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1 A történelem közép- és emelt szintű érettségi vizsga 

tartalmi és szintbeli különbségeinek szakmai elemzése 

1.1 A vizsgák követelményrendszerének és modelljének 

összehasonlítása1 

Az érettségi vizsga a követelményekben előírt tudáselemek mellett első-

sorban az alapképességek mérésére szolgál. A történelemből 2014-ben 

vizsgázók esetében az alap- és középfokú kerettantervekben szereplő kö-

vetelmények határozzák meg a lexikális tudást (fogalmak, évszámok, 

személyek, topográfiai adatok). A vizsgakövetelményben két szintre bont-

va (középszint és emelt szint) határozták meg a témaköröket és kompe-

tenciákat. Az ismeretanyag 12 témakör köré csoportosul. A 12 témakör, 

kisebb résztémákat tartalmaz szintezve. Középszinten a társadalmi eliga-

zodáshoz és tájékozódáshoz szükséges történelmi ismereteket és képes-

ségeket követelik meg, emelt szinten pedig a felsőoktatásban tovább-

tanulni szándékozó vizsgázók tudását kívánják mérni.  

A középszintű vizsgán a vizsgázóknak „egyszerűbb ismeretszerzési 

eljárásokat, kifejezőképességet, a rendszerezés és alkalmazás alapvető 

formáit, valamint a történelmi ítéletalkotás készségének meglétét” kell 

a vizsga keretei között igazolniuk.2 Az emelt szintű vizsgán magasabb 

szintű gondolkodási műveleteket kell elvégezni a feladatok megírásához, 

megoldásukhoz reflektáltabb, összetettebb ítéletalkotási készségekre, szé-

lesebb körű történelmi tájékozottságra, lényegesen több tény, adat isme-

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

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2012/ 

tortenelem_vl.pdf (utolsó letöltés: 2014. augusztus 15.) 
2 F. Dárdai Ágnes: Történelmi megismerés – Történelmi gondolkodás. Pécs, 2006. 154–

197. o. http://old.lib.pte.hu/konyvtarrol/munkatarsaink/dardai/publikaciok/text/book/ 

dardai09.htm utolsó letöltés: 2014. szeptember 4. 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2012/tortenelem_vl.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2012/tortenelem_vl.pdf
http://old.lib.pte.hu/konyvtarrol/munkatarsaink/dardai/publikaciok/text/book/dardai09.htm
http://old.lib.pte.hu/konyvtarrol/munkatarsaink/dardai/publikaciok/text/book/dardai09.htm
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retére és felhasználására van szükség. Ezt tükrözik a kompetenciák, ame-

lyeket öt nagy kompetencianyalábba szerveztek:  

1. Források használata és értékelése 

2. A szaknyelv alkalmazása 

3. Tájékozódás térben és időben 

4. Eseményeket alakító tényezők feltárása 

5. Történelmi események és jelenségek problémaközpontú bemutatása 

E kompetencianyalábok strukturált szerkezetet alkotnak, taxo-

nomikusan és operacionalizáltan, konkrét tevékenységekre lefordítva öle-

lik fel a kompetencia jellegű követelményeket: a felsorolás középszinten 

59 kompetenciát, emelt szinten (mivel az emelt szint értelemszerűen min-

dig tartalmazza a középszintű követelményeket is) az 59 középszintű 

kompetencián kívül további 73 kompetenciát, összesen tehát 132 kompe-

tenciát tartalmaz  

A témák számában is jelentős különbség mutatkozik a középszintű 

és az emelt szintű követelmények között. Mindkét szinten 12 nagy téma-

kör fogja át a történelem vizsgatárgy követelményeit. Bár az emelt szint 

követelményei között nincsenek ismételten feltüntetve a középszintű kö-

vetelmények, teljesítésük az emelt szintű követelményekhez is szükséges 

(de nem elégséges) feltétel. Középszinten összesen 121 téma szerepel, 

emelt szinten ehhez hozzáadódik 105: az emelt szinten vizsgázóknak te-

hát összesen 226 témából kell felkészülniük.3 

A tematikát tekintve a két szint közötti különbség nemcsak meny-

nyiségi: „középszinten a mai társadalomban tájékozódni tudó ember tör-

ténelmi ismereteit és képességeit”4, míg emelt szinten a felsőoktatásban 

                                    
3 Ez a témakörök számát tekintve kétszeres különbségnek tűnik, valójában azonban 

a különbség nem kétszeres, mert egyes témakörök közép- és emelt szinten is szerepel-

nek. A mindkét szinten szereplő témák kapcsolatára és viszonyára a továbbiakban 

példákat fogunk hozni. 
4 Kaposi József: Változás az állandóságban. OFI, 2009. http://www.ofi.hu/tudastar/ 

erettsegi/uj-erettsegi/valtozas-allandosagban Utolsó letöltés: 2014. 10. 07. 

http://www.ofi.hu/tudastar/erettsegi/uj-erettsegi/valtozas-allandosagban
http://www.ofi.hu/tudastar/erettsegi/uj-erettsegi/valtozas-allandosagban
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történelmet tanulni szándékozó vizsgázók tudását mérik. A két szint te-

matikái közötti különbség a témák megközelítési módjában, megfelelő ki-

fejtésükhöz szükséges tényanyag mennyiségében is megjelenik. A fejlesz-

tők a témák megfogalmazásában is törekedtek a két szinten elvárható 

tudás mélységének és terjedelmének megkülönböztetésére. Ez a különb-

ségtétel leginkább azokban az esetekben szükséges, ahol egyes témák – 

eltérő aspektusból – mind közép-, mind emelt szinten szerepelnek. Az 

emelt szintű altéma többnyire (jellemzően) a neki megfelelő középszintű 

altéma valamely fontos, jelentős részelemének vagy aspektusának bővebb 

kifejtésére irányul. 

Néhány példa: 

– középszinten: A Nyugat-római Birodalom bukása és a népvándor-

lás, emelt szinten: A népvándorlás legfontosabb mozzanatainak és 

résztvevőinek ismerete, térbeli elhelyezése; 

– középszinten: A kereszténység főbb tanításai, emelt szinten: 

A kereszténység történetének néhány állomása az ókorban;  

– középszinten: Géza fejedelemsége és Szent István államszervező 

tevékenysége, emelt szinten: Szent István törvényalkotó tevékeny-

sége;  

– középszinten: A második ipari forradalom alapvető vonásainak 

bemutatása, emelt szinten: Az ipari forradalom legfontosabb talál-

mányainak és felfedezőinek bemutatása stb. 

Ez a különbségtétel a 2005-ös érettségi vizsga követelményeinek 

fejlesztésekor támogatta a két szint közötti mennyiségi és minőségi kü-

lönbségek érzékeltetését. A gyakorlatban – az érettségi feladatok szintjén 

– azonban a tematika ezen sajátossága néhány esetben értelmezési ne-

hézségeket is okoz. 

A tematika mindkét szinten 

– biztosítja a magyar és az egyetemes történelem 60–40%-os meg-

oszlását, és 

– a XIX-XX. század történetének magas arányát.  
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A közép- és emelt szinten is azonos témakörök emelt szinten a kö-

zépszintnél több altémát tartalmaznak. (Az egyes témakörökhöz rendelt 

ún. altémák a politikatörténet mellett a társadalom-, a gazdaság-, a mű-

velődés-, az életmód- és a mentalitástörténetet is felölelik, és a fejlesztők 

törekedtek a történettudomány legújabb eredményeinek érvényesíté-

sére is.)5 

A vizsgaleírás határozza meg a vizsga szerkezeti felépítését. 

A történelem érettségi két vizsgarészből tevődik össze: írásbeli vizsgarész 

és szóbeli vizsgarész. A vizsgán elérhető összpontszám azonos a többi 

vizsgatárgyéval: 150 pont. Ebből az írásbeli vizsgarészben 90 pont (össz-

pontszám 60%-a) szerezhető és a szóbeli vizsgarészben 60 pont 

(összpontszám 40%-a). 

Mindkét szinten egységes az, hogy az írásbeli feladatsor kb. 60%-

ban magyar történelemre épül és az összes feladat kb. 50%-a XIX. és 

a XX. század történelmére vonatkozik. A feladatsorok egészében a követ-

kező tartalmi arányok érvényesülnek mindkét szinten: kb. 40% politika-, 

esemény-, állam-, jog- és intézménytörténet, kb. 30 % társadalom-, 

életmód-, mentalitás- és művelődéstörténet, kb. 20% gazdaság-, techni-

katörténet és a környezeti kultúra története, 10% eszme- és vallás-

történet.  

Az írásbeli vizsgarész is két részre tagolódik: az egyszerű, rövid 

választ igénylő feladatokból álló vizsgarész-összetevőre és a szöveges, 

kifejtendő feladatokból álló vizsgarész-összetevőre. Az írásbeli feladatla-

pok vonatkozásában vannak hasonlóságok és különbségek is a két szint 

között. Lényeges különbség, hogy középszinten a két vizsgarész-

összetevő egy feladatlapot alkot, amelynek megoldására 180 perc áll ren-

delkezésre és a feladatlap teljes egészének megoldásához használható 

a tankönyvjegyzéken engedélyezett középiskolai történelmi atlasz. Emelt 

szinten az írásbeli két vizsgarész-összetevője két különálló feladatlapot 

                                    
5 Kaposi József: Változás az állandóságban. OFI, 2009. http://www.ofi.hu/tudastar/ 

erettsegi/uj-erettsegi/valtozas-allandosagban Utolsó letöltés: 2014. 10. 07. 

http://www.ofi.hu/tudastar/erettsegi/uj-erettsegi/valtozas-allandosagban
http://www.ofi.hu/tudastar/erettsegi/uj-erettsegi/valtozas-allandosagban
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alkot. Az egyszerű rövid választ igénylő feladatokból álló vizsgarész-

összetevőt tartalmazó feladatlap megoldására 90 perc áll rendelkezésre, 

és ehhez a részhez a Középiskolai történelmi atlasz nem használható.  

A II. feladatlap tartalmazza a szöveges, kifejtendő feladatokból álló 

vizsgarész-összetevőt, ennek megoldására 150 perc áll rendelkezésre és 

itt már az atlasz is használható. Az elmúlt évtized során kialakult gyakor-

lat alapján az egyszerű, rövid választ igénylő feladatsor mindkét szinten 

12 feladatot tartalmaz, a 12 érettségi témakörhöz kapcsolódóan, és a fel-

adatok további részfeladatokra tagolódnak. A legtöbb feladat különböző 

típusú (szöveg, kép, ábra, grafikon) források feldolgozását, értelmezését 

várja el a vizsgázóktól. Az egyes feladattípusok a két szinten a követel-

ményekben meghatározott képességek különbözősége miatt eltérhetnek 

egymástól. A szöveges, kifejtendő vizsgarész-összetevő feladatai mindkét 

szinten kétfélék lehetnek: problémamegoldó (rövid) és elemző (hosszú) 

feladat.  

A két szint között a feladatok számában és mélységében is különb-

ség van. Középszinten nyolc feladatból hármat (két rövid, egy hosszú) kell 

kiválasztani és megoldani. Emelt szinten tíz feladatból négyet kell kivá-

lasztani (két hosszú, két rövid) és megoldani. A feladatoknak mindkét 

szinten különböző korszakokra kell vonatkoznia. Vizsgaszintenként meg-

határozott az egyetemes és a magyar történelem aránya is. Ezen túl 

a terjedelem is jelentősebb emelt szinten, azaz komplexebb szövegalkotá-

si képességet vár el. Mindezek figyelembe vételével készülnek el az aktuá-

lis vizsgaidőszakhoz kapcsolódó közép- emelt szintű feladatlapok, illetve 

a jelen tanulmányhoz kapcsolódó próbaérettségi vizsgafeladatlapja is. 
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1.2 A feladatsorok és javítási-értékelési útmutatók 

összevetése 

1.2.1 Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok (feladattípusok, 

zárt és nyílt végű feladatok aránya, érintett kompetenciák 

aránya, ellenőrzött ismeretek száma) 

Mindkét feladatlap 12 feladatot tartalmaz a vizsgakövetelményben megha-

tározott 12 témakörhöz igazodva. A középszintű feladatsor döntően kö-

zépszintű témakörökre épülő feladatokat tartalmaz, 2 feladatnál (3. és 6. 

feladat) azonban 2-2 részfeladat erejéig megjelenik az emelt szintű köve-

telmény is. Az emelt szintű feladatsorban a 12 feladatból 3 feladat (5-6-7. 

feladat) teljesen, 1 feladat (8. feladat) részben középszintű követelmé-

nyekben szereplő témaköröket kér számon. A 10. témakörhöz kapcsolódó 

feladat minkét esetben az 1956-os forradalom ismeretét igényelte. 

A feladatok megoldásához szükséges kompetenciák vonatkozásában azt 

láthatjuk, hogy a középszintű feladatsor teljes mértékben a közép-

szintű követelményekhez igazodott, míg az emelt szintűben nagy-

jából fele-fele arányban jelentek meg a két szint követelményei (2. 

számú melléklet). 

A feladatok tartalmi arányaikat tekintve is hasonlóságot mutatnak 

(mindkét feladatsor azonos mértékben tartalmaz eszme- és vallástörté-

nethez, illetve gazdaság- és technikatörténethez kapcsolódó kérdéseket), 

bár kisebb aránybeli eltolódás megfigyelhető, a középszintű próba-

érettségi vizsgafeladatsorban magasabb pontértéket képvisel 

a társadalom-, életmód-, mentalitás- és művelődéstörténet, míg az 

emelt szintű feladatsorban a politika-, esemény-, állam-, jog- és 

intézménytörténet.  

A feladattípusok is a vizsgakövetelményekben megfogalmazott elvá-

rásokat tükrözik. A középszintű próbaérettségi vizsgafeladatlap forrásokra 

(szöveg, kép, térképvázlat, adatsor, grafikon) épülő feladatokat tartalmaz. 

