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KÖZÉPSZINT

A magyar nyelv és irodalom
írásbeli vizsgaeredményeinek elemzése

1

 2012-ES TAVASZI ÉRETTSÉGI VIZSGAIDŐSZAK 

1

Az elemzés az Oktatási Hivatal Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban című, TÁMOP 3.1.8. jelű európai uniós projektjének keretében készült.

1. A vizsgateljesítmények elemzésének hozama
Az elemzések forrása a 2012-es tavaszi vizsgaidőszak nappali tagozatán magyar nyelv és
irodalomból középszinten, illetve emelt szinten érettségi vizsgát tett vizsgázók mintája.
Fontos megjegyezni, hogy a minta nem tartalmazza a felnőttképzésben érettségizők
teljesítményadatait. (Az Oktatási Hivatal érettségi gyorsjelentése szerint 2012-ben
a középszinten vizsgázó gimnazisták átlageredménye 56,90%, a szakközépiskolai érettségizőké 49,44%, míg a felnőttoktatásban vizsgázóké 45,27% volt, továbbá a tanulói
jogviszonyon kívüli vizsgázók átlagosan 62,84%-os középszintű teljesítményt nyújtottak.)
A teljesítményadatok forrását az érettségi írásbeli dolgozatok részletes pontszámainak
rögzítésével előállított adatbázis képezi, ugyanis a vizsgálat céljának megfelelően az
írásbeli vizsgateljesítmények részletes (itemszintű) statisztikai elemzése csak az egyes
feladatokon elért pontszámok kódolásával lehetséges. Megjegyezzük, hogy a kódolás az
értékelő/k által adott pontszámokat rögzítette, nem járt együtt azok szakmai érvényességének felülvizsgálatával, azaz az adatgyűjtésnek nem volt feladata az értékelés
megbízhatóságának vizsgálata. E tekintetben érdemes megfontolni a következő kutatási
eredményeket, amelyek megerősítik az értékelés szakmai kontrollját felvető 1. sz.
javaslatunk indokait.
Viszonylag kevés vizsgálat irányul a pontszámok kiszámításának hibájára. Sherrets és
munkatársai (1979) a Wechsler Intelligencia-kérdőív gyermekváltozatának 200 kiértékelési
űrlapját tekintették át, és azt találták, hogy pontozást végző szakemberek közel
90 százaléka legalább egy hibát vétett. Néhány vizsgálat azt is megerősítette, hogy az
ilyen jellegű hibák akár a standard pontszámok alakulására is jelentős hatással lehetnek
több mérőeszköz esetében is (Allard és mtsai., 1995; Sullivan, 2000; Charter, 2000). A
pontozási hibákat érdemes megkülönböztetni a pontozási eljárás bonyolultsága és az
elköteleződés mértéke szerint. Allard és munkatársai (1995) azt találták, hogy az alacsony
elkötelezettséggel rendelkező személyek a komplex pontozási eljárást igénylő
helyzetekben 29 százalékos hibával dolgoztak.

2

Miután a statisztikai adatok lehetővé teszik az írásbeli vizsgaanyagok minőségének
utólagos kontrollját is, továbbá egy ilyen elemzés nélkülözhetetlen a vizsgaanyagok, az
értékelési eljárások és a visszajelzési rendszer továbbfejlesztéséhez, javasoljuk a következőket:

2

A pszichológiai mérés alapjai. Szerk.: Rózsa Sándor, Nagybányai Nagy Olivér, Oláh Attila.

http://hu.scribd.com/doc/60779011/A-PSZICHOLOGIAI-MERES-ALAPJAI-Rozsa-Sandor-Nagybanyai-Nagy-Oliver-Olah-Attila.

letöltés: 2013.május 24.
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Javaslat (1):
Alapvetően megváltozott a korábbi gyakorlathoz képest az érettségi vizsga során keletkező adatok, információk kezelése, jelentősen megnőtt a hozzáférés lehetősége, hiszen
meglehetősen részletes adatbázis érhető el évről évre az Oktatási Hivatal honlapján, amelyet elsősorban a vizsgázók teljesítményének elemzésére használnak. Nyilvánvaló azonban, hogy a vizsgák során keletkező adatokat maguknak a vizsgáknak az elemzésére és
továbbfejlesztésére is használni lehet. Általában az alábbi részterületekre vonatkozóan
érdemes információkat gyűjteni: vizsgakövetelmények és vizsgaleírás, a feladatok minősége, a feladatfejlesztés folyamata, az értékelés megbízhatósága. Elemezni kellene, hogy
a jelenleg hozzáférhető adatokat hogyan lehetne még hatékonyabban felhasználni a vizsgaminőség elemzésére, illetve lehetne-e változatni az adatrögzítés jelenlegi gyakorlatán
ahhoz, hogy a vizsga folyamatos monitorozása még hatékonyabban elvégezhető legyen a
mérőeszközök kritikus elemzése által. Pszichometriában jártas szakemberek elemző
munkájára lenne szükség, viszonylag egyszerűen és gyorsan elvégezhető feladat.
Az érettségi normál menetében nem rögzítenek feladat szintű adatokat, ezért a keletkező adatszerű információk a vizsga monitorozására csak részlegesen használhatók.
Az egykori Országos Közoktatási Intézetben elkészült a leggyakrabban választott 12 tantárgy érettségi vizsgájának felülvizsgálata 2005-ben és 2006-ban (angol, biológia, fizika,
földrajz, francia, informatika, kémia, magyar nyelv és irodalom, matematika, német, történelem, vizuális kultúra). Ezen kívül az érettségi vizsga tanulságairól két kötet is született,
sok tantárgyi szintű elemzéssel (Horváth – Lukács 2006; Bánkuti – Lukács 2008). Ezek az
elemzések természetesen tantárgyi szintű következtetésekre is alkalmasak, ugyanakkor
szükség lenne a módszertani elemzésükre is: ez alapján ugyanis meghatározható lenne,
hogy milyen módon lehetne egy-egy alkalommal egyes tantárgyakról több adathoz jutni,
olyanokhoz, amelyek már alkalmasak lennének feladat szintű elemzések elvégzésre.
Természetesen lehetőség van arra, hogy a különböző tantárgyakhoz „rotációban” készüljön részletesebb elemzés, tehát minden évben néhány tárgyat vizsgálnak, és bizonyos
időnként sor kerül mindegyikre vagy a gyakrabban választottakra (ez is döntés és anyagi
lehetőség kérdése) Ez lehetővé tenné, hogy további tantárgyakból is empirikus adatok
alapján lehessen gondozni a vizsgát. A tantárgyi szintű elemzések adatainak feldolgozására a vizsgakövetelmények módosításához feltétlenül szükség van, ehhez tantárgyi mérési szakértelemre van szükség, közepes időigényű munka. A vizsga monitorozásának
előkészítéséhez dokumentumelemzés alapján mérési, vizsgafejlesztői szakértelemre van
szükség, gyorsan elvégezhető munka.
Mivel az érettségi reform a korszak egyik legjelentősebb oktatáspolitikai fejlesztése
volt, számtalan tanulmány, kisebb kutatás készült a témához. Az egykori OKI, ma OFI kutatásain kívül is készültek PhD kutatások és egyéb elemzések, sok tantárgyi szintű publikáció is megjelent. Egy teljességre törekvő bibliográfia elkészítése sokat segíthetne, hiszen valószínűleg sok kutatási eredmény halmozódott fel, amelyekről érdemes lenne tudni
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a követelmények felülvizsgálatakor. Ehhez kutatásmódszertani alapismeretekkel rendelkező szakemberekre van szükség, közepes az időigénye.

3

Megfontolásra javasoljuk tehát, hogy a vizsgáért átfogóan felelős intézmény (az Oktatási Hivatal, a továbbiakban OH) meghatározott időnként egy általa felvett minta alapján
rendelje meg a vizsgáztató intézményektől az írásbeli vizsgadolgozatok itemszintű adatainak rögzítését, továbbá az ADAFOR rendszeren belüli továbbítását. A magyarázat egyszerű: a kötelezően rögzítendő összpontszámon kívül lényegesen finomabb elemzési lehetőséget nyújtanak az itemszintű adatok az elért összpontszám belső szerkezetéről. Értelemszerűen az adatok statisztikai elemzésének is meg kell történnie, majd javasoljuk,
hogy a statisztikai elemzését bocsássa az OH a tételkészítő bizottságok (vagy más, általa
megbízott szakértők) rendelkezésére a vizsga stabil minőségét biztosító elemzés céljából.
Az egyes vizsgatárgy/ak/ra vonatkozó „gyorselemzések” kontroll szerepük révén is egyrészt növelhetik a tanári értékelés minőségét, másrészt lehetővé teszik a tervezett beavatkozások előzetes kontrollját, egyfajta előzetes hatásvizsgálatát is.

4

Az egyes feladatok részletes elemzésének jelentősége abban is megragadható, hogy a
típushibák (alacsony teljesítmény) értelmezésével a mögöttes tudáshiány vagy csak részlegesen kialakult képesség is feltárható. Az elemzés egyúttal a kérdésfeltevés eredményes kontrollja is, ugyanis az elvártnál alacsonyabb vagy akár egyöntetűen magasabb
eredmény esetében magát a kérdésfeltevési módot is gondos vizsgálatnak érdemes alávetni.
E vizsgálat szakmai és pénzügyi részleteit további konzultációk során ki lehet dolgozni,
de megjegyezzük, hogy ez lehet problémaorientált (pl. irányulhat az előző vizsgaidőszakokban rendre alacsony teljesítményt nyújtó intézményekre; az adatgyűjtés vonatkozhat
csak a vizsga közép- vagy csak az emelt szintjére; érintheti az egyik vagy másik írásbeli
feladatrészt; kiterjedhet csak egyes vizsgázói populációkra, pl. a gimnáziumban, a szakközépiskolában vagy a felnőttképzésben érettségizőkre.)
Természetesen a javasolt elemzési rendszer nem érinti az OH igen fontos visszajelzési
rendszerét, amely minden tavaszi vizsgaidőszak főbb eredményeit közli, egyúttal összehasonlíthatóvá is teszi az egyes évek átfogó vizsgaeredményeit.
A már értékelt írásbeli vizsgateljesítmények fejlesztési szempontú statisztikai-szakmai
elemzését jelentőségét, szerepét az általában elfogadott vizsgafunkciók szempontjából is
értelmezhetjük, amennyiben az adatok alapján érvényes következtetéseket vonhatunk le a

3

Einhorn Ágnes (2011): Érettségi követelmények átdolgozása. Egy lehetséges stratégia. In: Az érettségi tervezett változásainak előzetes hatásvizsgálata. Szerk: Horváth Zsuzsanna. OFI, 2011.
4

Egy becslésen alapuló előzetes elemzés megtörtént az OH-ban és az OFI-ban egyaránt az ún. bukáshatár 20%-ról
25%-ra emelése előtt. Az előzetes elemzések módosították a tervezett oktatásirányítási beavatkozás mértékét.
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vizsgakövetelményekre, a vizsgaleírásokra, a vizsgafeladatokra, a javítási-értékelési útmutatókra, majd az értékelési eljárásokra egyaránt.

