése, érzelmeinek, 

egymáshoz való viszonyának felismerése, a kommunikációs szándékok megérté-

se. 

K E 

Az értési célnak megfelelő stratégia alkalmazása (globális, szelektív, részletes 

értés). 

K E 

Beszédkészség 

Kommunikációs szándék megvalósítása megadott egyszerű, hétköznapi helyze-

tekben és szerepekben 

K - 

Egyértelmű, egyszerű és összefüggő megnyilatkozás megadott ismerős témák-

ról. 

K - 

A szintnek megfelelő kommunikációs stratégiák alkalmazása. K E 

Összefüggő önálló megnyilatkozás, illetve beszélgetésben való részvétel meg-

adott témákról általánosabb szempontból. 

- E 

A kommunikációs szándékoknak megfelelő folyékony és természetes kommuni-

káció. 

- E 

A vizsgázó álláspontjának, véleményének szabatos, következetes kifejtése. - E 

Szövegértés (olvasott szöveg értése) 

Köznyelven íródott, a mindennapi élet témáival foglalkozó, gyakori szövegfajták 

lényegének megértése. 

K - 

Egy szövegből az adott helyzetben szükséges információ(k) megértése, véle-

mény, érvelés követése. 

K - 

Az értési célnak megfelelő olvasási stratégia alkalmazása (globális, szelektív, 

részletes értés). 

K E 

Általánosabb jellegű, a jelenkor problémáival kapcsolatos, elvontabb témájú szö-

vegek megértése. 

- E 
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A szerző álláspontjának megértése. - E 

Érvek és ellenérvek, tények és vélemények elkülönítése. - E 

A széles olvasóközönség számára hozzáférhető, közérthető szövegek, szöveg-

részletek megértése. 

- E 

Íráskészség 

Kommunikációs szándék megvalósítása a mindennapi életben általánosan és 

gyakran használt szövegfajtákban. 

K - 

Egyértelmű, egyszerű, összefüggő szöveg alkotása megadott, hétköznapi témák-

ról. 

K - 

Világos, részletes szöveg létrehozása általánosabb, összetettebb témákban. - E 

A vizsgázó álláspontjának, véleményének szabatos, következetes kifejtése. - E 

Logikus szerkesztésű és tagolású írásmű létrehozása. - E 

Az írott szövegben a mindennapi élet feladataihoz használt szövegtípusok műfaji 

jellemzőinek és a különböző közlésformák (pl. elbeszélés, leírás, érvelés) sajá-

tosságainak figyelembevétele. 

- E 

Egyéb készségek (stratégiák) 

A feladatok megtervezéséhez, megoldásához, értékeléséhez szükséges készsé-

gek és technikák alkalmazása. 

K - 

A nyelvi nehézségek áthidalásához szükséges legalapvetőbb technikák alkalma-

zása. 

K E 

A feladatok megtervezéséhez, megoldásához, értékeléséhez szükséges készsé-

gek és technikák alkalmazása. 

- E 

NYELVI KOMPETENCIA 

A vizsgázó tudásszintjének megfelelő szövegfajtákban előforduló alapvető lexikai 

elemek és nyelvi szerkezetek felismerése és nyelvileg elfogadható, azaz a meg-

értést nem akadályozó használata. 

K E 

A kommunikációs szándékok megvalósításához szükséges nyelvi eszközök al-

kalmazása szóban és írásban. 

K E 

Az írott és a beszélt nyelv funkcionális használata. K E 

Értelemzavaró (nyelvtani, lexikai és kiejtésbeli) hibák nélküli sikeres kommuni-

káció. 

- E 
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TÉMÁK 

Személyes vonatkozások, család (Például – K: a vizsgázó személye, családi élet. 

E: a család szerepe az egyén és a társadalom életében. 

K E 

Ember és társadalom. (Például – K: a másik ember külső és belső jellemzése, 

ünnepek, vásárlás. E: az ünnepek fontossága az egyén és a társadalom életé-

ben, a fogyasztói társadalom, reklámok. 

K E 

Környezetünk. (Például – K: az otthon, a lakóhely és környéke, időjárás. E: a 

lakóhely fejlődésének problémái, a környezetvédelem lehetőségei és problémái. 

K E 

Az iskola. (Például – K: a saját iskola bemutatása, nyelvtanulás. E: iskolatípusok 

és iskolarendszer Magyarországon és külföldön. 

K E 

A munka világa. (Például – K: diákmunka, pályaválasztás. a munkavállalás kö-

rülményei, lehetőségei itthon és külföldön. Divatszakmák. 

K E 

Életmód. (Például – K: napirend, kedvenc ételek. E: az étkezési szokások ha-

zánkban és külföldön. 

K E 

Szabadidő, művelődés, szórakozás. (Például – K: színház, mozi, kedvenc sport. 

szabadidősport, élsport, veszélyes sportok. A könyvek, a média és az internet 

szerepe, hatásai. 

K E 

Utazás, turizmus. (Például – K: tömegközlekedés, utazási előkészületek. E: az 

idegenforgalom jelentősége. 

K E 

Tudomány és technika. (Például – K: népszerű tudományok, ismeretterjesztés, a 

technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. E: a tudomány és a technikai 

fejlődésnek pozitív és negatív hatása a társadalomra, az emberiségre. 

K E 
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