Az arányokat megvizsgálva azt láthatjuk, hogy a 12 feladatból 10 nagyobb 
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részben vagy teljes egészében szöveges forrást tartalmaz és csak 1 olyan 

feladat van, az első, ahol nincs megadva a forrás pontos származási he-

lye, szerzője. A feladatsorban az alábbi feladattípusok jelennek meg: in-

formációkeresés forrás segítségével, források alapján egyszerű következ-

tetések levonása, különböző forrásokból származó információk össze-

vetése, megadott szempont szerinti fogalmak gyűjtése, fogalmak 

azonosítása/fogalmak hozzárendelése egy korhoz, korszakhoz, egy állam-

hoz vagy történelmi személyhez, helyszínek azonosítása. Az emelt szintű 

feladatsor feladatai is minden esetben tartalmaznak forrásokat (szöveg, 

kép, térképvázlat, adatsor, grafikon), azonban itt két feladatnál sincs 

megadva a szöveges forrás pontos származási helye és szerzője és több 

olyan feladat van, amely csak részben vagy egyáltalán nem tartalmaz 

szöveges forrást. A feladattípusok az emelt szintű követelményrendszer-

hez igazodnak. A feladattípusok egy része hasonló ismereteket és képes-

ségeket vár el a vizsgázóktól, csak magasabb szinten: információkeresés 

források segítségével, források alapján egyszerű következtetések megfo-

galmazása, különböző forrásokból származó információk összevetése, 

elemzése, megadott szempont szerinti fogalmak gyűjtése, következteté-

sek levonása, fogalmak azonosítása, értelmezése és hozzárendelése adott 

korhoz, korszakhoz, államhoz, történelmi személyek, helyszínek azonosí-

tása, megnevezése, térképvázlat információinak értelmezése. Azonban 

vannak olyan feladattípusok, amelyek a középszintű sorban egyáltalán 

nem jelennek meg: események közötti sorrendiség megállapítása, esemé-

nyek évszámmal történő időbeli elhelyezése, események helyszínének 

hozzárendelése térképen jelölt pontokhoz, jelmagyarázat készítése tér-

képhez, célok és következmények megkülönböztetése, értelmezése, ok–

okozati összefüggés felismerése, megkülönböztetése, következtetések 

megfogalmazása események, folyamatok, jelenségek, döntések követ-

kezményeiről. (1. számú melléklet) 

A leglátványosabb különbség a két feladatsor között a zárt és 

nyílt végű feladatok arányában mutatható ki. A vizsgakövetelmény 

elvileg erről azonos módon rendelkezik, amikor is mindkét szint esetében 
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azt fogalmazza meg, hogy az „egyszerű, rövid választ igénylő feladatok 

többségükben zárt végű feladatok”. A középszintű feladatok nagy része 

valóban zárt végű feladat, viszont az emelt szintnél a nyílt végű feladatok 

a meghatározóak. Míg a középszintű próbaérettségi vizsgafeladat-

lapon elérhető pontszámnak alig több mint 20%-a származik 

nyíltvégű kérdésre adott válaszból, addig az emelt szintű feladat-

sor esetében ez meghaladja a 85%-ot. A feladatok ezen arányában 

megmutatkozó különbség természetesen befolyásolja az ellenőrzött isme-

retek számát és az érintett kompetenciák arányát is. Ha azt vizsgáljuk, 

hogy a két feladatsor milyen szintű ismeretanyag/tudáselem/lexika (foga-

lom, évszám, személy, helyszín) konkrét önálló ismeretét várja el, akkor 

azt figyelhetjük meg, hogy pontértékben ez nagyjából azonos, hozzávető-

leg a megszerezhető pontszám egy harmada, de ha az elemszámot vesz-

szük alapul, akkor az emelt szintű feladatlap esetében ez lényegesen 

magasabb. Az eltérés abból fakad, hogy míg a középszintű feladatsorban 

minden, lexikai tudással összefüggő elem 1 pontot ér, addig az emelt szin-

tű esetében a 0,5 pontszámú elemek dominálnak.  

A másik lényeges különbség a két feladatsor között, hogy a közép-

szintű sorban nagyobb arányban szerepelnek az olyan típusú feladatok, 

amelyek a Bloom-taxonómia szerint az ismeretek szintjét jelentik, azaz 

a gondolkodás szempontjából a megtanultak felismerésére, felidézésére 

épülnek. Ehhez képest az emelt szintű sorban jóval nagyobb arány-

ban jelennek meg azok a feladatok, amelyek a megértés és tudás 

magasabb szintjét jelentik, azaz ahol a diákoknak nem csupán az elsa-

játított ismereteikre kell ráismerni vagy azokat felidézni, hanem a tanulta-

kat transzformálniuk is kell. Nyilván az ismeretek reprodukálásának 

sikerességét befolyásolja a vizsgatárgy azon sajátossága, hogy középszin-

ten az egész feladatlap megoldása során lehet középiskolai atlaszt hasz-

nálni, míg az emelt szinten csak a szöveges, kifejtendő feladatoknál 

van erre lehetőség, az egyszerű, rövid választ igénylő feladatsor 

esetében nem.  
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Az eddig leírt eltérések nyilván megmutatkoznak az érintett kompe-

tenciák vonatkozásában is. Igaz ugyan, hogy vannak olyan alapvető kom-

petenciák, amelyek szinttől függetlenül meg kell, hogy jelenjenek mindkét 

feladatsor esetében, hiszen a történelemtanítás alapját jelentik. 

Például:  

– Tudjon válaszolni a forrás tartalmára vonatkozó egyszerű kérdések-

re.  

– Tudja értelmezni a magyar és az egyetemes történelem fontosabb 

szöveges forrásait, és megadott szempontok szerint tudjon a forrás 

alapján egyszerű következtetéseket megfogalmazni.  

– Legyen képes a fontos történelmi eseményeket sorrendbe állítani, 

évszámokkal, nevekkel és helyekkel összekapcsolni. 

– Legyen képes képi források leírására, a nagy történelmi korszakok, 

korstílusok szerinti csoportosítására. 

– Tudjon statisztikai táblázatok, diagramok, grafikonok, kronológiák, 

sematikus ábrák tartalmára vonatkozó állításokat megfogalmazni, 

következtetéseket levonni, egyszerű, rövid kifejtést igénylő kérdé-

sekre válaszolni.  

Ugyanakkor az emelt szintű feladatlap vonatkozásában megjelennek 

az emelt szinten elvárható kompetenciák is. Néhány példa a két feladatsor 

közötti különbségre (2. számú melléklet): 

– A források használatánál emelt szinten képesnek kell lenni a forrás 

szerzőjének szándékára, álláspontjára utaló megállapításokat tenni 

és azokat a forrás és saját ismeretei alapján indokolni (10. és 

11. feladat részfeladatai).  

– A szaknyelv alkalmazásában lényeges eltérés mutatható ki. Míg kö-

zépszinten meghatározások alapján kell felismerni a történelmi fo-

galmakat, addig emelt szinten önállóan kell meghatározni vagy 

megfelelő módon használni a szakszókincset (vö. középszint 1. fel-

adat és emelt szint 2. feladat). 
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A vizsgakövetelmény e tekintetben középszinten az alábbi képessé-

get várja el:  

– Legyen képes az egy témához vagy korhoz kapcsolható fogalmakat 

kiválasztani (erre épült az 1. feladat).  

– Emelt szinten viszont a vizsgázóknak képesnek kell lenniük törté-

nelmi fogalmak meghatározására is (2. feladat).  

– A tájékozódás térben és időben kompetencia esetében középszinten 

elegendő a topográfiai neveket a vaktérképen bejelölt pontokhoz 

vagy területekhez kapcsolni, és alapvető ismereteket gyűjteni 

(2. feladat), emelt szinten már elvárás a vaktérképen bejelölt fonto-

sabb történelmi helyszínek azonosítása (5. feladat) és a fontos tör-

ténelmi események sorrendbe állítása, évszámokkal, nevekkel és 

helyekkel összekapcsolása (7. feladat).  

A zárt és nyílt végű feladatok aránya befolyásolja a javítási-

értékelési útmutató összeállítását és ezen keresztül magának a javításnak 

a folyamatát is. Az emelt szint esetében jóval több az olyan utasítás, 

amely a válasz más megfogalmazásban való elfogadását teszi lehetővé. Ez 

a javító tanároktól nagyobb odafigyelést és alaposabb megfontolást igé-

nyel. 

1.2.2 Szöveges, kifejtendő feladatok (érintett kompetenciák 

aránya, ellenőrzött ismeretek száma) 

A szöveges, kifejtendő feladatok esetében az érintett kompetenciák és az 

ellenőrzött ismeretek szoros egységet képeznek mindkét szinten. A két 

szint feladatsora szerkezetileg eltér egymástól, így az összehasonlítás ke-

vésbé egyértelmű, mint az egyszerű, rövid választ igénylő feladatok ese-

tében. Az érintett ismeretek száma és a kompetenciák aránya és 

mélysége emelt szinten nagyobb. Ennek fő oka az, hogy középszinten há-

rom, emelt szinten négy feladatot kell megoldani. Mindezek ellenére 
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a vizsgakövetelményekben leírtak figyelembe vételével itt is lehetséges 

bizonyos megállapításokat megfogalmazni6.  

A két feladatsor 8, illetve 10 feladata teljesen különböző témakörhöz 

kapcsolódott, minimális átfedés csak Mátyás uralkodásához kapcsolódóan 

figyelhető meg. A középszintű próbaérettségi vizsgafeladatai alap-

vetően a középszintű követelményekhez igazodtak, egy feladatnál 

(16. feladat) figyelhető meg érintőlegesen emelt szintű követel-

mény megjelenése a feladat kitűzésében (Mátyás bel- és külpolitikája 

a jelen állapot szerint emelt szintű követelmény). Az emelt szintű fel-

adatok alapvetően az emelt szinten elvárt témakörökre épülnek, 

de itt is van két feladat, ami viszont tisztán középszintű témakörre 

épül (17. és a 22. feladat) és további két feladat, amely az emelt 

szint mellett a középszintet is érinti (15. és a 18. feladatok).  

Mindkét feladatsor hasonló arányban tartalmaz politika-, állam-, jog- 

és intézménytörténeti, társadalom-, életmód- és művelődéstörténeti, gaz-

daságtörténeti, valamint eszme- és vallástörténeti feladatokat. Ugyancsak 

hasonló arányokat figyelhetünk meg abban az esetben is, ha a források 

típusát vizsgáljuk. Mindkét feladatlapon nagyobb részben a szöveges for-

rások jelennek meg, ezen belül is az elsődlegesek, és kevesebb a kép, áb-

ra, adatsor vagy a grafikus forrás. Bár azért arányaiban kimutatható 

eltérés, mert míg a középszint esetében a nyolc feladatból hat épül 

teljesen szöveges forrásra, addig az emelt szint esetében teljesen 

szöveges forrásra épül tízből négy feladat és döntően szöveges 

forrásra épül tízből hat (3. számú melléklet). Az esszék típusát tekintve 

a középszintű próbaérettségi vizsgafeladatai között csak kronologikus és 

tematikus felépítésű esszék találhatóak, az emelt szintű feladatsorban van 

egy összehasonlító típusú esszé is (18. feladat: uralkodói jövedelmek Ma-

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

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2012/ 

tortenelem_vk.pdf (utolsó letöltés 2014. augusztus 15.) 

 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2012/tortenelem_vk.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2012/tortenelem_vk.pdf
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A feladatok megoldásához szükséges fő kompetenciák mindkét 

szinten ugyanazok (lásd 1. 1. bekezdés), azonban az egyes részkompe-

tenciák tekintetében már a vizsgaszinteknek megfelelő eltérések figyelhe-

tőek meg. A források használatánál középszinten a diákoknak a forrás 

alapján kigyűjtött információkat elegendő a saját ismereteikkel összevet-

niük és egyszerű következtetést megfogalmazniuk. Emelt szinten azonban 

több feladatnál is a források műfaját, illetve a szerző szándékát is figye-

lembe kellett venni a helyes értelmezés, illetve következtetés levonása 

érdekében. Az eseményt alakító tényezők feltárásakor emelt szinten szinte 

valamennyi feladatnál 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 korszakon (16. és 

a 22. feladat) vagy korszakokon (18. feladat) átívelő feladat is volt, amely 

szintén elmélyültebb ismereteket és komplexebb elemző képességet várt 

el a diákoktól. Mindkét feladatsorban megjelent olyan feladat, amelyben 

a történelmi szereplőknek az események alakulásában betöltött szerepét 

kellett bemutatni, elemezni, igaz eltérő mélységben. 

A javítási-értékelési útmutató mindkét szinten lehetséges példákat 

tartalmaz az egyes tartalmi elemek vonatkozásában. A források használa-

ta kompetenciánál az elmúlt évek változásainak eredményeként a feladat-

lap a tartalmi elemek számának megfelelő forrást tartalmaz. Ez 

a változatás nagyban megkönnyíti a javítást, ugyanakkor a diákoktól 

nagyfokú odafigyelést igényel, hogy a feladat kitűzésében megfelelő 

szempont szerint értelmezzék a forrást. A javítás szempontjából az is ko-

moly figyelmet igényel, hogy ugyanaz a válaszelem csak egy tartalmi 

elemnél kerüljön értékelésre. Erre az útmutató mindkét szinten külön is 

felhívja a figyelmet. A hosszú esszék esetében több pontosítás történt 

a megszerkesztettség, nyelvhelyesség vonatkozásában, ennek ellenére 

a nyolc pont megítélése ad okot a legtöbb reklamációra.  
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2 A vizsgált minta jellemzőinek leírása 

A vizsgált minta 298 elemet tartalmaz. A vizsgálatban olyan – a próba-

érettségire és a vizsgálatban történő részvételre önként vállalkozó – 

vizsgázók vettek részt, akik emelt szintű érettségi vizsga letételére jelent-

keztek történelem vizsgatárgyból. Ezért az ő középszintű próbavizsgán 

elért eredményeik alapján kapott adatok nem reprezentálják a teljes 

vizsgázói populáció középszintű eredményeit. (vö. 2. és 3. ábra) 

A vizsgálat céljához, azaz a közép- és emelt szintű értékelési skálák 

összehasonlításához a földrajzi reprezentativitás vizsgálata nem szüksé-

ges, ezért erre nem került sor.  

A matematikai reprezentativitás megállapítható, amennyiben a min-

ta és az országos sokaság eredményei is normál eloszlásúak. 

 
1. ábra A szakközépiskolai és a gimnáziumi tanulók aránya a teljes vizsgázói 

populációban (Országos adatok) és a mintában (Próbaérettségi) 

Történelemből a mintába kerülő vizsgázók esetében a szakközépis-

kolai vizsgázók szignifikánsan felülreprezentáltak, a gimnáziumi tanulók 

pedig – értelemszerűen – alulreprezentáltak. A teljes populáció alapján 

a gimnáziumi tanulók közül kikerült vizsgázók arányának a 85,26; 87,23 

intervallumban kellene lennie, és a minta ettől jelentősen elmarad: mind-

össze 72,15%-os a gimnáziumi tanulók aránya. Megjegyzés: a minta ki-

sebb elemszáma felől becsülve is nagyon szignifikáns az eltérés. 
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A nemek arányának vizsgálata céljából leválogattuk a próbavizsgára 

jelentkezett vizsgázókat nemük (férfi/nő) szerint is. Az országos adatokat 

is szűrtük, hogy hasonló alapsokaságot kapjunk. 

Az országos adatok százalékos megoszlásai: 

– az emelt szintű vizsgára országosan 4697 fő jelentkezett, ebből 

– 2038 fő férfi (43,4%) és  

– 269 fő nő (56,6 %).  