1.1.

A vizsga funkciói

5

A vizsgarendszereket a nemzetközi és a hazai szakirodalomban általában a funkcióinak
leírásával, illetve ezen funkciók teljesülésével is jellemezni szokták. A funkciók végiggondolása és egymáshoz való viszonya például jelentős szerepet játszik akkor, ha a
tantervi vagy egyes vizsgatárgyakban bekövetkezett jelentős szakmai változások
indokával a tartalmi érvényességét szeretnénk növelni, a megbízhatóságának növelése
érdekében az értékelési eljárásokon (az értékelési skálákon, az értékelők képzésén stb.)
szeretnénk változtatni, vagy a szelekciós funkciójának erősítésével kezeljük a
felsőoktatásba való bejutást. megjegyezzük, hogy újabban az egyik széles körben kutatott
terület a felsőoktatás által igényelt előrejelző érvényesség (prognózis, prediktív validitás)
vizsgálata. Ehhez azonban a vizsgaeredményeken kívül az egyének felsőoktatási
eredményességi adataira is szükség van.

5

Horváth Zsuzsanna (2006): A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga kultúrafelfogása. In: Új érettségi Magyarországon. Honnan, hogyan, hová? szerk: Horváth Zsuzsanna-Lukács Judit. , Országos Közoktatási Intézet, Budapest.
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Didaktikai közvetítés
Garanciája a jól felépített, tematizált, strukturált, a teljesítmény-szinteket leíró, példákkal is szemléltető követelményrendszer és vizsgaleírás. Ezt a funkciót akkor töltik be eredményesen a jelzett
dokumentumok, ha nem korlátozó jellegűek, azaz nem erősítik fel a csak a vizsgára tanítás gyakorlatát, hanem fejlesztő hatást gyakorolnak a tanítási-tanulási folyamatra, annak infrastruktúrája
is.

Tartalmi érvényesség (validitás)
Voltaképpen a tartalmi érvényesség nem jelent mást, mint azt, hogy a vizsgateljesítménnyel olyan
írásbeli és szóbeli tevékenységeket minősítünk, amelyek elfogadott, szélesebb körű társadalmi és
szakmai konszenzusra számítva értéknek minősülnek. A hangsúly itt a középiskolánál is szélesebb elfogadottságon van: annál nagyobb a vizsga tartalmi érvényessége, minél inkább képviseli a
felsőoktatásban is igényelt, valamint a munkaerőpiacon is elvárt teljesítményeket (is). Az érvényesség jelentésébe a társadalmi és az egyéni szükséglet is beleértődik, mindaz a tudás és képesség, amit az egyén a civil életben, a boldogulásában, a tanulásában és a munkában alkalmazni
tud.

A minőség képviselete
A társadalmi és pedagógiai érvényességgel bíró követelmény-rendszer és a vizsgaleírás egyfajta
teljesítményetalon, az elsajátítandó és távlatosan fontosnak tartott/tartható kultúrjavak modellje
(például a felhasználható tudás előnyben részesítése, a problémamegoldó feladatok térnyerése.)
A mindenkori konkrét vizsgatematika prioritásokat, értékeket, kritériumokat jelöl meg, ezáltal rövid
és hosszú távon egyaránt hatással van az iskola és a társadalom műveltségképére. Ez a vizsgafunkció legalábbis két jelentéssel bír: egyrészt jelenti egy minőségi teljesítmény-standard megfogalmazását, másrészt – ezáltal is – egy tartós, évről évre hasonló teljesítményszint kijelölését.

Előrejelző érvényesség (prediktív validitás)
A vizsgakövetelmények és a teljesítmények az oktatásirányítás, a képző intézmények, a diákok, az
érettségizetteket fogadók számára egyaránt prognosztikus értékűek, amennyiben valószínűsítik az
érettségivel rendelkező, majd továbbtanuló vagy munkát vállaló népesség tudását, képességeit.

Minősítés
E funkció a vizsgateljesítmények értékelésének egyik kulcskérdése. Az egységes és a nyilvánosság számára dokumentált, átlátható értékelési-minősítési rendszer elősegíti az értékelés konzisztenciáját, összehangolja a tanárok értékelési gyakorlatát.

Visszacsatolás
Az eredmények elemzése, értelmezése megerősítő vagy korrekciós hatású mind a vizsgakövetelményekre, mind a vizsgafeladatokra, mind az értékelési eljárásokra nézve.

Megbízhatóság
A vizsgaanyagra (írásbeli feladatlapok), illetve az azokkal mért vizsgateljesítmények értékelésének
objektivitására, a vizsgafeladatok működésének minőségére utaló sajátosság. A megbízhatóságba
értődnek általában az értékelés célzott területeinek célnak megfelelő feladatok, továbbá az értéke10
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lési elvek és eljárások. A megbízhatóság növelése az értékelők képzése mellett az időről-időre
történő kvantitatív és kvalitatív elemzésekkel növelhető, garantálható. A megbízhatóságot növelő
tényező a világos és szakmai egyetértésen alapuló értékelési kritériumrendszer, a teljesítmények
viszonyítási lehetősége az értékelési útmutatóban közölt normához, az értékelő képezettsége és
tapasztaltsága. Fontos feltétel magának a feladatnak a kijelölése. Ennek tartalmi validitása biztosítja, hogy a feladat valóban azt a teljesítményt tegye lehetővé, amelyet értékelni szándékozunk (például a téma és a műfaj összhangban van, elegendő háttérismerettel rendelkeznek a diákok, azaz
sem a téma tartalmi, sem műfaji kívánalmai nem haladják meg feltételezett kompetenciájukat).

Szelekció
A vizsga, szelekciós szerepét érintő funkció, összefügg a vizsga céljával, az eredmények tétjével,
az eredményeknek a továbbtanulásban vagy más területen történő felhasználásának súlyával és
általában erősen kötődik a középfokú, sőt a felsőfokú képzés oktatásirányítási stratégiájával.

Elfogadottság
A vizsga társadalmi, szakmai elfogadottsága nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a felkészítésben és a
vizsgáztatásban érintett valamennyi szereplő lényegében hitelesnek és jogszerűnek tartva elfogadja az őt minősítő helyzetet, annak tétjét.

Költségesség
A vizsga, a vizsgáztatás költségeit érintő szempont lényeges például abból a szempontból is, hogy
melyik vizsgafunkció szerepének növelése növeli egyúttal a költségességet is. (A nemzetközi
szakirodalom szerint például a szóbeli vizsgáztatás növeli az elfogadottságot, egyúttal a költségességet is vagy például a minőség képviselete a fejlesztés költségeire hat, egy működő vizsgáztatásban már kevéssé jelenik meg költségként.)

Ha arra a kérdésre keressük a választ, hogyan járul hozzá a statisztikai és kvalitatív
elemzés a vizsga minőségéhez, kiválasztunk néhány funkciót. A fent jelzett vizsgafunkciók
közül a minőség képviselete, a minősítés, a visszacsatolás, a megbízhatóság és az elfogadottság stabil és jó minőségű működéséhez járulhat hozzá a vizsgaeredmények statisztikai és tartalmi elemzése. Általános és jogos elvárás ugyanis, hogy a vizsga feladatállománya egyrészt visszavezethető legyen a vizsgakövetelményekre, így a mindenkori tartalmi érvényességet a követelményeknek és az írásbeli feladatsoroknak együtt kell biztosítaniuk évről-évre, minden vizsgaidőszakban. Az értékelő tanárok, a vizsgáztatók, a vizsgázók és a szélesebb közvélemény igen érzékenyen reagál a feladatok szakmai és értékelhetőségi minőségére, ez utóbbit egyúttal a méltányos minősítés és a megbízhatóság
(egyik) garanciájának is tekinti. A feladatsorok megbízhatóságát egyértelműen növeli a
statisztikai elemzés, amennyiben az elemzés képes érvényes következtetések levonására,
majd azok további érvényesítésére, egyszerűbben: a tanulságok levonására. A visszacsatolás a részletes, itemszintű adatokkal kétirányú, nem csak a rendszer csatolja vissza az
eredményeket a vizsgáztató intézményeknek, hanem a feladatkészítők is visszajelzéseket
kapnak az egyes feladatok minőségéről és értékelésük esetleges problémáiról. Összességében, még ha az időnkénti részéletes elemzések növelik is költségességet, a vizsga el11
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fogadottságát is növelik egyúttal. (Megjegyezzük: az elfogadottság egyúttal a tanügyben is
nélkülözhetetlen társadalmi tőke része, amennyiben a vizsgáztatói rendszer iránti bizalom
fokmérője.)
Nem elhanyagolható tényező, hogy az elemzések növelik a feladatkészítésért felelős
szakemberek tudását a feladatok tényleges működéséről, és ez a tudás elengedhetetlen a
vizsgadolgozatok értékelésének időszakában, amikor az értékelő tanárok kérdéseire,
problémáira adott válaszokban, az esetleges nagyabb arányú szakmai döntésekben már
ez a tudás is érvényesülhet.
Érdemes azonban végiggondolni az egyes funkciók közötti lehetséges konfliktusokat.
Például az elfogadottság növelése ellentétbe kerülhet az értékelés megbízhatóságának
növelésével, különösen, ha az a központi értékelési eljárások követésének kontrolljával
jár.