A próbavizsgára jelentkezett 298 főből  

– 122 fő férfi (40,9%) és 

– 176 nő (59,1%). 

Történelemből a mintába kerülő vizsgázók esetében a fiúk szignifi-

kánsan alulreprezentáltak, a lányok pedig felül. A teljes populáció alapján 

a fiúk arányának a 41,97; 44,81 intervallumban kellene lennie, és a minta 

ettől egy picit elmarad, mindössze 40,94%-os a fiúk aránya. A minta ki-

sebb elemszáma felől becsülve az eltérés messze nem szignifikáns, hanem 

elfogadható. 
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3 Előzetes hipotézisek 

Az alábbiakban azokat a hipotéziseket soroljuk fel, melyeket elsődleges-

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

szetesen az elemzésben megadott és a Megrendelővel előzetesen egyez-

tetett szempontok mentén keressük a közép- és emelt szintű értékelési 

skálák közötti összefüggéseket. 

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

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

H2. Az emelt szintű vizsgát választó vizsgázók középszintű vizsgája ma-

gasabb átlagú és kisebb szórású, mint a valós emelt szintű eredményeik. 

A minta elemszáma jelentős mértékben változtathat a becslések szigni-

fikancia szintjén. 
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4 A közép- és emelt szintű írásbeli érettségi 

eredmények összehasonlító elemzése a statisztika 

tükrében 

4.1 A középszintű próbavizsgán és a hivatalos emelt szintű 

vizsgán elért vizsgázói eredmények összehasonlítása 

Elkészítettük a százalékos értékek vizsgálatát a középszintű eredmények-

hez is.  

KÖZÉPSZINT darabszám átlag 

országos összes 75417 57, 24 

országos írásbeli összes 74897 kb. 52, 43 

minta 298 68, 97 

2. ábra A középszintű próbavizsga fő adatai 

A 2. ábra adataiból kiderül, amit előre is lehetett sejteni, hogy 

a mintát alkotó vizsgázók eredményeinek átlaga az országos kö-

zépszintű írásbeli eredménynél mintegy 15%-kal jobb. Ennek oka 

az lehet, hogy a próbavizsgára olyan vizsgázók jelentkeztek, akik emelt 

szintű érettségi vizsgát szándékoztak tenni, így a próbavizsga időpontjá-

ban jobb felkészültséggel rendelkeztek, mint a középszinten vizsgázók tel-

jes sokasága. A próbaérettségi április 25-én, a hivatalos érettségi pedig 

május 7-én volt. A kettő közt tehát nem egészen két hét telt el, így felté-

telezhetően nem változott lényegesen a próbamérésen részt vevő tanulók 

felkészültsége.  

EMELT SZINT darabszám átlag 

országos összes (szóbelivel együtt) 5990 61, 66 

országos írásbeli összes 5946 kb. 57, 23 

minta 298 57, 08 

3. ábra Az emelt szintű történelem érettségi fő adatai 

A 3. ábra adataiból az emelhető ki, hogy a mintába tartozó vizsgá-

zók írásbeli vizsgán elért eredménye elmarad az országos átlagtól. 
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4. ábra Emelt szintű történelem írásbeli 

eredmények a teljes alapsokaságban és a 

mintában 
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5. ábra Emelt szintű történelem érettségi 

összesített eredmények a teljes 

alapsokaságban és a mintában 

Mind az országos eredmények, mind a minta eredményei normál el-

oszlásúak. A két görbe – néhány jellegzetességtől eltekintve – nagy ha-

sonlóságot mutat. 

Az írásbeli és a teljes vizsgán elért eredmények eltéréseiről a következő-

ket tudjuk megállapítani:  

a) A minta adatai mintegy 10 %-kal lejjebb csúsztak. 

b) A görbe mindkét vége „hiányzik” (értékelhetetlenül kisszámú elemet 

tartalmaz). 

E két eltérés okait a következőkben látjuk: 

Az első diagram azt mutatja, hogy a 70% feletti sávokban minden 

esetben jobb teljesítmény született országosan, mint a mintaadatokban. 

Ez azt jelentheti, hogy a próbaérettségi vizsgán többen vettek részt átla-

gos képességű diákok és kevesebben a kiemelkedő tudásúak közül. 

Az látszik mindkét esetben, hogy a 60% körüli eredményeket elérők 

a mintaadatokban 5-7%-kal nagyobb arányban vannak jelen.  

A 40-50 illetve a 60-70%-os tartományban a mintába tartozó 

vizsgázók vannak többségben, míg a legalacsonyabb és a legmagasabb 

eredményeket mutató tartományokban ezen vizsgázók aránya alacso-

nyabb. A mintában kevés 10-20% között teljesítő vizsgázó eredménye 

alapján a becslés nem megbízható, ezért ott az eltérés okát nem érdemes 

vizsgálni. Az eltérés okaival kapcsolatban az alábbi feltételezéseket 

fogalmazhatjuk meg: 
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Magyarázatot adhat a jelenségre a szakközépiskolai vizsgázók 

felülreprezentáltsága a mintán belül. A szakközépiskolai tanulók iskolai 

tanulmányai során – ismét csak tanári és vizsgáztatói tapasztalataink 

alapján – a szakmai tantárgyak nagyobb súlyt kapnak, mint az úgyneve-

zett közismereti tárgyak, ezért vélhetjük, hogy a vizsgán legkiválóbban 

teljesítők között alacsonyabb az arányuk, mint az összes vizsgázó között. 

Ha a mintában szereplő gimnáziumi és szakközépiskolai vizsgázók ered-

ményeinek arányát a teljes populációban mért arányukhoz igazítanánk, ez 

a különbség valószínűleg kisebb lenne, a piros színnel jelölt minta 

eloszlása közelebb kerülne az országos adatokhoz. 

Tanári és vizsgáztatói tapasztalataink alapján arra következtetünk, 

hogy az átlagos képességű vizsgázók egy utolsó gyakorló tréning-

nek tekintették a próbaérettségi vizsgán való részvételt, így közü-

lük nagyobb arányban jelentkeztek a próbavizsgára. A 80-90 és 

a 90-100% százalékos tartományban annak tudhatjuk be a minta 

vizsgázóinak alacsonyabb számát, hogy a legjobban felkészült diákok 

a vizsga előtti napokban már nem vállalkoztak az időigényes 

próbatételre, a mintába tartozó vizsgázók között a jól felkészültek az 

országos arányuknál kisebb arányban voltak jelen. 
 

Középszintű eredmények 

(minta) 

N 

(db) 

Minimum 

(%) 

Maximum 

(%) 

Átlag 

(%) 

Szórás Ferdeség 

Egyszerű, rövid választ 

igénylő feladatok 

298 47 96 73,33 10,634 −0,235 

Szöveges, kifejtendő 

feladatok 

298 0 100 64,64 17,438 −0,374 

Összesített eredmény 298 28 96 68,97 12,419 −0,197 
 

6. ábra Leíró statisztikai adatok. Középszintű eredmények. (Minta) 

Ezek a százalékos értékek (lásd 6. ábra) szignifikánsan nagyobbak, 

mint az emelt szintű érettségik részterületeinek százalékos értékei. A diá-

kok tehát a középszintű próbavizsgán átlagosan jobb eredményt értek el, 

mint a tényleges emelt szintű vizsgán. A egyszerű, rövid választ igénylő 

feladatoknál jóval kisebb a szórás, a szöveges, kifejtendő vizsgarész-
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összetevőnél viszont nagyjából megegyezik a hivatalos érettségin tapasz-

taltakkal. Vagyis az egyszerű, rövid választ igénylő vizsgarész-összetevő 

eredményeinek kisebb szórásából adódik, hogy összességében a teljes 

feladatsort tekintve kisebb a szórás.  

A minta adatainak átlaga szignifikánsan kisebb, mint az érettségin 

elért összpontszámok átlaga, de nem tér el az írásbelin szerzett pont-

számok átlagának becsült értékétől, ami 57% körüli.  
 

Emelt szintű eredmények N 

(db) 

Minimum 

(%) 

Maximum 

(%) 

Átlag 

(%) 

Szórás Ferdeség 

Egyszerű, rövid választ 

igénylő feladatok 

298 14 98 52,40 17,389 −0,008 

Szöveges, kifejtendő 

feladatok 

298 7 100 62,45 17,607 −0,363 

Összesített eredmény 298 14 93 57,08 15,966 −0,113 
 

7. ábra Leíró statisztikai adatok. Emelt szintű eredmények. (Minta) 

A 7. számú ábra adatai a próbavizsgán részt vevő vizsgázók emelt szintű 

éles vizsgán elért adatait mutatják (százalékos adatok formájában). Az 

egyes vizsgarész-összetevők szórásai (standard deviáció) azonosnak te-

kinthetők.  

A két vizsgarész-összetevő ferdeségi mutatóira vonatkozóan az álla-

pítható meg, hogy −1 és 0 közé esnek, azaz kicsik, különösen az egysze-

rű, rövid választ igénylő feladatok esetén, azaz normál eloszlású görbét 

adnak. Másrészt a görbe a szöveges, kifejtendő feladatok esetében balra 

ferde. A szöveges, kifejtendő feladatok ferdeségi mutatója (Skewness) 

−0,363, ami nagyobb, mint ami normál eloszlásúnak tekinthető, és az ér-

téke negatív. Ez azt jelenti, hogy az emelt szintű írásbeli vizsga ezen vizs-

garész-összetevőjében a mintába tartozó vizsgázók jobb eredményt értek 

el, mint az egyszerű, rövid választ igénylő feladatok esetén. 

A ferdeség magasabb és negatív értékének oka lehet, hogy vagy 

e vizsgarész-összetevő feladatai a másik vizsgarész-összetevő feladatainál 

könnyebbek voltak, vagy a javító tanárok magasabb pontszámok megíté-
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lésére hajlottak – többek között a (pl. jó nyelvi kifejezőkészség, adatgaz-

dagság stb. nyomán kialakult) összbenyomás hatását, a javítókulcs által 

megengedett viszonylagosan magasabb mozgásteret, valamint 

a felüljavítás és ellenőrzés hiányát figyelembe véve. Ezt a feltevésünket 

feladatonkénti eredmények ismeretének hiányában nem tudjuk igazolni. 
 

Egymintás t-próba 

 

t Szabadságfok 

Szignifikancia 

szint 

(2 oldali) Átlag 

95% konfiden-

cia intervallum 

alsó 

határa 

felső 

határa 

Az emelt szintű történelem 

érettségi írásbeli százalékos 

eredménye 

61,721 297 0,000 57,084 55,26 58,90 

 

8. ábra Az emelt szintű írásbelire vonatkozó becslések adatai 

A 8. ábra adatai közül a t érték magasnak minősül, így a tesztre vo-

natkozó becslések nagy bizonyossággal állíthatók.  

A minta adatainak átlaga szignifikánsan kisebb, mint az érettségin 

elért összpontszámok átlaga – amely tartalmazza már a szóbeli vizsgák 

pontszámait is –, de nem tér el az írásbelin szerzett pontszámok átlagá-

nak becsült értékétől, ami 57% körüli. 

4.2 A középszintű próbavizsgán és a hivatalos emelt szintű 

vizsgán elért eredmények összehasonlítása a vizsgált 

minta vonatkozásában 

Az adatok párosított volta lehetőséget adott az eltérések (egyezőségek) 

pontosabb becslésére. Szignifikanciaszintet adunk a vizsgákon mért ered-

mények értékeihez és a mért eltérésekhez. A középszintű érettségi próba-

vizsga eredményein elvégzett Kolmogorov–Szmirnov-teszt az alábbi 

eredményekhez vezetett: 
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HIPOTÉZIS TESZTEK A VIZSGARÉSZEK ELOSZLÁSÁNAK NORMALITÁSÁRA 

 Nullhipotézis Teszt Szignifikancia Döntés 

1 
A középszintű írásbeli 
százalékos eredménye 
(átlag: 68,97; szórás: 12,42) 

Egymintás 
Kolmogorov–
Szmirnov-teszt 

0,476 Elfogadjuk a 
nullhipotézist 

2 

A középszintű I. vizsgarész 
Egyszerű, rövid választ igénylő 
feladatok 
(átlag: 73,33; szórás: 10,63) 

Egymintás 
Kolmogorov–
Szmirnov-teszt 

0,062 Elfogadjuk a 
nullhipotézist 

3 
A középszintű II. vizsgarész 
Szöveges, kifejtendő feladatok 
(átlag: 64,64; szórás: 17,44) 

Egymintás 
Kolmogorov–
Szmirnov-teszt 

0,459 Elfogadjuk a 
nullhipotézist 

A szignifikanciaszint minden esetben 0,05 
 

9. ábra Hipotézisvizsgálat összegzés. Középszint 

A teszt eredményeként megállapíthatjuk, hogy az eloszlások megfe-

lelnek a nullhipotézisnek, azaz a középszintű történelem írásbeli vizsga 

összesített eredményei nagy valószínűséggel normál eloszlást mutatnak. 

(A szignifikancia jóságának alsó határa 0,05, a hipotézis teszt eredményei 

ezt az értéket meghaladják, mind a két vizsgarész-összetevő esetén 

egyenként, mind az összesített írásbeli vizsgaeredmény esetében.) 

Ugyanakkor a középszintű egyszerű, rövid választ igénylő feladatok ese-

tén a szignifikancia szintje az elfogadható szint közelébe kerül. Ennek hát-

terét az alábbi diagramok tanulmányozásával világíthatjuk meg:  
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Összesen (N)  298 

Legnagyobb 
eltérések 

Abszolút 0,049 

Pozitív 0,039 

Negatív −0,049 

Teszt érték  0,843 

Szignifikancia 0,476 
 

10. ábra Kolmogorov–Szmirnov-teszt a középszintű érettségi százalékos eredményére 

A 10. ábra a teljes középszintű történelem érettségi írásbeli próba-

dolgozat eredményeire vonatkozik. Az eredmények normál eloszlásúak. 

A középszintű történelem írásbeli vizsga összesített eredményeire vonat-

kozóan magas a szignifikancia mutatója. (0,476) A haranggörbe balra fer-

de, ami arra utal, hogy az emelt szintű vizsgára jelentkezett vizsgázók 

számára a középszintű feladatsor megoldása nem okozott nehézséget.  

 

Összesen (N)  298 

Legnagyobb 
eltérések 

Abszolút 0,076 

Pozitív 0,043 

Negatív −0,076 

Teszt érték  1,318 

Szignifikancia 0,062 
 

11. ábra Kolmogorov–Szmirnov-teszt a középszintű érettségi I. vizsgarész-összetevőre 

Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok 
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Összesen (N)  298 

Legnagyobb 
eltérések 

Abszolút 0,049 

Pozitív 0,023 

Negatív −0,049 

Teszt érték  0,854 

Szignifikancia 0,459 
 

12. ábra Kolmogorov–Szmirnov-teszt a középszintű érettségi II. vizsgarész-összetevőre 

Szöveges, kifejtendő feladatok 

Az egyszerű, rövid választ igénylő vizsgarész-összetevőre vonatko-

zóan a szignifikancia értéke elfogadható, de közel kerül az elfogadhatóság 

minimális értékéhez. A jelenség hátterére a 11. sz. ábra alapján fogalma-

zunk meg feltételezést. Az ábra azt mutatja, hogy feltűnően alacsony 

a 60% körüli eredményt elért vizsgázók száma, ugyanakkor rendkívül 

magas az 50 és 60% közötti eredményt elért vizsgázóké. Feltételezéseink 

szerint a szokatlan eredmény a próbavizsga körülményeinek jellegzetes-

ségeiből, valamint a szakközépiskolások mintán belüli felülreprezentáltsá-

gából fakad.  

A következőkben az emelt szintű eredmények eloszlását vizsgáltuk.  
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HIPOTÉZIS TESZTEK A VIZSGARÉSZEK ELOSZLÁSÁNAK NORMALITÁSÁRA 

 Nullhipotézis Teszt Szignifikancia Döntés 

1 

Az emelt szintű I. vizsgarész 

Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok 

(átlag: 52,40; szórás: 17,39) 

Egymintás 

Kolmogorov–

Szmirnov-teszt 

0,213 
Elfogadjuk a 

nullhipotézist 

2 

Az emelt szintű II. vizsgarész 

Szöveges, kifejtendő feladatok 

(átlag: 62,45; szórás: 17,61) 

Egymintás 

Kolmogorov–

Szmirnov-teszt 

0,031 
Elvetjük a 

nullhipotézist 

3 

A emelt szintű írásbeli 

százalékos eredménye 

(átlag: 57,08; szórás: 15,97) 

Egymintás 

Kolmogorov–

Szmirnov-teszt 

0,560 
Elfogadjuk a 

nullhipotézist 

A szignifikancia szint minden esetben 0,05 
 

13. ábra Hipotézisvizsgálat összegzés. Emelt szint 

A 13. számú ábra a hipotézis teszt összegzését mutatja. 

A Kolmogorov–Szmirnov-teszt alapján a 0,56-os érték, amelyet a teljes 

írásbeli vizsga eredményei alapján kaptunk, nagyon magas valószínűség. 

Ez azt jelenti, hogy 56% annak a valószínűsége, hogy a teszt normál el-

oszlású. A 0,05 százalék alatti értékek esetén nem valószínű, hogy a teszt 

eredménye normál eloszlású, tehát a táblázat második sorában szereplő 

változó, vagyis az emelt szintű, szövegesen kifejtendő feladatokra kapott 

értékek szignifikanciája ennél az értéknél alacsonyabb, tehát a függvény 

nem normál eloszlású. Mivel az egyszerű, rövid választ igénylő feladatok 

eredményeinek szignifikancia-értéke 0,213, ami kimagasló érték, az ösz-

szesített adatokban a hibák kompenzálódnak. Így kaphattunk a teljes 

teszt szempontjából olyan magas számot, amely azt jelenti, hogy a teljes 

teszt eredménye nagyon nagy valószínűséggel normál eloszlású.  

A mellékelt ábrák segítségével adhatunk magyarázatot a fenti jelen-

ségre. 
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Összesen (N)  298 

Legnagyobb 
eltérések 

Abszolút 0,061 

Pozitív 0,061 

Negatív −0,053 

Teszt érték  1,058 

Szignifikancia 0,213 
 

14. ábra Kolmogorov–Szmirnov-teszt az emelt szintű érettségi I. vizsgarész-összetevőre 

Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok 
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Összesen (N)  298 

Legnagyobb 
eltérések 

Abszolút 0,084 

Pozitív 0,030 

Negatív −0,084 

Teszt érték  1,446 

Szignifikancia 0,031 
 

15. ábra Kolmogorov–Szmirnov-teszt az emelt szintű érettségi II. vizsgarész-összetevőre 

– Szöveges, kifejtendő feladatok 

 

 

Összesen (N)  298 

Legnagyobb 
eltérések 

Abszolút 0,046 

Pozitív 0,034 

Negatív −0,046 

Teszt érték  0,790 

Szignifikancia 0,560 
 

16. ábra Kolmogorov–Szmirnov-teszt az emelt szintű érettségi százalékos eredményére 

A 14. ábra tehát azt mutatja, hogy a mintát alkotó vizsgázók emelt 

szintű írásbeli vizsgájának egyszerű, rövid választ igénylő vizsgaösszete-

vőjének eredményei normál eloszlásúak. Ahogy a 16. ábrából (a mindkét 

írásbeli vizsgarész-összetevő összesített eredményeit mutató) kiderül, az 

összpontszámokat tekintve az eltérések kisimulnak. Ez valószínűleg abból 
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következik, hogy a két vizsgarész-összetevő eredményei nyomán elegen-

dően sok adat áll rendelkezésünkre, ami a normál eloszlás valószínűségét 

növeli. 

A 15. ábra képe nem mutat normál eloszlást. Ez abból adódik, hogy 

a 70-80% közötti eredményt elért vizsgázók száma kiemelkedik, arányta-

lanul nagy, míg az 50% körüli eredményt elért vizsgázóké aránytalanul 

alacsony (főleg ez utóbbi), a többi decilisben az adatok megfelelnek a 

normál eloszlásnak. Ugyanakkor, ha az ebbe az oszlopba tartozó elemek 

eloszlanának a szomszédos oszlopok között, normál eloszlást kapnánk. 

Mivel nem kaptunk feladatonkénti értékeket, nem tudjuk teljes biztonság-

gal megállapítani a jelenség okát. Ezzel kapcsolatban feltételezéseket tu-

dunk megfogalmazni. 

A feladatsorok elemzése során megfigyeltük, hogy az emelt szintű 

írásbeli történelem érettségi vizsga szövegesen kifejtendő vizsgarész-

összetevőjének egyik feladata hasonlított egy, a közelmúltban emelt szin-

tű történelem érettségi vizsgán kijelölt szöveges kifejtendő feladatra. Fel-

tételezésünk szerint – szaktanári tapasztalataink alapján –, a vizsgára 

készülő diákok rendszeresen megoldják az előző évi feladatokat. A gya-

korlási céllal megoldott és ellenőrzött feladathoz hasonló feladat kiválasz-

tásával a négy feladatból három átlagos (50% körüli értékű) megoldása 

mellett az ismerős témájú feladat jóval magasabb szintű megoldása ve-

zethetett ehhez az eredményhez. Ez a jelenség tehát nem vonatkozhatott 

a felkészületlen, valamint a kimagaslóan felkészült vizsgázókra, így a fel-

adatlap említett sajátossága az érintett két – az átlagoshoz közeli –

értéktartomány közötti átrendeződéshez vezethetett. 

Felmerülhet a kérdés, hogy a nem normál eloszlás nem az esszéfel-

adatok értékelésének, javítási-értékelési útmutatójának valamely általá-

nos jellegzetességéből fakad-e? A középszintű és az emelt szintű 

szövegesen kifejtendő vizsgarész-összetevő javítási-értékelési útmutató-

inak szerkezete, belső logikája azonos, márpedig a középszintű, szövege-

sen kifejtendő vizsgarész-összetevő értékei normál eloszlást adtak. Így 

erre a kérdésünkre valószínűleg nemleges választ kell adnunk. (A felada-
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tok értékelésének belső arányaiban ugyanakkor már mutatkoznak különb-

ségek, amelyek a megfigyelt jelenség kialakulásához hozzájárulhattak. 

Ezen adatok ismerete nélkül a fent leírt feltételezésünk tűnik a legmegfe-

lelőbb magyarázatnak.) 

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

eredményt elért vizsgázók átlageredményének értékelése 

a középszintű vizsgán és fordítva 

Illeszkedésvizsgálatot készítettünk: néhány eloszláscsalád tagjai közül ki-

választottuk azokat a megfelelő paraméterekkel rendelkező eloszlásokat, 

amelyek a legjobban illeszkednek a mért adatokhoz. A középszintű és az 

emelt szintű vizsgák esetében elkészített becslő függvény alapján kétirá-

nyú transzformációt készítettünk a mérési skálához.  

4.3.1 Az emelt szintű vizsgán 10-20-30-40-50-60-70-80-90-

100%-os eredményt elért vizsgázók átlageredményei a 

középszintű vizsgán 

Középszintű érettségi írásbeli százalékos eredménye 

Emelt szinten 

elért eredmé-

nyek (százalékos 

összpontszám) 

N Átlag Szórás Átlag 

szórása 

95%-os konfidencia 

intervallum az átlagra 

Minimum Maximum 

alsó határ felső határ 

10-20% 2 42,00 19,799 14,000 −135,89 219,89 28 56 

20-30% 11 51,73 8,878 2,677 45,76 57,69 37 61 

30-40% 30 55,77 8,369 1,528 52,64 58,89 41 74 

40-50% 52 62,81 9,099 1,262 60,27 65,34 44 87 

50-60% 67 66,43 9,082 1,110 64,22 68,65 42 83 

60-70% 60 71,55 6,690 0,864 69,82 73,28 57 89 

70-80% 47 78,40 7,655 1,117 76,16 80,65 62 91 

80-90% 27 87,22 5,970 1,149 84,86 89,58 73 96 

90-100% 2 88,00 1,414 1,000 75,29 100,71 87 89 

Összesen 298 68,97 12,419 0,719 67,55 70,38 28 96 
 

17. ábra Az emelt szintű vizsgán 10-20-30-40-50-[...]-100%-os eredményt elért 

vizsgázók átlageredményének értékelése a középszintű vizsgán 
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Az emelt szintű százalékos eredmények tíz kategóriájában (0-9, 

99%, 10-19, 99%, 20-29, 99% stb.) vizsgáltuk a továbbiakban a közép-

szintű eredmények alakulását. A kategóriákon belüli átlagok leginkább 

a széleken (20% alatt és 90% fölött) elég tág konfidencia intervallummal 

írhatók le. E két kategóriában a minimális (5 darab alatti) elemszám miatt 

nem tudunk érdemi megállapítást tenni.  A decilisenkénti elemzés a többi 

kategóriában nagy pontosságú becslést tett lehetővé. A táblázat „Stan-

dard hiba” oszlopában található értékek igen kicsik, ami azt jelenti, hogy 

a becslésünk nagyon megbízható, mivel a decilisenkénti csoportok homo-

génebbek.  

A táblázat eredményeit a 18. ábra is szemlélteti: 
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18. ábra Középszintű eredmények az emelt szintű eredmények függvényében 

A szórás a gyengébben (20-60%) teljesítők körében 8-9 körüli, 

a jobb eredményt elérőknél alacsonyabb, sőt, az eredmény javulásával 

a szórás is egyre kisebb lesz. Tehát minél jobb eredményt ért el valaki az 

emelt szintű vizsgán, annál nagyobb valószínűséggel lehetett megbecsülni 

a középszintű vizsgán elért eredményét. Az átlagok a szélső, nagyobb bi-

zonytalanságú értékektől eltekintve gyakorlatilag egy durván egymere-

dekségű egyenesre illeszkednek.  

A mintánkban szereplő – emelt szintű érettségi vizsgára jelentkezett 

– vizsgázóknak a középszintű próbavizsgán elért átlaga 68,97%. Ez mint-

egy 12 százalékponttal magasabb, mint amit az emelt szintű írásbeli 

érettségi vizsgán nyújtottak (57,08%). Ugyanakkor azok, akik emelt szin-
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ten átlagos vagy annál gyengébb eredményt értek el, a középszintű pró-

bavizsgán az emelt szintű eredményüknél jóval – átlagosan akár 50%-kal 

– magasabb százalékos eredményt értek el, mint azok, akik az emelt szin-

ten 70% feletti teljesítményt nyújtottak. Ez a csoport a középszintű pró-

bavizsgán nem nyújtott lényegesen jobb eredményt. Ez az összefüggés 

azt mutatja, hogy a jól, még jobban vagy kiválóan felkészült diá-

kok teljesítményei közötti különbségeket a középszintű vizsga ke-

vésbé emeli ki, mint az emelt szintű vizsga. 

4.3.2 Az emelt szintű eredmények a középszintű százalékos 

eredmények tíz kategóriájában (0-9, 99%, 10-19, 99%, 

20-29, 99% stb.) 

A kategóriákon belüli átlagok leginkább a széleken (20% alatt és 90% fö-

lött) elég tág konfidencia intervallummal írhatók le. Ha a középszintű 

eredményeket tíz kategóriába soroljuk (0-9, 99%, 10-19, 99%, 20-29, 

99% stb.) és kereszttáblát készítünk az emelt szintű eredmények tíz ka-

tegóriájával, akkor láthatjuk a konkrét értékpárokat is. Pl. akik legalább 

80%-os eredményt értek el emelt szinten, azok nagy része 90-

100%-os eredményt produkált a középszintű vizsgán. Aki viszont 

40% alatt teljesített emelt szinten, annak a középszintű eredmé-

nye egyik kategóriában sem érte el a 80%-ot. 



ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS TÖRTÉNELEM VIZSGATÁRGYBÓL 

36 

 

Emelt szintű érettségi írásbeli százalékos eredménye 

Középszinten 

elért eredmények 

(százalékos 

összpontszám) 

N Átlag Szórás Átlag 

szórása 

95%-os konfidencia 

intervallum az átlagra 

Minimum Maximum 

alsó határ felső határ   

20-30% 1 17,00 ― ― ― ― 17 17 

30-40% 1 27,00 ― ― ― ― 27 27 

40-50% 19 37,74 10,115 2,321 32,86 42,61 26 55 

50-60% 42 42,52 10,680 1,648 39,20 45,85 14 64 

60-70% 89 51,75 11,369 1,205 49,36 54,15 28 75 

70-80% 80 61,26 9,857 1,102 59,07 63,46 38 84 

80-90% 52 73,08 9,893 1,372 70,32 75,83 47 93 

90-100% 14 82,64 4,361 1,165 80,13 85,16 72 88 

Összesen 298 57,08 15,966 0,925 55,26 58,90 14 93 
 

19. ábra A középszintű vizsgán 10-20-30-40-50-[...]-100%-os eredményt elért vizsgázók 

átlageredményének értékelése az emelt szintű vizsgán 

A 19. ábra mutatja, hogy a mintában lévő vizsgázók eredményeinek 

átlaga emelt szinten alacsonyabb lett, mint a középszintű próbavizsgán 

nyújtott eredményük átlaga. A legalacsonyabb két decilisben 1-1 elem 

eredménye található, így ezek eredményét nem tudjuk értelmezni. 