12

2. Előzmények
2.1. A 2005-ös és a 2006-os adatgyűjtés és elemzés
A magyar nyelv és irodalom vizsgatárgyban nyújtott írásbeli teljesítmények részletes
elemzése (hasonlóan más, az akkori kutatásba bevont vizsgatárgyakéhoz) az első, új
rendszerű vizsga, a 2005-ös, majd a 2006-os tavaszi vizsgaidőszak adataira, egyrészt az
akkori OKÉV teljes vizsgateljesítmény adatbázisára, másrészt egy részletes tartalmi
elemzés érdekében az érettségizettek kisebb véletlenszerű mintájára épült. Az elemzés
továbbá vizsgaszintenként 100-100 db (a vizsgáztató intézményben rendelkezésre bocsá6

tott, majd lemásolt) dolgozatra terjedt ki. Bár az eredmények korrekt összevetését a
minta, az elemzési eljárások eltérése korlátozza, a lényeges, a 2012-es vizsgateljesítmények elemzésében is felhasználható tanulságokat a későbbiekben közöljük, különösen
azokat, amelyek a 2005 óta lényegében változatlan vizsgajellemzőkre irányulnak és ilyen
módon a további elemzésben kifejtendő javaslatokban is szerepet játszanak.
Az előzmények között meg kell említenünk a 2004-es próbaérettségi eredményeinek
részletes elemzését is7, amelynek eredményeképpen jelentősen módosult a magyar nyelv
és irodalom érettségi vizsgateljesítmények értékelésében nagy szerepet játszó helyesírás
értékelése. A 2004. évi próbaérettségihez képest – látva annak problematikus eredményeit, többek között a helyesírási hibák magas aránya miatti jelentős arányú pontvesztést – a
2005. évi érettségi vizsgára megváltozott a Javítási-értékelési útmutató helyesírási pontozási rendszere. Míg a 2004-es próbaérettségin a maximálisan levonható 15 pont mögött
15 pontnyi hibát feltételezhettünk, addig 2005-től az analitikusan összeszámolható 30
vagy annál több hibapont esetében vonható le a maximális 15 pont. Az egyezményesen
megállapított hibatípusok pontértéke, azaz az elveszthető pontszám mögötti értékelés
azóta is a Javítási-értékelési útmutató standard, bár időről-időre kisebb módosításokkal
közzétett része.

6

Horváth Zsuzsanna: A 2005. évi érettségi vizsga eredményeinek elemzése: Magyar nyelv és irodalom.
http://www.ofi.hu/tudastar/erettsegi/2005-os-erettsegi/2005-evi-erettsegi. Letöltés: 2013. június 20.17 20
Horváth Zsuzsanna: A 2006. évi érettségi vizsga eredményeinek elemzése. http://www.ofi.hu/tudastar/erettsegi/2006-oserettsegi/horvath-zsuzsanna-2006 Letöltés: 2013. június 20.17 30
7

http://www.ofi.hu/tudastar/erettsegi/2004-probaerettsegi-110408
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2.1. ábra.
2005: A helyesírási hibák miatt elvesztett pontok aránya közép- és
emelt szinten (leg-feljebb 15 pontot lehetett így veszíteni)

A fenti ábra adatai szerint a vizsgázók mintegy 10%-a mindkét vizsgaszinten lényegében hibátlan helyesírású dolgozatot készített, míg a középszinten vizsgázók kb. 15%-a, az
emelt szinten pedig 5%-a a maximális 15 pontot veszítette el. A két vizsgaszint közötti különbség e tekintetben az elvárható képet tükrözi, de egyúttal arra is figyelmeztet, hogy a
középszintű vizsgát tevő tanulók 15% -a igen bizonytalan nyelvi kultúrájú, legalábbis a helyesírási normák alkalmazása tekintetében. (az adatok forrásához lásd a 4. sz. lábjegyzetet).

2.2. ábra.
2006: A helyesírási hibák miatt elvesztett pontok száma középszinten és
emelt szinten írásbeli vizsgán (legfeljebb 15 pontot lehetett így veszteni)

Ahhoz azonban, hogy árnyalt és részletes képet kapjunk arról, mi jellemzi az érettségizők helyesírását vizsgahelyzetben, az elkövetett hibák tipizálására, gyűjtésére lenne szükség, azaz maguknak a dolgozatoknak e szempontú másodelemzésére. Feltevésünk, hogy
14
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a vizsgahelyzetben a vizsgázók egyfajta fokozott helyesírási (és írásképi) önkontrollja is
működésbe lép, míg az értékelők egy része a vizsgadolgozatok javításának helyzetében
hajlamos a tanári kontroll visszafogására a vizsgázói pontvesztés arányának csökkentése
érdekében.

2.2. A magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy tanulói és
iskolavezetői megítélése
2011-ben, az akkori NEFMI Közoktatásért felelős államtitkársága megbízásából empirikus
kutatás készült az akkor, az érettségi vizsgarendszert érintő változások előzetes hatásvizsgálatára. E kutatás keretében történt egy kérdőíves felmérés 11. és 12. évfolyamos
diákok és iskolaigazgatók körében.

8

Tanulói vélemények az érettségi vizsga fontosságáról
5 - Teljesen egyetértek

4

3

2

Az érettségi fontos megmérettetés egy ember
életében
Az érettségi csak akkor ér valamit, ha nem
mindenki képes letenni

1 - Egyáltalán nem értek egyet
49

16

16

24

29

17

15

30

32

18. Mennyire értesz egyet az alábbi állításokkal? Válaszolj az osztályzásnak megfelelő ötös
skálán, ahol az „1” azt jelöli, hogy azzal egyáltalán nem értesz egyet, és az „5” azt jelöli, hogy
azzal teljesen egyetértesz. Természetesen választhatod akármelyik közbeeső számot is.
Válaszok %-os megoszlása a kérdésre választ adók körében

Az érettségi vizsgának a tanulók közötti elfogadottságát jelzi a fenti ábra. A megkérdezett tanulóknak kevesebb, mint a fele teljes mértékben egyetértett azzal az általános állítással, hogy „Az érettségi fontos megmérettetés egy ember életében”, további egyharmad
pedig inkább egyetértett. Megfigyelhető ugyanakkor, hogy a továbbtanulni szándékozók
fontosabbnak tartják az érettségi intézményét: a bármilyen felsőfokú intézményben továbbtanulni szándékozók 81-82%-a ért egyet valamilyen mértékben (4-es vagy 5-ös kód)
azzal, hogy „Az érettségi fontos megmérettetés egy ember életében” szemben a továbbtanulni nem akarók 63%-ával.
Ugyanakkor az érettséginek a minősítő ‘vizsga’ jellegét a diákoknak csak egy kis része
fogadja el. A másik, általánosan az érettségire vonatkozó állítással, miszerint „Az érettségi
8

A Magyar GALLUP Intézet az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettől kapott felkérés alapján készített vizsgálatot „az
érettségi vizsga jogszabályi változásának lehetséges hatásairól” a jövőre érettségiző tanulók körében. Az adatfelvétel a
kiválasztott iskolákban az iskola igazgatójával és két, tetszőlegesen választott jövőre érettségiző osztály tanulóinak körében önkitöltős kérdőív alapján történt 2011. június 6 és 14 között. Az érettségiztető iskolákat az Oktatási Hivatal adatbázisa alapján választottuk ki. A kutatásban összesen 280 iskola és ezen intézmények igazgató vettek részt. A tanulók
körében készült felmérésben összesen 13 434-en vettek részt.

15
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csak akkor ér valamit, ha nem mindenki képes letenni” a diákok kevesebb, mint harmada
értett egyet valamilyen mértékben (32%), és mintegy a felük (45%) nem értett egyet az
állítással, a harmaduk pedig egyáltalán nem értett egyet.

9

Tantárgyak, amelyekből mindenkinek kötelező legyen érettségizni
- a félévi tanulmányi átlag alapján
Jeles tanuló
Magyar nyelv és irodalom

Jó tanuló
88

Egy élő idegen nyelv

93

89

88

84

90

86

81

83

78

Történelem

85

85

Matematika

86

80

Szabadon választott tantárgy
Valamilyen
természettudományos tantárgy

65
22

74

65
18

Elégséges vagy
rosszabb tanuló

Közepes tanuló

71

63

60

18

18

17. Egyetértesz-e azzal, hogy mindenkinek kötelező legyen érettségizni a következő tárgyakból:
„Igen” válaszok %-os aránya a félévi átlag bontásában a kérdésre választ adók körében

Az egyes tantárgyakból való kötelező érettségivel egyetértő tanulók aránya valame10

lyest eltérő az különböző tanulmányi eredményű tanulók körében. A két legfontosabb
tantárgynak tanulmányi eredménytől függetlenül a magyar nyelv és irodalmat és az élő
idegen nyelvet tartották a diákok: 81% vagy több tartotta fontosnak ezek kötelező érettségi tárgyként való szerepeltetését.

9

Az adatok forrása: Horváth Zsuzsanna (2011): Az érettségi vizsga lehetséges változásainak előzetes hatáselemzése.
OFI, kézirat.
10

Jeles tanulónak minősült, akinek az elmúlt félévi tanulmányi átlaga 4,5 vagy magasabb, jó tanuló, akinek a félévi átlaga 3,5 vagy magasabb, de kisebb, mint 4,5, és így tovább.
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A középszintű érettségi vizsga nehézségének megítélése
Melyik vizsgatárgyból könnyű elérni a
kettest?