A decilisenkénti elemzés a többi kategóriában nagy pontosságú becslést 

tett lehetővé: a 40 és 100% közötti intervallumon belül decilisenként 

megfelelően sok elem állt a rendelkezésünkre az eredmények elemzésé-

hez. A táblázat „Standard hiba” oszlopában található értékek igen alacso-

nyak, ami azt jelenti, hogy a becslésünk nagyon megbízható, mivel 

a decilisenkénti csoportok homogénebbek.  

Itt is megállapítható, hogy minél jobb eredményt ért el valaki, annál 

nagyobb biztonsággal (annál kisebb hibával) lehetett megbecsülni az 

emelt szinten elért eredményét. A legalacsonyabb és a legmagasabb 

decilis között ez az érték megfeleződött. Ez tehát egy elég erős összefüg-

gésnek tűnik. A vizsgázók emelt szinten elért eredményeinek átlagai min-

den decilisben alacsonyabbak, mint a középszintű eredmények átlagai, de 

a felső decilisekben kisebb ez a különbség, mint az alsókban. Vagyis azok, 
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akik a középszintű próbadolgozatot kimagasló eredménnyel teljesítették, 

az emelt szintű vizsgán is nagy valószínűséggel nagyon jó eredményt ér-

tek el – azzal együtt, hogy átlagosan ez az eredmény elmaradt a közép-

szinten elért eredményeiktől. 

A 19. ábra táblázatának adatait szemlélteti a 20. ábra: 

 
20. ábra Emelt szintű eredmények a középszintű eredmények függvényében 

 

4.3.3 Az emelt és a középszintű eredmények együttmozgása, 

korrelációja, regressziója. 

Szinte bármely görbe illesztése esetén R, azaz a korrelációs együttható 

0,583 és 0,768 között van. Ugyanakkor az eltérések kiegyenlítik egymást 

és az összesített esetben R lineáris 0,768, ami nagyon jó egyezés. 

Az emelt és a középszintű eredmények szignifikánsan és elég 

erősen korrelálnak egymással, különösen az összpontszámokat tekint-

ve (R=0,768). A két vizsgarész-összetevő közül az elsőben jóval erősebb 

korrelációt mértünk (R=0,685), mint a másodikban (R=0,583).7 
 

                                    
7 A táblázatot lásd az 4. sz. mellékletben. 
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A regressziós modell becslése, paraméterei 
A középszintű írásbeli százalékos eredménye az emelt szintű írásbeli százalékos ered-

ményének függvényében 

Regresszió 

típusa 

Modell adatok Becsült paraméterek 

R négyzet F df1 df2 Szignifikancia. Konstans b1 b2 

Lineáris 0,590 426,551 1 296 0,000 34,851 0,598  

Négyzetes 0,594 216,096 2 295 0,000 42,339 0,308 0,003 
 

21. ábra A lineáris és a kvadratikus regresszió eredményei a középszintű próbaérettségi 

adatai alapján 

A lineáris regresszió eredményei alapján felírt képlet:  

Középszintű százalékos eredmény = 34,851 + 0,598 * Emelt szintű 

százalékos eredmény 

A képlet azt mondja, amit az eredmények is igazolni látszanak: ha 

az emelt szintet jelöli meg valaki, akkor minimum 35%-ról indul a közép-

szinten. Sajnos a másik vég nem ilyen optimális, mert egyenesünk azt ad-

ja, hogy az emelt szint 100%-os teljesítése esetén is csak átlagosan 95% 

körüli eredményt várhatunk középszinten. (Ennél csak alig jobb a táblá-

zatban szintén szereplő másodfokú becslés. A másodfokú becslés kevésbé 

veszi figyelembe a középszinten is alulteljesítő 1-2 vizsgázót, és maga-

sabbra értékeli a jó teljesítményt.) 

A képlet hátterének magyarázataként az alábbi tényezőket tudjuk 

kiemelni: 

Az emelt szintű vizsgára olyan, továbbtanulásra készülő vizsgázók 

jelentkeznek, akik tudatosan készülnek a vizsgára, így jártasabbak 

a tesztfeladatok megoldásában, ezért a középszintű vizsga rövid választ 

igénylő feladatokat tartalmazó, nagyrészt zárt végű feladatait – az atlasz, 

mint segédeszköz birtokában – rutinosabban oldják meg még akkor is, ha 

nagyobb hiányosságaik vannak. Ugyanez vonatkozik a szövegesen megol-

dandó feladatokra, amelyek esetében a felkészülés során jártasságot sze-

reznek az esszéírás algoritmusa, az értékelési szempontoknak történő 

megfelelés terén. 
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A 22. ábrából8 kiderül, hogy a középszintű vizsgázók kb. 90%-a 

30%-nál jobb eredményt ért el a középszintű írásbeli vizsgákon. Ennek 

hátterével kapcsolatban az alábbi, vizsgáztatói tapasztalatinkból származó 

megfigyeléseket tesszük: 

A középszintű vizsgán  

a) a rövid választ igénylő feladatok nagyrészt zárt végűek: e részben – 

a források kezelésével kapcsolatos alapvető készségek birtokában – 

elérhetőnek tűnik minimum 20-30%-os eredmény; 

b) a szöveges, kifejtendő feladatok megoldásakor – ha a feladatot nem 

értette félre teljesen – minden értékelési szempontból tud pontokat 

szerezni kizárólag alapvető lexikális ismeretek és forráselemző ké-

pesség alapján; 

c) a feladatok megoldásához atlaszt használhat. 

 
22. ábra Középszintű írásbeli eredmények (szürke színnel jelölve a 2014-es eredmények, 

a sárga, piros, zöld és kék oszlopok az előző évek eredményeit mutatják) 

Az emelt szint 100%-os teljesítése után a középszinten várható át-

lagosan 95% körüli eredmény alátámasztja a szaktanári és vizsgáztatói 

tapasztalatainkat. A legjobban felkészült diákok gyakran a középszintű 

feladatokat nehezebbként értelmezik, több tudás birtokában több szem-

pontot vesznek figyelembe a megoldás során „túlbonyolítják” az egyéb-

ként egyszerű feladatokat, ezért hibáznak a középszintű feladatok 

                                    
8 Az OH gyorsjelentése a 2014. évi érettségi vizsgákról. www.oktatas.hu Utolsó letöltés: 

2014.08.15. 
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megoldásakor. Másrészt a középszintű feladatsor hagyományosan tartal-

maz (kis számban) különösen nehéz, vagy valamilyen speciális tudást, 

nagy koncentrációs készséget igénylő feladatelemet.  

Középszintű százalékos eredmény =  

= 42,339 + 0,308 * Emelt szintű százalékos eredmény + 0,002581 

* Emelt szintű százalékos eredmény2 

 
23. ábra A regressziós egyenletek (lineáris és négyzetes)  

ábrázolása az emelt szintű írásbeli százalékos eredményei alapján 

A regresszióval becsült érték jó együttmozgást mutat a valós érté-

kekkel átlagosan, de az egyes értékek eltérései a becsült értékektől 

±15%-kal eltérhetnek. (Készítettünk egy GLM becslést is, ahol a közép-

szintű eredményeket becsüljük az emelt szintű négy részeredmény függ-

vényében, de ezek sem hoztak jobb közelítést, az abszolút hibák összege 

az egy- és a kétváltozós lineáris görbe esetén 1840 és 1859, ami gyakor-

latilag azonos.) Az emelt szintű eredmények becslése a középszintű ered-

mények alapján című szempont kifejtéséhez hiányzik az adatok általi 
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támogatottság, mert egész adatbázisunk emelt szinten vizsgázó tanulók 

adataiból áll össze. 

A korrelációs együttható természetes szimmetrikusan becslő függ-

vény esetében, de a becslő egyenes nem. A legjobb illeszkedéseket most 

is a lineáris és a másodfokú görbe adja, de az egyedi eltérések ±20% is 

lehetnek. (FIT_2, LCL_2, UCL_2 a lineáris becslés becsült értékei és 

a becslés alsó és felső határa FIT_3, LCL_3, UCL_3 a másodfokú becslés 

becsült értékei és a becslés alsó és felső határa)9 

 
24. ábra A regressziós egyenletek (lineáris és négyzetes) ábrázolása 

a középszintű írásbeli százalékos eredményei alapján 

A becslő egyenlete a lineáris esetben: 

Emelt szintű százalékos eredmény= −11,040 + 0,988 * Középszin-

tű százalékos eredmény 

                                    
9 A táblázatot lásd a 5. sz. mellékletben. 
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A becslő egyenlete a másodfokú esetben: 

Emelt szintű százalékos eredmény=  

= 15,994 + 0,162 * Középszintű százalékos eredmény + 0,006096 

* Középszintű százalékos eredmény2 

Elkészült most is a 2 középszintű vizsgarész-összetevő eredményei-

re épülő kétváltozós (GLM) becslés:10 

A becsült érték: 

EMELT_irasbeli_szazalekos_eredmeny =  

= −17,453 + 0,654 * KOZEP_Egyszeru_rovid_szazalek + 0,411 * 

KOZEP_Szoveges_kifejtendo_szazalek 

Az összes abszolút hiba a valós emelt szintű és a becsült értékek 

esetében 2392 az egyváltozós lineáris becslés, és 2383 a kétváltozós 

esetben, ami statisztikai értelemben nem jelent érdemi javulást. (Pre_4 

a kétváltozós becslés értéke, RES_4 a létrejövő hiba) 

4.4 A közép- és emelt szintű vizsga vizsgarész-összetevők 

szerint elért eredményeinek összehasonlítása, elemzése, 

értékelése 

A 25. ábra adataiból leolvasható, hogy az egyes részterültek sokkal pon-

tatlanabbul becsülhetők, mint az összesített eredmények. A Szórás és az 

Átlag szórása oszlopai jóval nagyobb értékeket hoztak, mint a teljes vizs-

gatesztek alapján készült számítások értékei. Általában kétféle görbét il-

lesztettünk, ezek a lineáris és a négyzetes becslések, mert ezek illeszked-

nek legjobban. 

                                    
10 A megfelelő táblázat a 6. sz. mellékletben található. 
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4.4.1 Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok és szöveges, 

kifejtendő feladatok a középszinten elért eredmények 

alapján 

Középszintű érettségi I. vizsgarész, Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok 
Emelt szinten 

elért eredmények 

(százalékos 

összpontszám) 

N Átlag Szórás Átlag 

szórása 

95%-os konfidencia 

intervallum az átlagra 

Minimum Maximum 

alsó határ felső határ 

10-20% 5 59,11 6,004 2,685 51,66 66,57 51 67 

20-30% 32 62,64 8,698 1,538 59,50 65,77 47 80 

30-40% 38 66,55 10,124 1,642 63,22 69,88 47 89 

40-50% 57 69,51 8,227 1,090 67,33 71,70 53 82 

50-60% 62 73,73 7,469 0,949 71,83 75,62 58 93 

60-70% 45 78,47 7,897 1,177 76,10 80,84 62 93 

70-80% 43 82,95 6,336 0,966 81,00 84,90 69 96 

80-90% 14 86,67 4,358 1,165 84,15 89,18 78 93 

90-100% 2 88,89 6,285 4,444 32,42 145,36 84 93 

Összesen 298 73,33 10,634 0,616 72,11 74,54 47 96 

Középszintű érettségi II. vizsgarész, Szöveges, kifejtendő feladatok 
Emelt szinten 

elért eredmények 

(százalékos 

összpontszám) 

N Átlag Szórás Átlag 

szórása 

95%-os konfidencia 

intervallum az átlagra 

Minimum Maximum 

alsó határ felső határ 

0-10% 1 24,44 ― ― ― ― 24 24 

10-20% 3 58,52 8,413 4,857 37,62 79,42 49 64 

20-30% 10 45,11 20,848 6,593 30,20 60,02 0 67 

30-40% 15 51,85 14,947 3,859 43,57 60,13 22 71 

40-50% 38 53,39 15,469 2,509 48,31 58,48 27 82 

50-60% 53 62,10 12,953 1,779 58,53 65,67 33 89 

60-70% 74 60,99 14,723 1,711 57,58 64,40 13 98 

70-80% 52 70,90 12,688 1,759 67,37 74,43 29 89 

80-90% 39 81,48 13,160 2,107 77,22 85,75 49 100 

90-100% 13 87,35 9,135 2,534 81,83 92,87 69 98 

Összesen 298 64,64 17,438 1,010 62,65 66,63 0 100 
 

25. ábra A középszintű vizsga egyszerű, rövid választ igénylő feladataiban valamint 

szöveges kifejtendő feladataiban 10-20-30-40-50-[...]-100%-os eredményt elért 

vizsgázók átlageredményének értékelése az emelt szintű vizsga egyszerű rövid választ 

igénylő feladatai alapján 
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A 25. ábra azt mutatja, hogy az egyes vizsgarész-összetevők eseté-

ben sokkal nagyobb szórással, hibával becsülhetők az adatok, és nagyobb 

szórást mutatnak. Ugyanakkor a felső decilisben – a csoport homogenitá-

sa miatt – itt is jóval alacsonyabb az egyes értékek szórása az átlaghoz 
képest. 

Az emelt szintű érettségi vizsgán az egyszerű, rövid feladatokban 

a vizsgázók közül csak ketten kerültek a felső decilisbe, és csak tizenhatan 

a felső két decilisbe, míg a szöveges kifejtendő feladatok eredményei 

alapján a felső decilisbe 13, a felső két decilisbe 52 vizsgázó került. Ennek 

az emelt szintű érettségi vizsgán legjobban szereplő csoportnak a közép-

szintű próbavizsgán a két részterületen elért eredményeiről azt mutatják 

az adatok, hogy a vizsgázók ezen csoportjában a középszintű próbavizsga 

egyszerű, rövid választ igénylő vizsgarész-összetevőben az eredményeik 

78 és 93% között, a szövegesen kifejtendő vizsgarész-összetevő esetében 

49 és 100% között vannak.  

A szövegesen kifejtendő vizsgarész-összetevő esetén tágabb érték-

határok között mozogtak a vizsgázók eredményei. A Standard deviáció 

oszlopa is igazolja ezt a különbséget: ez az egyszerű, rövid választ igénylő 

feladatok esetén 4,358 illetve 6,285 a két felső decilisben, a szöveges ki-
fejtendő feladatok esetén 13,160 illetve 9,135 a két felső decilisben.  

A szöveges kifejtendő feladatok esetében nagyobb hibával lehet az 

emelt szintű eredmény alapján a középszintűt megbecsülni. Erre magya-

rázatul szolgálhat a próbavizsga-helyzet. A próbaérettségi javítása során 

szerzett tapasztalatok azt mutatták, hogy sokan nem vették komolyan 

a feladatot, meglepően nagy volt a meg nem írt, vagy feltűnően hanyagul 
megírt szöveges, kifejtendő feladatok száma. 

4.4.2 Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok és szöveges, 

kifejtendő feladatok az emelt szinten elért eredmények 

alapján 

A 26. ábra adatai azt mutatják, hogy a vizsgarész-összetevőnkénti becslés 

nagyobb hibával végezhető el, mint a teljes vizsga eredményeit elemző 

becslés. Az alsó decilisre az emelt szintű egyszerű rész-összetevő esetén, 
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a két alsó decilisre az emelt szintű szöveges, kifejtendő vizsgarész-

összetevő esetén nem végezhető el érdemi számítás az alacsony elem-
szám miatt. 
 

Emelt szintű érettségi I. vizsgarész, Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok 
Középszinten elért 

eredmények (szá-

zalékos összpont-

szám) 

N Átlag Szórás Átlag 

szórása 

95%-os konfidencia 

intervallum az átlagra 

Minimum Maximum 

alsó határ felső határ 
  

40-50% 4 30,68 6,818 3,409 19,83 41,53 23 36 

50-60% 28 34,58 10,076 1,904 30,67 38,49 14 52 

60-70% 78 41,52 13,669 1,548 38,44 44,60 14 75 

70-80% 93 54,08 13,080 1,356 51,39 56,77 23 84 

80-90% 81 64,20 14,077 1,564 61,08 67,31 27 91 

90-100% 14 75,49 12,196 3,260 68,45 82,53 52 98 

Összesen 298 52,40 17,389 1,007 50,42 54,38 14 98 

Emelt  szintű érettségi II. vizsgarész, Szöveges, kifejtendő feladatok 
Középszinten elért 

eredmények (szá-

zalékos összpont-

szám) 

N Átlag Szórás Átlag 

szórása 

95%-os konfidencia 

intervallum az átlagra 

Minimum Maximum 

alsó határ felső határ 
  

0-10% 1 21,74 ― ― ― ― 22 22 

10-20% 1 63,04 ― ― ― ― 63 63 

20-30% 7 42,24 23,002 8,694 20,96 63,51 7 72 

30-40% 13 44,48 11,283 3,129 37,66 51,30 26 65 

40-50% 38 51,66 15,225 2,470 46,65 56,66 13 83 

50-60% 43 57,74 14,099 2,150 53,40 62,07 26 80 

60-70% 77 59,91 15,595 1,777 56,37 63,45 17 93 

70-80% 54 66,95 13,290 1,809 63,32 70,58 39 98 

80-90% 46 73,77 13,629 2,010 69,72 77,82 41 98 

90-100% 18 87,92 7,612 1,794 84,14 91,71 67 100 

Összesen 298 62,45 17,607 1,020 60,44 64,45 7 100 
 

26. ábra Az emelt szintű vizsga egyszerű, rövid választ igénylő feladataiban valamint 

szöveges kifejtendő feladataiban 10-20-30-40-50-[...]-100%-os eredményt elért 

vizsgázók átlageredményének értékelése a középszintű vizsga egyszerű rövid választ 

igénylő feladatai alapján 

Az egyes vizsgarész-összetevők sokkal pontatlanabbul becsülhetők, 

mint az összesített eredmények. Általában kétféle görbét illesztettünk, 

ezek a lineáris és a négyzetes becslések, mert ezek illeszkednek legjob-

ban. 
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1. részterület: A középszintű Egyszerű rövid százalék értéke az 

EMELT_Egyszeru_rovid_szazalek függvényében. Mindkét esetben ±15% 

mutat a statisztikai becslés.  (FIT_4, LCL_4, UCL_4 a lineáris becslés kö-

zépértéke, alsó és felső határa, FIT_5, LCL_5, UCL_5 a másodfokú becslés 

középértéke, alsó és felső határa.) 

A regressziós modell becslése, paraméterei 

A középszintű érettségi I. vizsgarész, Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok százalékos ered-

ménye az emelt szintű I. vizsgarész, Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok százalékos ered-

ménye függvényében 

Regresszió 

típusa 

Modell adatok Becsült paraméterek 

R négyzet F df1 df2 Szignifikancia. Konstans b1 b2 

Lineáris 0,470 262,260 1 296 0,000 51,361 0,419  

Négyzetes 0,471 131,404 2 295 0,000 54,151 0,299 0,001 
 

27. ábra A lineáris és a négyzetes regresszió eredményei az középszintű próbaérettségi 

egyszerű, rövid választ igénylő feladat eredményei alapján 

A felírt regressziós egyenlet: Középszintű egyszerű rövid százalék = 

= 51,361 + 0,419 * Emelt szintű egyszerű rövid százalék 
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28. ábra A lineáris és a négyzetes regresszió eredményeit szemléltető grafikon 

a középszintű próbaérettségi egyszerű, rövid feladat eredményei alapján 

2. részterület: 

(FIT_6, LCL_6, UCL_6 a lineáris becslés középértéke, alsó és felső határa,  

FIT_7, LCL_7, UCL_7 a másodfokú becslés középértéke, alsó és felső ha-

tára.) 

A regressziós modell becslése, paraméterei 

A középszintű érettségi II. vizsgarész, Szöveges, kifejtendő feldatok százalékos eredménye az 

emelt szintű II. vizsgarész, Szöveges, kifejtendő feldatok százalékos eredménye függvényében 

Regresszió 

típusa 

Modell adatok Becsült paraméterek 

R négyzet F df1 df2 Szignifikancia Konstans b1 b2 

Lineáris 0,340 152,174 1 296 0,000 28,602 0,577  

Négyzetes 0,352 80,117 2 295 0,000 43,884 0,010 0,005 

29. ábra A lineáris és a kvadratikus regresszió eredményei a középszintű próbaérettségi 

szöveges kifejtendő vizsgarész-összetevő eredményei alapján 
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Középszintű szöveges kifejtendő százalék = 28,602 + 0,577 * 

Emelt szintű szöveges kifejtendő százalék 

A négyzetes becslés mindössze 1%-kal jobb eredményt ad átlago-

san, ezért inkább a lineáris becslést használtuk. 

 
30. ábra A lineáris és a négyzetes regresszió eredményeit szemléltető grafikon 

az emelt szintű próbaérettségi szöveges, kifejtendő feladatok eredményei alapján 

4.5 A vizsgarész-összetevők eredményei alapján illesztett 

becslő függvények eredményei 

A vizsgarész-összetevők eredményei alapján illesztett becslő függvények 

eredményeit nem finomítottuk, mert az egyedek oly mértékű változatos-

ságot mutattak, hogy az eltérések értelmezése nem lehetséges. 
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4.6 Az egyes vizsgarész-összetevők feladatainak 

összehasonlító elemzése (középszinten az elért 

eredmények alapján, emelt szinten a középszintű 

feladatok elemzésének tanulsága alapján) 

4.6.1 Átlageredmények 

A minta adatainak átlaga szignifikánsan kisebb, mint az érettségin 

elért összpontszámok átlaga, de nem tér el az írásbelin szerzett 

pontszámok átlagának becsült értékétől, ami 57% körüli.11  

4.6.2 Kiugró teljesítmények 

A középszintű próbaérettségi vizsgán résztvevők átlaga (68,97%) 

kimagaslóan jobb, mint a középszintű érettségi vizsga országos 

írásbeli becsült átlaga (52,24%). 

Az emelt szintű érettségi vizsga egyszerű rövid választ igénylő fel-

adatainak megoldása során szinte valamennyi, a próbaérettségi vizsgán 

részt vevő vizsgázó rosszabb eredményt ért el, mint a középszintű 

próbaérettségi azonos vizsgarész-összetevőjében. 

Az emelt szintű szöveges kifejtendő feladatokban a próbaérettségi 

vizsgán részt vevő diákok kiugróan magas, 70% körüli eredményt értek 

el, és a 85-90% közötti eredmény is nagyobb arányban fordult elő, mint 

az országos átlagban. 

4.6.3 Az eltérések szakmai okai 

A mintaeredmények jóval magasabb átlaga nem meglepő, hiszen az emelt 

szintre készülőknek minden körülmények között (még akkor is, ha nem 

mindenki vette komolyan a próbaérettségi vizsgát) jóval jobban kell telje-

síteni, mint a középszintű átlag, hiszen az emelt szint ismeretanyagban és 

                                    
11 Ebből az következik, hogy a szóbelin szerzett pontok lényegesen változtatják meg 

a vizsgázók eredményeit. 
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képességekben is összetettebb felkészülést és tudást igényel, mint a kö-

zépszint. A rövid választ igénylő vizsgarész-összetevőre vonatkozóan, ahol 

a többség 70% felett teljesített és kiugró adat a 75-80% közötti ered-

mény, ennek nyilvánvaló oka, hogy a középszint esetében döntően zárt 

végű feladatok és egyszerűbb feladattípusok vannak, és jobban építenek 

a forrásokra (lásd a tanulmány 1.2.1. pontjának elemzését) és az atlaszt 

is lehet használni, így az emelt szintre jelentkezőknek nem okozhat külö-

nösebb gondot a feladatok többségének megoldása. 

Emelt szinten az egyszerű rövid választ igénylő vizsgarész-összetevő 

feladatai komplexebb tudást és képességeket igényelnek, több a nyílt vé-

gű feladat, és nem lehet az atlaszt sem használni. (Lásd a tanulmány 

1.2.1. pontjának elemzését.) 

Az emelt szintű szöveges kifejtendő vizsgarész-összetevő feladatai-

ban való eltérés (kiugróan magas 70% körüli eredmény) lehetséges ma-

gyarázata: 

Az emelt szintre jelentkező átlagos vagy jó képességű diákok, akik 

tudatosan és szisztematikusan készülnek az érettségi vizsgára, a felkészü-

lésük során elsajátítják az esszéírás algoritmusát és figyelnek arra, hogy 

az alapvető kompetenciákat (tér és idő használat, szaknyelv alkalmazása, 

források elemzése, eseményeket alakító tényezők feltárása, nyelvhelyes-

ség, megszerkesztettség) megjelenítsék a feladatuk megoldásában. Voltak 

olyan témakörökhöz kapcsolódó feladatok, amelyek rendszeresen vissza-

térnek az írásbeli során (18. feladat: Uralkodói jövedelmek alakulása – 

a 2011. májusi feladatsorban egy nagyon hasonló hosszú esszé szerepelt, 

15. feladat: A fejlődő országok népesedési jellemzői, 21. Klebelsberg ok-

tatáspolitikája – a 2012. októberi feladatlapon hasonló feladatok szerepel-

tek). Továbbá a 2014-es szóbeli vizsgatémakörökhöz (I/1. Magyarország 

gazdasága a XIV–XVII. században – 18. feladat: Uralkodói jövedelmek 

alakulása, II/8. Demográfiai változások a XX. században /egyetemes tör-

ténelem/ – 15. feladat: A fejlődő országok népesedési jellemzői, V/22. 

A reformáció és a katolikus megújulás /egyetemes és magyar történelem/ 

– 17. feladat: Magyarországi reformáció, VI/27. Habsburg-magyar küz-
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delmek és együttélés 1526–1711 – 20. feladat: Rákóczi-szabadságharc) is 

kapcsolódtak feladatok. Így valószínűleg a diákok ezekből jobban felké-

szültek már májusra, és jobban is teljesítettek, mint az átlag. Mindez iga-

zolhatja azt is, hogy itt az átlagtól eltérően az összpontszámban is 

kiugróan magasabb, 85-90% közötti eredmény, hiszen a kiváló képességű 

és szisztematikusan teljesítő diákokat még inkább segítik az írásbeli és 

a szóbeli témakörök közötti átfedések. 
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5 Következtetések 

A fenti adatok és elemzések alapján a hipotéziseink igazolódtak. 
 

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

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

ténelem vizsgatárgyból elég nagy bizonyossággal becsülhetjük meg 

a középszintű vizsgából az emelt szintűt, az emelt szintű vizsga eredmé-

nyeiből a középszintű eredményt. Rögzítenünk kell azonban azt a tényt, 

hogy a vizsgálatban csak olyan vizsgázók vettek részt, akik emelt szintű 

érettségi vizsgát tettek. Tehát nem tudjuk, hogy a teljes középszinten 

vizsgázó sokaságra is ugyanilyen bizonyossággal állapítható-e meg 

ugyanez az összefüggés, tehát nem tudjuk megbecsülni, hogyan boldo-

gulnának az emelt szintű vizsgán azok, akik csak a középszintű vizsgára 

jelentkeztek.  
 

H2. Az emelt szintű vizsgát választó vizsgázók középszintű vizsgája törté-

nelem vizsgatárgyból magasabb átlagú (68,97%) és kisebb szórású 

(12,419), mint a valós emelt szintű eredményeik (átlag: 57,08%, szórás 

15,966). 
 

A történelem vizsgatárgyból a minta elemszáma kellően nagy ahhoz, 

hogy a becslések szignifikancia-szintjét elég magasnak tekintsük.  
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6 Az elemzés eredményeire alapozott fejlesztési 

javaslatok 

A javaslatainkat az alábbiakban összegezzük.  

1. A történelem érettségi vizsgáról az a kép alakult ki, hogy a vizsgale-

írás, a vizsgarészek, vizsgarész-összetevők, a vizsgaszerkezet struk-

túrája jól működő egészet alkot. Az egyes vizsgarész-összetevők 

tekintetében az eredmények becslésében mutatkozó magas hiba, 

szórás a teljes vizsga eredményeiben kiegyenlítődik, az eredmények 

eloszlása közelít a normál eloszláshoz.  

A középszintű és az emelt szintű eredményekből egymásra történő 

becslések magas szignifikanciája és bizonyossága mellett megállapí-

tottuk, hogy az emelt szinten vizsgázó diákok a középszintű vizsgán 

jobban teljesítenek, mint az országos átlag. Ugyanakkor megállapí-

tottuk azt is, hogy a diákok középszintű próbavizsgán és emelt szin-

tű tényleges érettségi vizsgán elért eredményeiből létrehozott 

adatpárok alapján ábrázolt függvény egy egymeredekségű egyenes-

re illeszkedik. Ez azt jelenti, hogy a legjobban felkészült, emelt szin-

ten magas eredményt elérő diákok a középszintű próbavizsgán sem 

magaslanak ki – a különbség nem nő a javukra a középszintű vizsga 

alapján, azaz a tudásuk, felkészültségük nem emeli ki őket lényege-

sen a középszintű vizsgázók sokaságából. A feladatsorok összeha-

sonlítása alapján kiderült, hogy az emelt szintű feladatsor mind az 

ellenőrzött és értékelt ismeretek, mind az alkalmazandó kompeten-

ciák tekintetében lényegesen nehezebb. Az emelt szintű vizsga szá-

mos olyan ismeretet és készséget mér, amelyet a középszintű nem, 

ezért a vizsgázóknak az ezeken a területeken szerzett tudása nem 

jelent számukra többletpontszámot eredményező előnyt a közép-

szintű vizsgán. A jóval nehezebb vizsgán nyújtott nagyon jó ered-

mény nem jelenti azt, hogy a jóval könnyebb középszintű vizsgán 

ezen vizsgázók jól elkülöníthetően kimagasodjanak. Ugyanakkor az 
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is látható, hogy a középszintű írásbeli vizsga egészének eredményei 

normál eloszlást mutatnak, tehát a középszintű vizsgán is csak ala-

pos felkészültség (az ismeretek és képességek magas szintű elsajá-

títása) mellett lehet igazán kiemelkedő eredményt elérni. Ez – 

figyelembe véve a becsléseink megbízhatóságának magas szintjét – 

véleményünk szerint igazolja a kétszintű vizsga, vagyis a különálló 

közép- és emelt szintű vizsga fenntartásának létjogosultságát törté-

nelemből. 