A vizsga nehézségének megítélése

Magyar irodalom

54

Történelem

35

50

Magyar nyelvtan

32

Élő idegen nyelv

31

Matematika

24

Informatika

56

14

Földrajz

9

Testnevelés

7

Biológia

10

Szabadon választott tantárgy

A kettest minden tárgyból könnyű elérni
A kettest egyes tárgyakból könnyű, más
tárgyakból nehéz elérni
A kettest minden tárgyból nehéz elérni
24. Szerinted melyik megállapítás igaz leginkább a
középszintű érettségire?
Válaszok %-os megoszlása a kérdésre választ adók körében

5
3

Rajz

2

Ének-zene

2

Fizika

2

Szakmai előkészítőtárgy

1

Kémia

1

25. Szerinted melyik vizsgatárgy(ak)ból könnyű
elérni a kettest?
A tanulók legalább 0,5%-a által említett tantárgyak %-os
aránya azon tanulók körében, akik szerint a kettest egyes
tárgyakből könnyű, más tárgyakból nehéz elérni

A gimnáziumban tanulók kétharmada találja könnyűnek az érettségit (62%) míg a
szakközépiskolások kevesebb mint a fele (48%) gondolja ezt, és kevesebben mondták azt
is, hogy a kettest minden tárgyból nehéz elérni (7%) mint a szakközépiskolások. Hasonló
irányú különbségek voltak láthatók abban a tekintetben, hogy tervezik-e a tanulók emelt
szintű vizsga letételét („A kettest minden tárgyból könnyű elérni”: emelt szintű vizsgát tervezők: 62%, nem tervezők: 46%; „A kettest minden tárgyból nehéz elérni”: emelt szintű
vizsgát tervezők: 6%, nem tervezők: 15%); és a továbbtanulást („A kettest minden tárgyból
könnyű elérni”: továbbtanulást tervezők: 60%, nem tervezők: 42%; „A kettest minden
tárgyból nehéz elérni”: továbbtanulást terKözépszintű érettségi nehézségének
vezők: 7%, nem tervezők: 19%).
megítélése - a félévi tanulmányi átlag alapján

Az intézményvezetők, akik szerint csak
bizonyos tantárgyakból könnyű elérni a
kettes szintet, megnevezhették, hogy melyek ezek. A többségük (51%) a történelmet említette könnyű tantárgyként. A választ adók harmada említette a magyar
nyelv és irodalmat (32%), hatoda (16%)
pedig a matematikát. A kérdésre válaszoló
igazgatók körülbelül tizede nevezte meg
az idegen nyelvet (13%), a földrajzot

A kettest minden tárgyból könnyű elérni
A kettest egyes tárgyakból könnyű, más tárgyakból nehéz elérni
A kettest minden tárgyból nehéz elérni
jeles tanuló

71

jó tanuló
közepes tanuló
elégséges vagy
rosszabb tanuló

24

62

32

49
43

5

39
41

6
12
16

24. Szerinted melyik megállapítás igaz leginkább a
középszintű érettségire?
Válaszok %-os megoszlása a félévi átlag bontásában
a kérdésre választ adók körében

17

A 2012. ÉVI TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK ÉRETTSÉGI VIZSGADOLGOZATOK STATISZTIKAI ÉS KVALITATÍV ELEMZÉSE

(12%) és legalább egy természettudományos tárgyat (12%): ezen belül a biológiát 9%-uk,
a fizikát 3%-uk és a kémiát 1%-uk említette.
A középszintű érettségin az elégséges szint elérését minden tantárgyból könnyűnek
inkább a budapesti iskolák (91%), a gimnázium és szakközép vegyes típusú iskolák (83%)
valamint a gimnáziumok (81%) igazgatói tartják. A 40%-nál magasabb arányban továbbtanuló diákokkal rendelkező iskolák hajlamosabbak még könnyűnek ítélni a kettes elérését
minden tárgyból: az arányuk 82-88% összehasonlítva a 40%-nál kevesebb továbbtanuló
érettségizettet adó iskolák igazgatóinak 70-78%-ával. Ezzel szemben a középszintű érettségin való kettes szint elérését egyes tantárgyak esetében nagyobb arányban gondolják
nehezebbnek a vidéki iskolák vezetői (20%), valamint a 21-40% közötti továbbtanulási
aránnyal rendelkező intézmények igazgatói (26%).
Középszintű érettségi vizsga
A vizsga nehézségének megítélése

81

17

2

A kettest minden tárgyból könnyű elérni
A kettest egyes tárgyakból könnyű, más
tárgyakból nehéz elérni
A kettest minden tárgyból nehéz elérni
10. Ön szerint melyik megállapítás igaz leginkább a
középszintű érettségire?
Válaszok %-os megoszlása a kérdésre választ adók körében
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Melyik vizsgatárgyból könnyű elérni a
kettest?
Történelem
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Idegen nyelv
Földrajz
Biológia
Rajz
Informatika
Testnevelés
Média
Ének-zene
Szabadon választott tárgyak
Fizika
Társadalomismeret
Etika
Kémia
Katonai alapismeretek
Szakmai tárgyak
Készség tárgyak

51
32
16
13
12
9
8
7
7
4
4
4
3
3
1
1
1
1
1

Legalább egy
természettudományos
tárgyat
említett: 12%

24. Ön szerint melyik vizsgatárgy(ak)ból könnyű
elérni a kettest?
Említések %-os aránya azon igazgatók körében, akik szerint a
kettest egyes tárgyakből könnyű, más tárgyakból nehéz elérni

EMIR AZONOSÍTÓ: TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004

2.3. Vélemények az emelt szintű érettségi vizsgáról
Az iskolaigazgatók háromnegyede állítja, hogy iskolájuk egy emelt szintű vizsgára minden
jelentkező diákot fel tud készíteni. Ennél jóval kevesebben, de még mindig a válaszadók
több mint a fele (54%) gondolja úgy, hogy iskolájuk két emelt szintű vizsgára is fel tud készíteni minden jelentkező diákot. A felsőoktatásba való bejutáshoz az igazgatók 70%-a
tartja jogosnak egy emelt szintű vizsga szükségességét. Ehhez képest feleannyian vannak
azok, akik szerint a felsőoktatásba való bejutáshoz a diákoknak két emelt szintű vizsgával
kell rendelkezniük, és csak 36%-uk ért egyet ezzel az állítással. Az emelt szintű vizsga
jogosságát elismerő válaszoknak megfelelően az iskolaigazgatók csupán 13%-a ért egyet
azzal az állítással, hogy ha emelt szintű vizsga kell a továbbtanuláshoz, akkor inkább később tesznek majd szintemelő vizsgát a diákok. Az iskolaigazgatók 40%-a ért egyet azzal,
hogy egy emelt szintű vizsgára még fel tudnak készülni a tanulóik, de ha két emelt szintű
vizsga kell a továbbtanuláshoz, akkor a diákok inkább később teszik le a második szintemelő vizsgát. Közel hasonló arányban (39%) értenek egyet azzal az állítással, hogy az
iskola tanulóinak egy része több irányba szeretné beadni jelentkezését, ezért ha mindenhol két emelt szintű vizsga kötelező, akkor többeknek legalább három tárgyból kell emelt
szintű vizsgát tenni.
Igazgatói vélemények az emelt szintű érettségi vizsgáról
Egy emelt szintű vizsgára fel tud készíteni az iskolánk minden
jelentkező diákot

75

Jogos, hogy a felsőoktatásba való bejutáshoz egy emelt szintű
vizsga szükséges

70

Két emelt szintű vizsgára is fel tud készíteni az iskolánk minden
jelentkező diákot

54

Egy emelt szintű vizsgára még fel tudnak készülni a tanulóink, de
ha két emelt szintű vizsga kell a továbbtanuláshoz, akkor inkább
később teszik le a második szintemelő vizsgát a diákok
Tanulóink egy része több irányba szeretné beadni jelentkezését,
ezért ha mindenhol két emelt szintű vizsga kötelező, akkor
többeknek legalább három tárgyból kell emelt szintű vizsgát tenni

40
39

Jogos, hogy a felsőoktatásba való bejutáshoz két emelt szintű
vizsga szükséges
Ha emelt szintű vizsga kell a továbbtanuláshoz, akkor inkább
később tesznek majd szintemelő vizsgát a diákok

36
13

11. Az alábbiak közül melyik állítással ért egyet az emelt szinttel kapcsolatban?
„Egyetértek” válaszok %-os aránya a kérdésre választ adók körében
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2.4. A magyar nyelv és irodalom vizsgaeredményei az Oktatási
Hivatal gyorsjelentésének adatai szerint
Az OH évről évre kiadott gyorsjelentéséből kiemeljük a 2012-es adatokat, amelyek jelzik,
hogy a vizsgatárgy eredményessége középszinten stabil képet mutat, azaz feltételezhető,
hogy a vizsgaanyagok állandó nehézségi szintje a vizsgált időszakban általában állandónak mondható.
2.1. táblázat: Vizsgatárgyankénti érettségi átlagok %-ban (középszint)

Vizsgatárgy

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

Eltérés (%)
az 5 év átlagához
képest

Magyar
nyelv és irodalom

56,64

54,91

60,38

57,32

59,17

56,90

-0,84

Történelem

57,36

61,58

59,59

61,50

63,35

59,03

-1,98

Matematika

44,00

46,92

49,76

45,97

47,85

49,19

1,25

Angol

61,94

61,27

65,16

61,65

60,19

59,43

-2,11

Német

61,41

57,28

57,22

58,93

52,01

59,91

2,84

Fizika

56,81

62,57

64,15

64,58

67,22

64,42

-0,17

Kémia

61,89

65,33

70,29

75,47

68,42

64,97

-3,93

Biológia

57,03

54,36

58,82

56,93

61,44

58,41

0,42

Informatika

64,49

56,67

59,30

58,84

58,14

60,35

1,69

Forrás: Oktatási Hivatal. Érettségi gyorsjelentés, 2012.