Megállapítottuk, hogy a több vizsgarész-összetevő eredményein ala-

puló becslések megbízhatóbbak, mint a vizsgarészenkénti becslések. 

(Ez külön-külön igaz mindkét vizsgarész-összetevő alapján készült 

becslésekre.) Ennek megfelelően indokolt a jelenlegi, többféle 

feladatból álló, többféle módszerrel értékelt vizsgarész-

összetevőkből álló struktúra fenntartása. 

2. A középszintű próbaérettségi dolgozatok és emelt szintű éles érett-

ségi dolgozatok más-más részterületén tapasztaltunk nem normális 

vagy „majdnem” nem normális eloszlást. Ugyanakkor figyelemre 

méltó, hogy ez a középszintű vizsgadolgozatok esetében az egysze-

rű, rövid választ igénylő vizsgarész-összetevőre vonatkozó adatok-

kal kapcsolatban (megjegyzendő, hogy itt a hipotézis még megállt: 

0,062 – a határ 0,05 lett volna), míg az emelt szintű vizsgadolgoza-

tok esetén a szöveges, kifejtendő vizsgarész-összetevővel kapcso-

latban (0,031 – a határ 0,05) merült fel. Ez azt jelenti, hogy 

a normál eloszlás valószínűsége nem a vizsgarész-össze-

tevőkre vonatkozó szabályozó dokumentumoktól (követel-

mények, vizsgaleírás), hanem más körülményektől (pl. 

feladatok témája, esetleg megszerkesztettsége stb.) függ. 

3. Megállapítottuk, hogy a középszintű és az emelt szintű vizsgák ne-

hézségét illetően fontos szerepe van annak, hogy az emelt szintű 

történelem érettségi vizsga egyszerű, rövid választ igénylő vizsga-

rész-összetevőjében nagyobb arányt képviselnek a nyílt végű fel-

adatok. A fenti eredményekből arra következtetünk, hogy ezen 
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a gyakorlaton nem szükséges változtatni, de javasolt a vizsgaleírás 

ennek megfelelő korrekciója. 

4. A középszintű egyszerű, rövid választ igénylő vizsgarész-összetevő 

feladatainak esetében kimutathatónak véljük a középiskolai atlasz 

használatának az eredményre gyakorolt hatását, de ez a tényező 

önmagában nem befolyásolja döntően a két szint eredménye közötti 

különbséget. (A középszintű történelem érettségi egyszerű, rövid 

választ igénylő vizsgarész-összetevőjének feladatai között nem sze-

repelnek az atlaszból egyszerűen kimásolható adatokra – pl. év-

számokra – vonatkozó kérdések.) Abban számos más tényező is 

szerepet játszik: a feladatok típusa és a megadott források változa-

tossága és újszerűsége. Az atlasz fontos segédeszköz, nem ja-

vasoljuk kivezetését az érettségiből, de puszta adattárként 

(nem segédeszközként) való használatán változtatni kell. 

5. A feladatlapokat a vizsgakövetelményekkel összevetve megállapít-

ható, hogy az emelt szintű vizsgakövetelmények sok olyan összetet-

tebb kompetenciát tartalmaznak, amelyek kevésbé jelentek meg 

a feladatsorban. Így a továbbiakban a két szint közötti különbség 

növelhető az emelt szinten előírt kompetenciákra épülő összetettebb 

feladatok alkalmazásával is. 

6. Emelt szinten a szóbeli témakörök visszatükröződtek a szöveges, ki-

fejtendő feladatok körében. Véleményünk szerint ez támogatta 

a tudatosan készülő, jó képességű diákokat a jobb eredmény eléré-

sében. Úgy gondoljuk, hogy ez a továbbiakban is érvényesülhetne 

a feladatsorok összeállításánál. 
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8 Mellékletek 

1. számú melléklet 
 

A két feladatlap rövid választ igénylő feladatainak 

összehasonlítása a feladattípusok és a forrástípusok tükrében 
 

Középszintű próbaérettségi feladatlap Emelt szint  

1. A feladat az ókori keleti civilizációkkal 

kapcsolatos. 

Fogalmak azonosítása, hozzárendelése egy kor-

hoz vagy egy államhoz  

 

 

Szöveges források 

1. A feladat a kereszténység ókori történe-

téhez kapcsolódik. 

Események közötti sorrendiség 

Események időpontjának, földrajzi helyének 

megadása 

 

Szöveges források 

2. A feladat az Oszmán Birodalom terjesz-

kedéséhez kapcsolódik. 

Események helyszínének azonosítása tér-

kép/atlasz segítségével  

 

 

Térkép (térképvázlat) 

2. A feladat a középkori európai kultúrával 

kapcsolatos. 

Korstílus/irányzat (fogalom) megnevezése, jel-

lemzőinek azonosítása különböző típusú forrá-

sok alapján. 

 

Szöveges és képi források 

 

3. A feladat a IX–X. századi magyar törté-

nelemmel kapcsolatos. 

Források alapján fogalmak azonosítása, ese-

mény időbeli és térbeli elhelyezése  

 

 

 

Szöveges források 

3. A feladat a középkori magyar történe-

lemhez kapcsolódik. 

Megadott szempontok szerinti fogalmak gyűjté-

se forrásokból, következtetések levonása 

Források alapján egyszerű következtetések, 

értékelések megfogalmazása 

Események időpontjának megadása 

Szöveges forrás 

 

4. A feladat a barokk stílussal kapcsolatos. 

 

Korstílus jellemzőinek azonosítása szöveges és 

képi források alapján. 

 

Szöveges és képi források 

4. A feladat a kapitalista világgazdaság új 

centrumának kialakulásához kapcsolódik. 

Források alapján egyszerű következtetések, 

értékelések megfogalmazása 

Helyszín azonosítása forrás alapján 

Szöveges forrás 
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Középszintű próbaérettségi feladatlap Emelt szint  

5. A feladat Mária Terézia uralkodásához 

kapcsolódik. 

Források alapján egyszerű következtetések 

megfogalmazása, értelmezés, információgyűjtés 

Szöveges forrás 

5. A feladat Magyarország XVIII. századi 

történelméhez kapcsolódik. 

Jelmagyarázat készítése térképhez.  

 

 

Térkép (térképvázlat) 

 

6. A feladat az ipari forradalmakhoz kap-

csolódik. 

Fogalmak azonosítása, hozzárendelése egy kor-

hoz vagy egy államhoz 

 

Képi források 

6. A feladat az Amerikai Egyesült Államok 

történetéhez kapcsolódik. 

Információkeresés források segítségével 

Források alapján egyszerű következtetések, 

értékelések megfogalmazása 

Szöveges forrás 

 

7. A feladat Magyarország reformkori tör-

ténetével kapcsolatos. 

Források alapján egyszerű következtetések 

megfogalmazása 

 

Szöveges forrás 

7. A feladat az 1848/49-es magyar szabad-

ságharccal kapcsolatos. 

Helyszínek és események azonosítása térkép-

vázlat segítségével 

Események időpontjának megadása 

Szöveges források és térkép (térképvázlat) 

 

8. A feladat a XX. század második felének 

gazdaságtörténetével kapcsolatos. 

Információkeresés források (szöveges, adatsor) 

segítségével 

Különböző típusú (szöveges, képi, diagram) 

forrásból származó információk összevetése 

Fogalom azonosítása. 

Szöveges forrás és statisztikai táblázat 

8. A feladat a második világháborúval kap-

csolatos. 

Forrás szerzőjének azonosítása  

 

 

 

 

Szöveges források 

 

9. A feladat a két világháború közti magyar 

társadalommal kapcsolatos. 

Információkeresés források (szöveges, adatsor) 

segítségével 

Különböző típusú (szöveges, képi, diagram) 

forrásból származó információk összevetése 

Statisztikai táblázat és szöveges források 

9. A feladat a két világháború közötti ma-

gyar gazdasággal kapcsolatos. 

Különböző típusú (adatsor, diagram) forrásból 

származó információk összevetése, elemzése 

 

 

Statisztikai táblázat, ábra 
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Középszintű próbaérettségi feladatlap Emelt szint  

10. A feladat az 1956-os forradalomhoz 

kapcsolódik. 

 

Fogalmak azonosítása, információk hozzárende-

lése egy korhoz, egy személyhez 

 

 

Szöveges forrás 

10. A feladat az 1956-os magyar forrada-

lom és szabadságharc külpolitikai össze-

függéseivel kapcsolatos. 

Hiányzó adat kiegészítése szöveges forrásban 

Következtetések megfogalmazása események, 

folyamatok, jelenségek, döntések következmé-

nyeiről 

Szöveges forrás 

 

11. A feladat a harmadik világ problémái-

hoz kapcsolódik. 

Különböző típusú (szöveges, diagram) forrásból 

származó információk összevetése, okok és 

következmények összekapcsolása 

 

Szöveges forrás és ábrák/diagramok 

11. A feladat az Európai Unió kialakulásá-

nak előzményeivel kapcsolatos. 

Célok és következmények megkülönböztetése, 

értelmezése 

Fogalom azonosítása szöveges forrás alapján  

 

Szöveges forrás 

 

12. A feladat az emberi jogokhoz kapcsoló-

dik. 

Információkeresés szöveges forrás segítségével

  

 

Szöveges forrás 

12. A feladat a jelenkori magyar társad 

alom történetéhez kapcsolódik. 

Következtetések megfogalmazása események, 

folyamatok, jelenségek, döntések következmé-

nyeiről 

Ábra, diagram 
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2. számú melléklet 
 

A két feladatlap rövid választ igénylő feladatainak 

összehasonlítása a vizsgakövetelményben szereplő témakörökkel 

és kompetenciákkal 
 

Középszintű próbaérettségi feladatlap Emelt szint  

1. A feladat az ókori keleti civilizációkkal 

kapcsolatos. 

K. 1. 1 Az egyes civilizációk vallási és kulturális 

jellemzőinek azonosítása. 

 

K 2. 1 Legyen képes az egy témához vagy kor-

hoz kapcsolható fogalmakat kiválasztani, rend-

szerezni. 

1. A feladat a kereszténység ókori történe-

téhez kapcsolódik. 

E. 1. 5 A kereszténység történetének néhány 

állomása az ókorban (pl. páli fordulat,  

üldöztetés, milánói ediktum, niceai zsinat). 

 

K 1. 1 Tudjon válaszolni a forrás tartalmára  

vonatkozó egyszerű kérdésekre. 

K 3. 6 Legyen képes a fontos történelmi  

eseményeket sorrendbe állítani, évszámokkal, 

nevekkel és helyekkel összekapcsolni. 

 

2. A feladat az Oszmán Birodalom terjesz-

kedéséhez kapcsolódik. 

K. 2. 8 Az oszmán hódítás irányai, legfontosabb 

állomásai a XIV-XVI. században. 

 

K 3. 1 Legyen képes a fontosabb történelmi 

topográfiai neveket a vaktérképen bejelölt pon-

tokhoz vagy területekhez kapcsolni, és alapvető 

ismereteket gyűjteni. 

 

2. A feladat a középkori európai kultúrával 

kapcsolatos. 

E. 2. 5 A skolasztika (Aquinói Szent Tamás). 

E. 2. 6 A humanizmus és a reneszánsz jellemzői 

(pl. emberközpontúság, antik embereszmény) 

és fontosabb itáliai képviselői (pl. Petrarca, Ma-

chiavelli és Raffaello). 

K. 2. 5 A romantika és a gótika főbb stílusje-

gyei. 

K. 2. 6 A humanizmus és a reneszánsz főbb  

jellemzői. 

 

E 2. 1 Forrás alapján legyen képes történelmi 

fogalmak meghatározására. 

K 1. 3 Legyen képes képi források leírására, 

a nagy történelmi korszakok, korstílusok szerinti 

csoportosítására. 

E. 1. 3. Legyen képes a képi forrásból merített 

információkat saját ismereteivel összevetni. 
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Középszintű próbaérettségi feladatlap Emelt szint  

3. A feladat a IX–X. századi magyar törté-

nelemmel kapcsolatos. 

K. 3. 1 A magyar nép vándorlása térkép alap-

ján. 

 

E. 3. 1 A vándorló magyarság képe a korabeli 

forrásokban (pl. arab és bizánci források).  

 

E 2. 1 Forrás alapján legyen képes történelmi 

fogalmak meghatározására. 

 

3. A feladat a középkori magyar történe-

lemhez kapcsolódik. 

E. 3. 3 Az új rend megszilárdulása Szent László 

és Könyves Kálmán idején. 

 

K. 1. 1. Legyen képes dokumentumokból, meg-

adott szempontok alapján korabeli társadalmi és 

politikai viszonyokra vonatkozó állításokat meg-

fogalmazni. 

4. A feladat a barokk stílussal kapcsolatos. 

 

K. 4. 2 A barokk stílus jellemzői. 

 

K 1. 3 Legyen képes képi források leírására, 

a nagy történelmi korszakok, korstílusok szerinti 

csoportosítására. 

4. A feladat a kapitalista világgazdaság új 

centrumának kialakulásához kapcsolódik. 

E. 4. 1 A kapitalista világgazdasági rendszer 

kialakulásának kezdetei, a legfőbb társadalmi és 

gazdasági folyamatok a XVI-XVII. században 

Nyugat-Európában.  

 

K 1. 1 Tudjon válaszolni a forrás tartalmára 

vonatkozó egyszerű kérdésekre.   

K 1. 1 Tudja értelmezni a magyar és az egye-

temes történelem fontosabb szöveges forrásait, 

és megadott szempontok szerint tudjon a forrás 

alapján egyszerű következtetéseket megfogal-

mazni. 

 

5. A feladat Mária Terézia uralkodásához 

kapcsolódik. 

K. 5. 4 Mária Terézia és II. József reformjai. 

 

K 1. 1 Tudjon válaszolni a forrás tartalmára 

vonatkozó egyszerű kérdésekre.  