Emelt szinten 2012-ben az egyes vizsgázói rétegek átlagosan 56,90%-os teljesítményt
nyújtottak, a gimnáziumban érettségizők eredménye a legmagasabb (67,53%), a szakközépiskolai vizsgázóké 49,44%, a felnőttoktatásban vizsgázóké 45,27%, míg a tanulói
jogviszonyon kívüli jogállású vizsgázók százalékos teljesítményátlaga 54,44%. Magyar
nyelv és irodalomból az emelt szinten vizsgázók létszáma változó képet mutat, az emelt
szint választását ugyanis a felkészültségen és a középiskolai eredményességen kívül
erőteljesen befolyásolják a szakirányú továbbtanulási szándékok, illetve a felsőoktatás
mindenkori felvételi követelményei. Az emelt szintű írásbeli dolgozatok javításával kapcsolatban tett tanulói észrevételek száma viszonylag alacsonynak mondható (156), 2008-hoz
20
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képest lényegében folyamatosan csökkenő trendet mutat. A felülvizsgálati folyamatban az
első értékelés által adott pontszám változatlanul maradt az esetek 27,3%-ban, emelkedett
70,9%-ban, míg csökkentés aránya mindössze 1,8%.

21

A 2012. ÉVI TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK ÉRETTSÉGI VIZSGADOLGOZATOK STATISZTIKAI ÉS KVALITATÍV ELEMZÉSE

2.5. Egy elemzési lehetőség: az Országos kompetencimérés és a
középszintű vizsgaeredmények intézményi adatainak
viszonya
Az előzmények között megemlítjük a Jelentés a magyar közoktatásról 2006 című kiadvány A köz11
oktatás minősége és eredményessége című fejezetében közölt elemzés eredményét, mely szerint a standardizált érettségi eredmények akár az iskolák teljesítményének értékelésére is használhatóak. Az adatok azt mutatják, hogy az iskolai szinten aggregált, százalékos formában kifejezett
érettségi eredmények megbízható módon jelzik egy-egy intézmény eredményességét. Így például
az iskoláknak középszintű érettségin elért eredményei igen erősen korrelálnak ugyanezen iskoláknak a kompetenciaméréseken elért eredményeivel. Ahol az átlagos szövegértési kompetenciapontszám a 2001/2002-es kompetenciamérésen csaknem 620 pont volt, ott a 2005-ös aggregált
érettségi eredmény 80% feletti lett, míg ahol ugyanez a pontszám kevesebb mint 450 volt, ott az
érettségi eredmény 40% alatt maradt. (lásd 2.2. táblázat).
2.2. táblázat:
Az Országos kompetenciamérésen elért eredmények különböző középszintű érettségi eredményt elért iskolák
esetében programtípusonként (standard pontszám)

Matematika
Szövegértés
Hozzáadott érték index
Középszintű
Szak- Vegyes
Szak- Vegyes
Szak- Vegyes
érettségi
GimGimGimközépközépközépközépközépközéperedmény (%) názium
názium
názium
iskola iskola
iskola iskola
iskola iskola
80% felett

634,23

70–79,9

564,17

619,1

588,2

1,10

579,89 575,4 561,63

584,7 568,68 566,0

0,74

0,21

0,53

60–69,9

526,91 538,4 518,93

544,7 532,32 529,6

0,45

0,15

0,13

50–59,9

485,61 489,5 491,16

501,0 489,47 503,1

0,12

–0,14

–0,10

40–49,9

455,08 466,7 465,13

471,6 461,69 464,3

–0,19

–0,32

–0,38

40% alatt

453,37 443,9

Összesen

550,31 494,7 503,99 559,6

444,5

0,73

428,95

–0,16

–0,70

491,64 513,6

0,56

–0,13 0,00
Forrás: Neuwirth, 2006

Megjegyzés: 2005. évi érettségi adatok és 2001/2002. évi kompetenciamérési adatok alapján.

11

Horn Dániel – Sinka Edit: A közoktatás minősége és eredményessége. In: Jelentés a magyar közoktatásról 2006.
Szerk: Halász Gábor-Lannert Judit. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2007.
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3. A 2012-es tavaszi érettségi vizsgaidőszak írásbeli
eredményeinek átfogó jellemzői
3.1. Az adatgyűjtés és a statisztikai elemzési eljárások
Az itemszintű adatgyűjtést és elemzést az értékelt írásbeli feladatlapok egyes feladatmegoldáshoz rendelhető pontszámok reprezentatív minta alapján történő utólagos begyűjtése
(kódolása) tette lehetővé. Az adatgyűjtés nem irányult az értékelés kontrolljára. E tekintetben érdemes megfontolni a következő kutatási eredményeket, amelyek megerősítik az
értékelés szakmai kontrollját felvető korábbi, 1. sz. javaslatunk indokait.
Viszonylag kevés vizsgálat irányul a pontszámok kiszámításának hibájára. Sherrets és
munkatársai (1979) a Wechsler Intelligencia-kérdőív gyermekváltozatának 200 kiértékelési
űrlapját tekintették át, és azt találták, hogy a pontozást végző szakemberek közel 90
százaléka legalább egy hibát vétett. Néhány vizsgálat azt is megerősítette, hogy az ilyen
jellegű hibák akár a standard pontszámok alakulására is jelentős hatással lehetnek több
mérőeszköz esetében is (Allard és mtsai., 1995; Sullivan, 2000; Charter, 2000). A
pontozási hibákat érdemes megkülönböztetni a pontozási eljárás bonyolultsága és az
elköteleződés mértéke szerint. Allard és munkatársai (1995) megállapították, hogy az
alacsony elkötelezettséggel rendelkező személyek a komplex pontozási eljárást igénylő
helyzetekben 29 százalékos hibával dolgoztak.

12

Javaslat (2):
Az itemszintű adatgyűjtés megbízhatóságának szempontjából meggondolandó az egyes
szövegekhez kapcsolódó kérdések/részkérdések felépítése és pontozása mind a középszint
Szövegértés, mind pedig az emelt szint Nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorában. Javasoljuk, hogy minden egyes részkérdés egyértelműen jelöléssel (pl. a,b,c) legyen elkülönítve, és
ahol lehetséges és életszerű, a részkérdéseken elért pontszám is jelölve legyen.
Lásd az adatgyűjtést, illetve az elemzést végzők megjegyzését: Megjegyezzük,
hogy az emelt szint I. részében azoknál a feladatoknál, ahol a részfeladat nincs külön a), b), c) stb. betűvel elnevezve, ott sorfolytonosan értendő a jelölés. Azaz például a 3. feladatban az a) a „Hervadása liliomhullás volt" kezdetű, a b) „Az emberfaj
sárkányfog-vetemény" kezdetű stb. részfeladatok.
12

A pszichológiai mérés alapjai. Szerk.: Rózsa Sándor, Nagybányai Nagy Olivér, Oláh Attila.

http://hu.scribd.com/doc/60779011/A-PSZICHOLOGIAI-MERES-ALAPJAI-Rozsa-Sandor-Nagybanyai-Nagy-Oliver-Olah-Attila

letöltés: 2013.május 24.
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A középszint írásbeli feladatlapjainak statisztikai elemzése 991 elemű mintára terjedt
ki. Az emelt szint elemzési mintája 595 elemű minta. Ekkora mintaméret alapján ki lehetett
mutatni a lényeges tendenciákat, fontosabb összefüggéseket, de nem lehetett ugyanolyan
pontos becsléseket kapni, mint a teljes adatbázis  ez esetben nem kivitelezhető 
elemzésével. A statisztikai elemzés mind a középszint, mind az emelt szint mintáját
tekintve a következő 8 részből áll:
1. Üresen hagyott feladatok az I. részben
2. Az összesített pontszámok eloszlása
3. A részkérdések százalékos megoldottsága
4. A részkérdésenkénti (itemenkénti) pontszámok megoszlása és pontbiszeriális korrelációja
5. A feladatonkénti pontszámok megoszlása és pontbiszeriális korrelációja
6. A feladatok magyarázó ereje
7. A teszt megbízhatósága (Cronbach-alfa)
8. A részkérdések nehézségének és a tanulók képességeinek megoszlása
Az elemzéseket a statisztikusok a szabad forráskódú R programnyelv segítségével végezték, a programokat is mellékelve, melyek segítségével az elemzések könnyen reprodukálhatóak. A statisztikusok az egyes fejezetekben utaltak arra, hogy milyen kiegészítő
csomagot alkalmaztak az egyes esetekben saját programkódjaink mellett. A kapott ábrák,
táblázatok magyarázatát mindig az adott fejezetben adták meg, sok azonos jellegű ábra
esetén az elsőnél szerepel a leírás. Ha szükséges, az egyes fejezetek elején ismertették
az adott részben alkalmazott statisztikai eljárásokat.
Megjegyezzük, hogy a valószínűségi statisztikai modell alapján első ízben történt meg
az érettségi vizsga eredményeinek elemzése. Meg kell azonban említenünk azt is, hogy a
valószínűségi statisztikai eljárásokkal elemzett adatokat (pl. az OECD PISA-program az
IEA PIRLS, TIMSS és az Országos kompetenciamérés) az elemzési eljárásnak megfelelő,
azt feltételező protokoll alapján veszik fel, így a végleges teszt kialakítását próbamérés (a
feladat-itemek bemérése) előzi meg.
Fontos tény, hogy a statisztikai modellnek megfelelő részletes elemzés mindkét vizsgaszinten csak a mindkét vizsgaszinten az írásbeli vizsgával elérhető összpontszám 40%át képviselő úgynevezett tesztjellegű feladatsorban történt meg, így középszinten a Szövegértés, emelt szinten pedig a Nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor esetében. Az érettségi vizsgákon általában hagyományos szövegalkotási (esszé jellegű, fogalmazási) feladatokról így kevesebb adatattal rendelkezünk.
KÖZÉPSZINT
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A 2012. évi magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsga feladatlapja két részből áll.
Az első szövegértési részben 10 feladat szerepelt, melyek összesen 39 itemet foglalnak
magukban. A szövegértés rész teljes statisztikai elemzése megtörtént, a legfontosabb leíró statisztikák és a modern tesztelmélet matematikai statisztikai eljárások alkalmazásával.
A második, szövegalkotási rész három választható műfajt, illetve témát tartalmazott, ezeket külön-külön elemezték. A pontszám három 20 pontos részből és esetleges levonásokból állt össze. Mivel a három rész különböző képességeket mért és a részminták is igen
kicsi méretűek, ezért itt nem történt meg a Rasch-modell illesztés, mert itt nem várható
megbízható és használható eredmény.
EMELT SZINT
A 2012. évi magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi két részből állt. Az első Nyelviirodalmi műveltségi feladatsor részben 10 feladat szerepel, melyek összesen 32 itemet
foglalnak magukban. Erre a részre a teljes statisztikai elemzés megtörtént, a legfontosabb
leíró statisztikák és a modern tesztelmélet matematikai statisztikai eljárásainak alkalmazásával. A feladatlap második részéről (a szövegalkotási feladatokról) csak az alapstatisztikák állnak rendelkezésre.
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3.2. Az eredmények statisztikai és kvalitatív elemzésében vizsgált
fő hipotézisek
A középszint írásbeli vizsgájának feladatai és értékelési eljárásai a következő fontosabb
feltevésekre épülnek:
a) A középszintű vizsgát heterogén felkészültségű és képességű vizsgázói populáció teljesíti.
b) Az érettségiző korosztályról hallgatólagosan feltételezhetjük, hogy nagyrészt már
jó olvasók. Ez a szövegértési minőség a nemzetközi, valamint a hazai olvasáskutatásban kialakított leírás szerint annyit jelent, hogy a jó olvasó képes hosszabb szövegek és ábrák elolvasására, értelmezésére, valamint a mindennapi szükségleten
túli általánosításra; olvasás révén meg tudja ismerni a környezetét, és biztonsággal
tud benne tájékozódni. További feltevésünk, hogy az érettségizőktől elvárható és
vizsgálható szövegértési szint az értelmező és a kritikai szövegfeldolgozás.
c) A feladatok tartalmi szerkezete (itt I. és II. rész) eltérő képességeket vizsgálatára
hivatott (értsd szövegértés és szövegalkotás), tehát a korrelációjuk feltehetően nem
mutat magas értéket.
d) A szövegalkotási feladatok azonos nehézségűek, a feladatok közötti választás
(három feladatból egyet kell kidolgozni) szignifikánsan nem befolyásolhatja az elért
eredményt, azaz a három átfogó értékelési szempont szerinti pontszámok közötti
eltérés nem lehet 8-10 pontnál több.
e) A vizsgakoncepció retorikai fókuszának megfelelően a szövegalkotási feladat
megoldásával elérhető összpontszámon belül azonos értékű teljesítménynek minősül (20-20-20 pont) a tartalmi kifejtés, a szerkezet, a felépítés és a nyelvhasználat
minősége.
f) A témafüggetlen kritériumok és a témafüggő, az adott feladat tartalmi elemeit kifejtő és e kettőt együttesen érvényesítendő értékelési szempontok mind középszinten, mind emelt szinten megbízhatóvá teszik a szövegalkotási feladatok értékelését.
g) Feltevésünk, hogy az emelt szintet választók aránya a magyar nyelv és irodalom
vizsgatárgyból elsősorban nem az adott tárgyban nyújtott folyamatos és egyenletesen jó, esetleg kiváló (iskolai) teljesítménnyel függ össze, hanem az adott vizsgatárgy felsőoktatási felvételi pozíciójával, vagyis azzal, milyen arányban jelölik meg a
felsőoktatási intézmények a magyar nyelv és irodalmat elvárt, emelt szinten teljesítendő vizsgatárgynak. Az alacsonyabb felsőoktatási pozíciójú vizsgatárgyak eseté-
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ben kevesebben választják az emelt szintű vizsgát, így ez a tény növeli a középszintű vizsgát tevők heterogenitását.
h) Az emelt szintű vizsgát választók a középszinthez képest kevéssé heterogén populációt képviselnek, bár e vizsgaszint választását a képességeken és felkészültségen kívül az elérhető továbbtanulási aspirációk is befolyásolják.
i) Az íráskép értékelésének elsősorban visszatartó hatása van, azaz az érettségi
vizsgahelyzetben jellemzőnek mondható az olvasható írásképre törekvő magatartás.

27

4. A középszint írásbeli vizsgájának átfogó eredményei
A következőkben a középszintű feladatlapok (Szövegértés, Szövegalkotás) összesített
eredményeiről szólunk, a Szövegértés részletes, itemszintű adatait önálló fejezetben értelmezzük.

4.1. Az írásbeli vizsga tartalmi szerkezete
A középszintű vizsga 2012-es feladatállománya, mind a szövegértés, mind a szövegalkotás tekintetében megfelelt a vizsgaleírásnak és a vizsgakövetelményeknek. A vizsgakövetelményekkel összhangban az írásbeli vizsga egy adott szöveg megértését (I. rész), továbbá egy szöveg önálló megfogalmazását igényli (II. rész). Az írásbeli vizsga tehát tartalmaz egy szövegértési feladatsort, továbbá megjelöl három szövegalkotási feladatot. A
szövegalkotási feladatokból a vizsgázónak egyet kell kidolgoznia. A szövegértési feladat
megoldására 60 percet, a szövegalkotási feladat elkészítésére 180 percet fordíthat a vizsgázó. Az írásbeli vizsgafeladatok megoldásakor a Magyar helyesírási szótár használható.
(Az említett segédeszközt a vizsgáztató iskola bocsátja a diákok rendelkezésére.)
Szövegértés
Szöveg és feladatsor

Választható szövegalkotási feladat
Érvelés

Egy mű
értelmezése

Összehasonlító elemzés

60 perc

180 perc

Elérhető pontszám: 40

Elérhető pontszám: 60

Az új vizsgarendszer egyik fő jellemzője az egységes követelmények és értékelési eljárások alkalmazása, ennek alapvető, az értékelés folyamatában alkalmazandó dokumentuma a Javítási-értékelési útmutató. Figyelemre méltó, egyúttal a vizsga minőségbiztosításához tartozó tényező, hogy az értékelők közvetlenül (elektronikus úton) is fordulhatnak a
vizsgáért felelős intézményhez.
Javaslat (3):
Az írásbeli feladatok és a Javítási-értékelési útmutatók stabil minőségének fenntartásához
illetve növeléséhez hozzájárulhat a vizsgaidőszakban érkezett kérdések, értékelési problémák tematikus elemzése, majd a tapasztalatok megosztása a tételkészítő bizottság tagjaival, továbbá az emelt szint értékelésére kijelölt javításvezetőkkel. Elképzelhető, hogy
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egy gyakori kérdések/tipikus problémák című rövidebb összeállítás része legyen magának
a Javítási-értékelési útmutatónak is.

29

A 2012. ÉVI TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK ÉRETTSÉGI VIZSGADOLGOZATOK STATISZTIKAI ÉS KVALITATÍV ELEMZÉSE

4.2. Az összesített pontszámok eloszlása
(megoldott dolgozatok, átlagos pontszám)

4.1. ábra:
Az összesített pontszámok eloszlása az I. és II. részben (N= 991)

(A második rész pontszámánál és így az összpontszámok kiszámításánál is figyelembe
vettük a helyesírási hibák miatti pontlevonásokat.)

4.2.1.

A szövegértési feladat (I. rész) összesített pontszámának eloszlása

Az I. rész (Szövegértés) 10 feladatának, illetve 39 részfeladatának megoldásával elért
vizsgázói összpontszámok eloszlása egyenletesnek mondható, a kissé jobbra tolódó diagram jelzi, hogy a feladat nem bizonyult nehéznek, ugyanakkor különbséget tett a különböző szövegértési képességű és felkészültségű vizsgázók között. Az előzetes hipotézis szerint a magyar nyelv és irodalom által vizsgált nyelvhasználati, gondolkodási, önkifejezési
képességek tekintetében nem tekinthető egységesnek a középiskolások zömét kitevő,
középszinten vizsgázók csoportja. Örvendetes, hogy viszonylag kevés vizsgázó teljesített
15 pont alatt, így a vizsgázók által elért pontszámok zöme a 15 és 30 pont közötti tartományban található, azonban a 20 pont, azaz 50% alatt teljesítő vizsgázó esetében csak
részleges szövegértésről beszélhetünk. A későbbiekben kifejtett részletes elemzés árnyal-
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tabb képet ad az egyes feladatok statisztikai jellemzőiről, az egyes feladatok és részfeladatok tesztbeli működéséről.

4.2.2.

A szövegalkotási feladat (II. rész) összesített pontszámának eloszlása

A II. rész (Szövegalkotás) feladatával elérhető maximális 60 pont megoszlása három
eltérő műfajú feladat közül egy szövegalkotási feladat megoldásával elért összpontszámot
mutatja. A középszint 180 perces szövegalkotási feladatlehetőségeket kínál: a vizsgázó
választhat az érvelő esszé, az egy mű adott szempontú értelmezése, valamint az összehasonlító elemzés között. A jelzett választási arányok kódolása a tanuló által aláhúzással
jelzett válasz alapján volt lehetséges.

A szövegalkotási feladatok
választásának aránya (%) (N=991)

30%
45%

Érvelés
25%

Egy mű
Összehasonlítás

4.2. ábra:
Az érvelés, az egy mű elemzése és az összehasonlító elemzés feladatai közötti vá-lasztás aránya

Megjegyezzük, hogy a 2005-ös év tavaszi vizsgaidőszakában (véletlenszerű minta
alapján) az érvelő esszét a vizsgázók 30,74%-a, az egy mű értelmezését igénylő feladatot
24,7%-a, az összehasonlító elemzést pedig 45%-a választotta. A választás 2006 azonos
vizsgaidőszakában a következőképpen alakult: az érvelő esszé mellett döntött a mintában
szereplő 1083 vizsgázó 30,65%-a, a mű értelmezését 36,84%, míg az összehasonlító
13

elemzést 32,5%-uk választotta.

A későbbi évekből erről nem áll rendelkezésre adat.