K 1. 1 Tudja értelmezni a magyar és az egye-

temes történelem fontosabb szöveges forrásait, 

és megadott szempontok szerint tudjon a forrás 

alapján egyszerű következtetéseket megfogal-

mazni. 

 

5. A feladat Magyarország XVIII. századi 

történelméhez kapcsolódik. 

K. 5. 4 Demográfiai változások, a nemzetiségi 

arányok alakulása. 

 

E 3. 1 Legyen képes vaktérképen bejelölt fonto-

sabb történelmi helyszíneket azonosítani. 

E 2. 1 Legyen képes a történelmi szakszókincset 

használni. 
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Középszintű próbaérettségi feladatlap Emelt szint  

6. A feladat az ipari forradalmakhoz kap-

csolódik. 

K. 6. 4 Az ipari forradalom legjelentősebb terü-

letei (könnyűipar, nehézipar, közlekedés) és 

néhány találmánya. 

K. 6. 6 A második ipari forradalom alapvető 

vonásainak bemutatása. 

E. 6. 6 Az ipari forradalom legfontosabb talál-

mányainak és felfedezőinek bemutatása 

(pl. Benz, Edison, a robbanómotor, telefon). 

 

K 1. 3 Legyen képes képi források leírására, 

a nagy történelmi korszakok, korstílusok szerinti 

csoportosítására.  

6. A feladat az Amerikai Egyesült Államok 

történetéhez kapcsolódik. 

K. 6. 5 Az USA kialakulása és nagyhatalommá 

válása. 

 

K 1. 1 Tudja értelmezni a magyar és az egye-

temes történelem fontosabb szöveges forrásait, 

és megadott szempontok szerint tudjon a forrás 

alapján egyszerű következtetéseket megfogal-

mazni. 

 

7. A feladat Magyarország reformkori tör-

ténetével kapcsolatos. 

K. 7. 1 Széchenyi és Kossuth reformprogramja. 

 

K 1. 1 Tudjon válaszolni a forrás tartalmára 

vonatkozó egyszerű kérdésekre.  

7. A feladat az 1848/49-es magyar szabad-

ságharccal kapcsolatos. 

K. 7. 4 A főbb hadjáratok, a katonai erőviszony-

ok alakulása, a vereség okai. 

 

E 3. 1 Legyen képes vaktérképen bejelölt fonto-

sabb történelmi helyszíneket azonosítani. 

K 3. 6 Legyen képes a fontos történelmi esemé-

nyeket sorrendbe állítani, évszámokkal, nevek-

kel és helyekkel összekapcsolni.  

Legyen képes megadott segítséggel (pl. térkép-

vázlat, kronológiai tábla, forrás) konkrét ese-

ménysorokat bemutatni. 

8. A feladat a XX. század második felének 

gazdaságtörténetével kapcsolatos. 

K. 8. 9 A szovjet blokk kialakulása és jellemzői. 

 

 

K 1. 1 Tudjon válaszolni a forrás tartalmára 

vonatkozó egyszerű kérdésekre. 

Tudja értelmezni a magyar és az egyetemes 

történelem fontosabb szöveges forrásait, és 

megadott szempontok szerint tudjon a forrás 

alapján egyszerű következtetéseket megfogal-

mazni. 

8. A feladat a második világháborúval kap-

csolatos. 

E. 8. 7 A szövetséges hatalmak együttműködé-

sének elemzése. 

 

K 4. 13 Legyen képes források segítségével 

történelmi szereplőknek az események alakulá-

sában betöltött szerepét bemutatni. 
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Középszintű próbaérettségi feladatlap Emelt szint  

9. A feladat a két világháború közti magyar 

társadalommal kapcsolatos. 

K. 9. 3 Társadalmi rétegződés és életmód 

a húszas-harmincas években. 

 

K 1. 5 Tudjon statisztikai táblázatok, diagramok, 

grafikonok, kronológiák, sematikus ábrák tar-

talmára vonatkozó állításokat megfogalmazni, 

következtetéseket levonni, egyszerű, rövid kifej-

tést igénylő kérdésekre válaszolni. 

9. A feladat a két világháború közötti ma-

gyar gazdasággal kapcsolatos. 

E. 9. 2 Gazdasági válság és radikalizálódás 

a belpolitikában (Gömbös és kísérlete). 

K. 9. 1 Trianon gazdasági, társadalmi és etnikai 

hatásai. 

 

K 1. 5 Tudjon statisztikai táblázatok, diagramok, 

grafikonok, kronológiák, sematikus ábrák tar-

talmára vonatkozó állításokat megfogalmazni, 

következtetéseket levonni, egyszerű, rövid kifej-

tést igénylő kérdésekre válaszolni. 

 

10. A feladat az 1956-os forradalomhoz 

kapcsolódik. 

 

K. 10. 4 Az 1956-os forradalom és szabadság-

harc kitörésének okai és főbb eseményei. 

 

 

K 1. 1 Tudjon válaszolni a forrás tartalmára 

vonatkozó egyszerű kérdésekre. 

10. A feladat az 1956-os magyar forrada-

lom és szabadságharc külpolitikai össze-

függéseivel kapcsolatos. 

E. 10. 4 A magyar forradalom nemzetközi jelen-

tősége és összefüggései (pl. szuezi válság sze-

repe, a magyar kérdés az ENSZ-ben). 

 

K  1. 1 Tudjon válaszolni a forrás tartalmára 

vonatkozó egyszerű kérdésekre. 

E 1. 1 Legyen képes a forrás szerzőjének szán-

dékára, álláspontjára utaló megállapításokat 

tenni és azokat a forrás és saját, ismeretei alap-

ján indokolni. 

 

11. A feladat a harmadik világ problémái-

hoz kapcsolódik. 

K. 11. 3 A fejlőd ő országok főbb problémái  

(pl. népességnövekedés, szegénység, élelmezé-

si és adósságválság). 

 

K 1. 5 Tudjon statisztikai táblázatok, diagramok, 

grafikonok, kronológiák, sematikus ábrák tar-

talmára vonatkozó állításokat megfogalmazni, 

következtetéseket levonni, egyszerű, rövid kifej-

tést igénylő kérdésekre válaszolni. 

 

11. A feladat az Európai Unió kialakulásá-

nak előzményeivel kapcsolatos. 

E. 11. 2 A „Hatok” Közös Piacától az Európai 

Unióig (1957-1992), az integráció főbb állo-

másai. 

 

K  1. 1 Tudjon válaszolni a forrás tartalmára 

vonatkozó egyszerű kérdésekre. 

E 1. 1 Legyen képes a forrás szerzőjének szán-

dékára, álláspontjára utaló megállapításokat 

tenni és azokat a forrás és saját, ismeretei alap-

ján indokolni. 
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Középszintű próbaérettségi feladatlap Emelt szint  

12. A feladat az emberi jogokhoz kapcsoló-

dik. 

K. 12. 1 Az emberi jogok ismerete és a jog-

egyenlőség elvének bemutatása. 

K. 6. 1 Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatá-

nak alapkérdései. 

 

K 1. 1. Megadott szempontok alapján tudjon 

információkat gyűjteni a forrásból, és tudja az 

információkat saját korábbi ismereteivel össze-

vetni, az eltéréseket megfogalmazni és indo-

kolni. 

12. A feladat a jelenkori magyar társad 

alom történetéhez kapcsolódik. 

E. 12. 5 A magyar társadalom szerkezetváltozá-

sai az elmúlt fél évszázadban. 

K. 12. 5 Demográfiai változások Magyarorszá-

gon az elmúlt fél évszázadban. 

 

K 1. 5 Tudjon statisztikai táblázatok, diagramok, 

grafikonok, kronológiák, sematikus ábrák tar-

talmára vonatkozó állításokat megfogalmazni, 

következtetéseket levonni, egyszerű, rövid kifej-

tést igénylő kérdésekre válaszolni. 

 
 

Rövidítések magyarázata: 

K= középszint 

E= emelt szint 
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3. számú melléklet 
 

A két feladatlap szöveges kifejtendő feladatainak összehasonlítása 

a vizsgakövetelményben szereplő témakörök és a forrástípusok 

alapján 
 

Középszintű próbaérettségi feladatlap Emelt szint  

13. Caesar hatalomra jutása 

K. 1. 3 A hódító háborúk társadalmi és politikai 

következményei a köztársaság korában. 

Szöveges forrás 

13. Magna Charta Libertatum 

E. 2. 7 A rendi állam kialakulása és működése 

Angliában és Franciaországban. 

Szöveges források 

 

14. Konzervativizmus 

K 6. 3 A korszak főbb eszmeáramlatainak (libe-

ralizmus, nacionalizmus, konzervativizmus és 

szocializmus) jellemzői források alapján. 

Szöveges forrás 

14. Jakobinus diktatúra 

E. 6. 1 A jakobinus diktatúra.  

 

 

Szöveges források 

 

15. Buda eleste 

K. 5. 1. A mohácsi vész és az ország részekre 

szakadása. 

 

 

 

Szöveges források 

15. Fejlődő országok népesedési jellemzői 

K. 11. 3. A fejlődő országok főbb problémái 

(pl. népességnövekedés, szegénység, élelmezé-

si és adósságválság). 

E. 11. 3. A demográfiai válság társadalmi és 

gazdasági okai. 

Szöveges forrás és grafikus ábra (diagram) 

 

16. Hunyadi Mátyás uralkodása 

 

K. 3. 5 Mátyás király uralkodói portréja intézke-

dései alapján. 

E. 3. 5 Mátyás király bel- és külpolitikája. 

Szöveges források 

16. Német külpolitika az első világháború 

előtt 

E. 6. 5. A szövetségi rendszerek kialakulásának 

okai az első világháború előtt. 

Gyarmatok és gyarmattartók a századfordulón. 

Szöveges és képi (karikatúra) forrás, grafikus 

ábra (diagram) 

 

17. Magyarország a XVIII. Században 

K. 5. 4. Demográfiai változások, a nemzetiségi  

arányok alakulása. 

Szöveges forrás 

17. Magyarországi reformáció 

K. 5. 4. A hazai reformáció és a barokk kulturá-

lis hatásai források alapján. 

Szöveges források 
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Középszintű próbaérettségi feladatlap Emelt szint  

18. Magyar ipar a dualizmus korában 

K. 7. 6. Kibontakozó ipar, fejlődő mezőgazda-

ság, közlekedés 

 

 

Statisztikai táblázat, grafikus ábra, képi forrás 

18. Uralkodói jövedelmek Magyarországon 

E. 3. 2. Szent István törvényalkotó tevékenysé-

ge. 

K. 3. 4. Károly Róbert gazdasági reformjai. 

E. 3. 5 Mátyás király bel- és külpolitikája. 

Szöveges források és statisztikai táblázat 

 

19. Magyarország a II. világháborúban 

K. 9. 5. Magyarország háborúba lépése és rész-

vétele a Szovjetunió elleni harcokban 

Szöveges forrás 

19. Reformkori gazdaság 

E. 7. 1. A gazdasági átalakulás jellemzése és 

elemzése.   

Szöveges forrás és statisztikai táblázat 

 

20. Kádár – korszak 

K. 10. 5. A rendszer jellemzői a Kádár-korszak-

ban. Életmód és mindennapok. 

Statisztikai táblázat, szöveges és képi forrás 

20. Rákóczi-szabadságharc 

E. 5. 3. A spanyol örökösödési háború és 

a Rákóczi – szabadságharc. 

Szöveges forrás és térkép (térképvázlat) 

 

 21. Klebelsberg Kunó oktatáspolitikája 

E. 9. 3. A klebelsbergi kultúrpolitika kibontako-

zása és főbb jellemzői (pl. kultúrfölény, vallás-

erkölcsi nevelés). 

Szöveges források 

 

22. A hazai cigányság 

K. 12. 3. A hazai romák helyzete (oktatás, lak-

hatás, egészségügy, foglalkoztatás). A diszkri-

mináció fogalma. 

Szöveges forrás, statisztikai táblázatok, grafikus 

ábra (diagram) 

 
 

Rövidítések magyarázata: 

K= középszint 

E= emelt szint 
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4. számú melléklet 

Korrelációk 
 

Korrelációk 

 

Középszintű írásbeli 

százalékos ered-

ménye 

Középszintű írásbeli  

I. vizsgarész  

Egyszerű, rövid 

választ igénylő fel-

adatok százalékos 

eredménye 

Középszintű írásbeli  

II. vizsgarész   

Szöveges, kifejten-

dő feladatok száza-

lékos eredménye 

Emelt szintű írás-

beli százalékos 

eredménye 

Pearson 

Korreláció 
0,768** 0,678** 0,684** 

Szignifikanci

a (2 oldali) 
0,000 0,000 0,000 

Emelt szintű írás-

beli  

I. vizsgarész 

Egyszerű, rövid 

választ igénylő 

feladatok százalé-

kos eredménye 

Pearson 

Korreláció 
0,760** 0,685** 0,665** 

Szignifikanci

a (2 oldali) 
0,000 0,000 0,000 

Emelt szintű írás-

beli  

II. vizsgarész 

Szöveges, kifej-

tendő feladatok 

százalékos ered-

ménye 

Pearson 

Korreláció 
0,644** 0,555** 0,583** 

Szignifikanci

a (2 oldali) 
0,000 0,000 0,000 

A korreláció szignifikáns 0,01 szinten (2 oldali) 
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5. számú melléklet 
 

A kétváltozós regressziós modell becslése, paraméterei 

Az emelt szintű írásbeli százalékos eredménye a középszintű vizsgarészek függvényében 

Paraméterek B paraméter 

szórása 

t Szignifikancia. 95% kofidencia 

intervallum 

A próba 

erejea 

alsó 

határa 

felső 

határa 

 

Tengelymetszet 
−17,45

3 
4,085 −4,273 0,000 −25,492 −9,414 0,989 

Középszintű írás-

beli érettségi 

I. vizsgarész 

Egyszerű, rövid 

választ igénylő 

feladatok százalé-

kos eredménye 

0,654 0,065 9,995 0,000 0,526 0,783 1,000 

Középszintű írás-

beli érettségi 

II. vizsgarész 

Szöveges, kifej-

tendő feladatok 

százalékos ered-

ménye 

0,411 0,040 10,290 0,000 0,332 0,489 1,000 

a. alfa = 0,05 szinthez 
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6. számú melléklet 
 

A regressziós modell becslése, paraméterei 

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

kos eredményének függvényében 

Regresszió 

típusa 

Modell adatok Becsült paraméterek 

R négyzet F df1 df2 Szignifikancia Konstans b1 b2 

Lineáris 0,590 426,551 1 296 0,000 −11,040 0,988  

Négyzetes 0,596 217,860 2 295 0,000 15,994 0,162 0,006 
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