Az összpontszám (lásd a 4.1. ábra) a feladatmegoldás három, különböző szempont
szerinti minősítését összegzi. A szövegalkotási feladatok értékelésében a három fő
szempont szerint (tartalmi minőség, a szerkezet, felépítés minősége, nyelvi minőség) leírt
13

Az adatok forrását lásd a 4. lábjegyzetben. (8. oldal)
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kritériumok a vizsgadolgozat három teljesítménytartományba történő besorolását teszik
lehetővé. Az értékelő e
teljesítménytartományokon
belül
dönt
az
adott
tartományban
adható
pontszámok odaítéléséről.
A 4.1. ábra második
diagramja szerint 20 vizsgázó kapott 0 pontot a
dolgozatára, a vizsgázók
kb. 50%-a 30 pont alatti
eredményt ért el.

Az ábra szerint a lehetséges maximális 100 pont
eloszlása akár egyenletesnek is mondható, bár néhány pont esetében kiugró
létszámarányokat találunk
(40, 60 és 70 pont körül).
4.3. ábra:
Az összesített pontszámok eloszlása a két részben
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Az alapstatisztikák között szerepel az első/harmadik kvartilis, ami azt mutatja meg,
hogy mi az a pontérték, ami alatt/felett a diákok negyedének pontszáma található.
4.1. táblázat:
A részenkénti pontszámok alapstatisztikái

minimum

első
kvartilis

medián

átlag

harmadik
kvartilis

maximum

I. rész

3.00

18.00

23.00

23.34

28.00

40.00

II. rész

0.00

20.00

32.00

32.13

45.00

60.00

A 4.1. táblázat adatai szerint a szövegértési feladatsorban a vizsgázók negyede 18
pont (45%) alatt, egy másik negyede 28 pont (70%) fölött teljesített. A vizsgázók 50%-a ért
el 18 és 28 pont közötti pontszámot. A szövegalkotási feladat megoldásával a vizsgázók
negyede 20 pont (33%) alatt, másik negyede 45 pont (75%) fölött teljesített. A tanulók fele
pedig 20 és 45 pont közötti pontszámot ért el. Az a tény, hogy a tanulók negyede (25%-a)
33%-os teljesítményt mutatott a szövegalkotási feladat megoldásában, azaz egy önálló,
adott szempontú írásmű megalkotásában, általában a fogalmazási képesség problematikus mivoltára irányíthatja a figyelmet. Feltevésünk szerint az alacsony pontszámhoz vezető tényező lehet
a) a dolgozat kirívóan rövid terjedelme (alacsony szószám az elvárt 500-1500 szóhoz
14

képest)

b) a megoldás tartalmi, nyelvi, felépítésbeli hiányossága
c) a gyenge helyesírás, ami feltehetően magasabb arányú pontvesztést jelent a hoszszabb elemző szöveg megírásával amúgyis küszködő vizsgázóknak.
A szövegértési feladatsor átlaga 23.34 pont, 58,35%, míg a szövegalkotási feladatok
pontátlaga 32.13 pont, azaz 53,55%.
A szövegalkotás átlagos eredményét az elvárhatóhoz képest alacsonyabbnak véljük.
A szövegalkotási feladatok jellemzőire, a Javítási-értékelési útmutatóban adott értékelési
skála alkalmazására, az értékelési eljárások minőségének javítására a feladattípussal foglalkozó részletes elemzésben később visszatérünk.

14

A Szövegalkotási feladat terjedelmét a II. Szövegalkotás feladatlap 2. oldalán a Fontos tudnivalók közli az érettségizővel (500–1500 szó [kb.3-8 oldal]). A terjedelem értékelése a Szerkezet, felépítés részpontszámmal történik (l. A szöveg
megszerkesztettsége értéktartományait). Kirívóan rövid terjedelem esetén 8-1 pont adható
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4.2.3.

A szövegértési feladatsorban és a szövegalkotási feladatban elért
teljesítmények összefüggései

4.4. ábra:
A magyar nyelv és irodalom érettségi írásbeli feladatokon
(szövegértés és szövegal-kotás) elért teljesítmények közötti összefüggés

Az ábrán látható, hogy mely párok fordultak elő első-második összpontszám kombinációként. Az ábra nem mutatja a multiplicitásokat, a tipikus pontpárok jónéhány esetben megjelentek. Feltűnő, hogy vannak olyan, a szövegértésben 15 és 23 pont közötti teljesítményt
elért vizsgázók, akik viszont 0 vagy igen alacsony pontot kaptak a szövegalkotási teljesítményükre. E jelenség feltehetően arra vezethető vissza, hogy egyes vizsgázók az első
feladatrészben szerzett pontszámmal megelégedve, erősen visszafogott teljesítményt képesek csak nyújtanak a szövegalkotási feladatban. Feltehető továbbá, ha összességében
kevesen is, de lehetnek olyan vizsgázók, akik lényegében kikerülhetőnek látják a szövegalkotási feladat megoldását, hiszen az egyik feladatrészben elért alacsony pontszámmal
már elérték az összpontszám 25%-át, így szóbeli vizsgára bocsáthatók.
Az I. részben (szövegértés) elért vizsgázói pontszámok korrelációja a II. részben (szövegalkotás) elért pontszámmal 0.63, közepesnek tekinthető. Bár a szövegértés és a szö34
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vegalkotás képessége összefügg egymással, a szövegértést ugyanis jelentős transzfer
hatású összetett mentális képességként tartjuk számon. Általában azt feltételezzük, hogy
a megbízható szövegértés, a szövegtartalmak beépítése a meglévő ismeretek, tapasztalatok, képzettársítások közé elősegíti a fogalmazási képességet, általában az írásbeli kifejezést, bármilyen köznapi, illetve az iskolában megkívánt ismeretterjesztő műfajról van is
szó. E tapasztalatokon alapuló feltevésnek része az is, hogy az írást, az önálló fogalmazást nehezebb tevékenységnek, magasabb értékű teljesítménynek minősítjük, mint a szövegek megértését. Ugyanakkor azt is igazolja a tapasztalat, hogy aki jól tud írni, fogalmazni, egyúttal feltehetően rendelkezik azzal az olvasói stratégiával is, hogy a műfajnak, a
kontextusnak, a szövegtémának és terjedelemnek megfelelően lát hozzá a szöveg megértéséhez, s ebben sikeres is.
Összegezve elmondhatjuk, hogy bár a szövegértés és egy adott szempontú, hosszabb
elemző szöveg megalkotásának képessége összefüggést mutat egymással, de a középszint írásbeli feladatlapja két egymástól különböző, eltérő képességet és tudást is vizsgál,
tehát az egyik feladatrészben nyújtott teljesítmény nem valószínűsíti a másik részben nyújtott teljesítmény minőségét.
A 4.2. táblázat a II. részben választott feladat szerinti bontásban mutatja a két részben
elért pontszámok korrelációját, illetve az egyes részekben elért átlagpontszámokat.
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4.2. táblázat:
A szövegalkotás választott feladatainak összefüggései
a szövegértés és a szövegalkotás összpontszámának átlagával

A szövegértés
és a
szövegalkotás
korrelációja

Szövegértés

Szövegalkotás

összpontszám

Létszám

átlaga

összpontszám
átlaga

Érvelés (Camus)

0.626

23.1

39.0

297

Egy mű értelmezése
(Arany János)

0.647

23.6

38.0

245

0.627

23.3

39.6

449

Szövegalkotási feladat

Összehasonlító elemzés
(Karinthy)

A táblázat adatai szerint a szövegalkotási feladat műfajának, témájának választása
nem függ a szövegértési feladatsor megoldásával elért összpontszámtól, azaz a szövegértési képesség szintje függetlennek tűnik a szövegalkotási feladat választásától, azaz attól,
milyen nehéznek vagy könnyűnek ítéli meg a vizsgázó a maga számára a szövegalkotási
feladatokat. Az egyes szövegalkotási feladatokban elért összpontszámok is függetlenek
attól, melyik műfajról, témáról van szó. Ez utóbbi adat igazolja a vizsgakoncepciót, a vizsga tartalmi szerkezetét. Az egy mű értelmezése feladattípus az eddigi vizsgálatok szerint
(2005, 2006) – a 2012-es adatokhoz hasonlóan – mindig kb. 1-1,5 ponttal alacsonyabb
eredményű, ugyanis ez a feladat, amihez a legtöbb belső, értékelői norma, a tanításitanulási-értékelési folyamatban gyakorolt értékelési kritérium társul. Érdekes ugyanakkor,
hogy az érvelési feladat némileg alacsonyabb arányban (0,626) korrelál a szövegértési
teljesítménnyel, tehát ez a feladat kissé „távolabb” van a konkrét szövegekkel való foglalatosságtól, azok elemzésétől. Érthető viszont, hogy az egy adott szövegre fókuszáló egy
mű értelmezése feladat viszonylag magasabb korrelációs értéket mutat (0,647) a szövegértési teljesítménnyel.
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4.2.4.

A helyesírás és az íráskép minősítésének eredményei
4.3. táblázat:
A pontlevonások összesítésben (II. rész)

minimum

első
kvartilis

medián

átlag

harmadik
kvartilis

maximum

helyesírás

0.00

2.00

5.00

6.77

11.00

15.00

íráskép

0.00

0.00

0.00

0.18

0.00

3.00

A fenti táblázat adatai szerint a vizsgázók negyede 2 pont alatt vesztett helyesírási hibái
miatt, míg másik negyede 11 pont feletti pontlevonással számolhatott. A vizsgázók fele 2
és 11 pont közötti pontértékű hibát követett el. Az átlagosan levont 6,77 pontveszteség
viszont feltehetően igen egyenetlenül oszlik meg, azaz a tapasztalatok szerint a gyengébb
helyesírás hibatorlódást, magasabb pontveszteséget eredményez, és egyúttal gátja a gördülékeny íráskészségnek is. A helyesírási pontveszteség és az összteljesítmény összefüggéseire a szövegalkotás részletes elemzésében még visszatérünk.
Előzetes hipotézisünk szerint az íráskép értékelésének elsősorban visszatartó hatása
van, egyfajta prediktív kritérium, hiszen a vizsgázók tudják, hogy pontot veszíthetnek, ha
az olvasható kézírás normáját nem teljesítik. Ezt a visszatartó hatást mutatják az eredmények is: a nehezen olvasható vagy olvashatatlan íráskép miatti pontvesztés igen csekély
arányú, átlagosan mindössze 0,18 pont (maximálisan levonható 3 pont).
hatás miatt szükséges továbbra is megtartani ezt az értékelési kritériumot.

15

E visszatartó

15

Az írás külalakja és az esszére adott pontszám között, kissé meglepő módon, nemcsak pozitív összefüggés mutatkozhat. Chase (1986) egyik vizsgálatában az esszék értékelését befolyásoló tényezők közül a tanulókról alkotott elvárások és a kézírás minőségének hatását vizsgálta. Ugyanazt az esszét kétféle külalakkal készíttette el, szép és csúnya
írással. Az értékelőknek azt mondta, hogy a diákok komoly reményekkel telve készítették el az írásokat. Az eredmények
azt tükrözték, hogy a résztvevő tanárok a gyengébb külalakú dolgozatokra magasabb érdemjegyet adtak, mint a szépírással elkészítettekre. A fenti torzító hatás értelmezése nem könnyű, hiszen gondolhatunk arra, hogy az értékelők jóindulata játszik szerepet, vagy olyan ismerete, miszerint a jó tanulók gyakran pocsék külalakkal írnak, de az is elképzelhető, hogy egyszer en csak azt gondolták, hogy a tanulók szép kézírásukkal próbálják meg leplezni, hogy vannak hiányosságaik. A forráshoz lásd a 8. sz. lábjegyzetet (15. oldal).
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5. A teszt megbízhatósága (Cronbach-alfa)
A Cronbach-alfa a teszt belső konzisztenciáját méri, értéke 0 és 1 között változhat, minél
közelebb van 1-hez, annál erősebb a feladatok koherenciája. Általában a 0.9 fölötti érték
kiválónak számít, míg a 0.8 fölötti jónak. De érdemes megjegyezni, hogy az itemek számának növelése önmagában is növeli az α értékét, ahogy ez itt is látható az I. rész részkérdésenkénti eredményeinél.
5.1. táblázat:
Feladatsor I. és II. rész: Cronbach-alfa

II. rész
I. rész
Cronbach-alfa
részkérdésenként

Cronbach-alfa
feladatonként

Cronbach-alfa
Hányan
értéke
választották
0.846

0.752

Camus
(Érvelés)
Arany
(Egy mű
értelmezése)
Karinthy
(Összehasonlító elemzés)

0.940

297

0.947

245

0.947

449

Meg kell jegyeznünk, hogy a reliabilitás ( a Cronbach-alfa) értéke nem csupán az adott
teszt (pontosabban skála) jellemzője, hanem a teszt és a mért populáció együttes tulajdonságát jelenti. Cronbach szerint a reliabilitás tulajdonképpen azt fejezi ki, hogy ténylegesen milyen mértékben alkalmas egy skálában megtalálható tételek együttese az egyéni
különbségek differenciálására; vagyis a megbízhatóság azt mutatja meg, hogy mennyire
alkalmas a mérőeszköz az egyének egymástól való megkülönböztetésére. Egy mérőeszköz reliabilitásának populációfüggősége azt jelenti, hogy a megbízhatóság szintjével egyidejűleg nem csak a skálát jellemezzük, hanem a mért populációt is: esetünkben a középszintű vizsgát letevő populáció heterogenitását is jelzi a Cronbach-alfaként kapott érték.
Azok a tulajdonságok vagy jellegzetességek, melyek időben stabilabbak, egyúttal
könnyebben mérhetővé is tehetők, szemben azokkal, melyek inkább képlékenyek és változékonyak. Ebből fakadóan a reliabilitásindexek elfogadható és elvárt minimális szintje is
különböző lehet a mért tulajdonságok függvényében.
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6. Összegzés
A középszint 2012-es tavaszi vizsgaidőszakának magyar nyelv és irodalom írásbeli vizsgája a vizsgakövetelményeknek és a vizsgaleírásnak megfelelő feladatokkal, megbízhatóan mérte a vizsgázók szövegértési és szövegalkotási teljesítményét. Az adatok felhívták a
figyelmet a szövegalkotási képesség, illetve az e feladatban mért teljesítmény problémáira, így az elemzésben ennek külön fejezetet szentelünk.

39

40

A 2012. évi tavaszi vizsgaidőszak
magyar nyelv és irodalom
érettségi vizsgadolgozatok
statisztikai és kvalitatív elemzése

7. Középszint, szövegértés
7.1.

A feladatlap jellemzői

A vizsgaleírás szerint a szövegértési feladat szövege általában 800-1100 szó terjedelmű
esszé, ismeretterjesztő céllal íródott tanulmány, publicisztikai mű egésze vagy részlete.
A feladatok megoldása általában a kérdésre adott válasz szöveges kifejtése, esetenként
megadott válaszvariációk közötti döntés. A vizsgaleírás teret nyit annak, hogy évről évre –
az adott kereteken beül – a műfaji variációkkal is élő, változatos tematikájú, más-más
(elektronikus vagy nyomtatott) forrásból vett szöveg kerüljön a feladatlapba. A 2012-es
tavaszi vizsgaidőszak szövegbázisa egy 838 szavas ismeretterjesztő szöveg, egy antoló16

giának („olvasókönyvnek”) a szerző által írott bevezetője. A szöveg kommunikációs
funkciójában domináns a tájékoztatás és a meggyőzés, így a szöveg tartalmaz a könyv
jövendő olvasóit informáló tényeket, adatokat, a meggyőzés szándékából eredően pedig
közli a szerkesztői álláspontot képviselni hivatott érveket. A feladatok vizsgaleírásnak való
megfelelését az 7.1. táblázat mutatja. Ez az összevetés egyúttal a teszt validitásának
egyik kontrollja is.

7.1.1.

A tartalmi validitás

A tesztek validitása vagy más néven: érvényessége a korábban áttekintett megbízhatósághoz hasonlóan a pszichometriai kritériumok között szereplő egyik legfontosabb fogalom. Az érvényesség egyszerűen fogalmazva megmutatja, hogy az adott mérőeszköz valóban azt méri-e, amire létrehozták. A „célbalövéshez” használt eszközök (jelen esetben a
mérőeszközök) nagyon eltérhetnek abból a szempontból, hogy mennyire szóródnak a találatok vagy más szóval: mennyire fókuszálódnak egy pontba. A tartalmi validitás (fogalmi
validitás, szakszóval konstruktum-validitás) olyan átfogóan érvényes fogalom, amely
egyúttal az érvényesség legátfogóbb szintjeként határozható meg. Ez az egyetlen olyan
elméletorientált érvényesítési eljárás, mely a többi validálási módszer empirikus megala17

pozottságú és korrelációs elemzésen alapul. Az érettségi vizsga e feladatára választott
szöveg kritériumai egyfajta hallgatólagos szakértői tudásnak minősülnek, a vizsgakövetelmény és a vizsgaleírás a szöveg műfaji besorolásán és a szószámban megadott terjedelemi határok közlésén túl nem tartalmaz más, tételesen felsorolt szempontot. A szövegválasztás hallgatólagos szakértői szempontjai közül kiemelendőek a következők:
16
17

Nemzeti olvasókönyv. Közreadja Lukácsy Sándor. 1988. Gondolat, Budapest, 7-10.l.
A konstruktumvaliditás fogalmát Cronbach és Meehl (1955) vezette be.
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-

az ellenőrizhető, hiteles forrás (a szöveg forrását minden esetben közli a feladatlap)

-

a tartalmi és nyelvi minőség

-

az olvasásra motiváló jelleg

-

a kérdezhetőség

-

a nehézség (pl. a szakszavak aránya, az előzetes tudás igénye)

A szövegválasztás és a feladatszerkesztés tehát egy olyan többlépcsős tevékenység,
amelynek mindegyike sajátos szakmai kompetenciát, majd döntést kíván. (Az egyes
pontkon meghozott döntések mint meghatározó tényezők érvényesülnek a következő lépésekben.)
A vizsgafeladatként szóba jöhető szövegtéma, illetve szöveg kiválasztásában több
nézőpont érvényesül: a választott műfaj retorikai kritériumai, a tematika mint a szöveg
megértésére késztető tényező, a vizsga időtartamával adekvát terjedelem, a téma kidolgozásának szerkezeti és nyelvi minősége, a szöveg megértésében, illetve létrehozásában
szükséges előzetes ismeretek (háttérismeretek) becslése, a szöveg kérdezhetősége, illetve a szöveg valóságképe (esetleges elfogultságok, torzítások).
A szöveg elemzése a makroszerkezet, a nagyobb tartalmi és szerkezeti
összefüggések, a mondatszintű összefüggések feltárására, majd a szöveg globális
értékelésére irányuló tevékenység. Az előzetes szövegelemzés nemcsak a szöveg
indokolt megítélését teszi lehetővé, hanem a tesztmátrixban foglaltak érvényesítésével
együtt a kérdések összeállításához, majd a megbízható értékelési modell kialakításához is
alapul szolgál. A tesztkérdések szerkesztésének alapjául szolgáló szöveg alkalmasságát
tehát először a szöveg megfelelő mértékű elemzésével kell kezdeni. A „megfelelő”
minősítés itt annyit jelent, hogy az elemzés olyan mélységű legyen, hogy feltárjuk a
szöveg nehézségét, továbbá megtudjuk, mennyi és milyen jellegű kérdés feltevésére van
18

lehetőség.
A szöveg érthetőségének és kérdésekkel való feldolgozhatóságának
meghatározó kritériumai: a kohéziós eszközök jelenléte, a szabad mondatok közötti logikai
viszony, a szöveg terjedelmét tekintve a tartalmas és tartalmatlan szavak aránya, az
egyszerű és összetett mondatok aránya, a grammatikai és jelentéstani kohézió erőssége,
a logikai kapcsolatok milyensége, a szakkifejezések, az idegen szavak aránya, az
állításokat alátámasztó példák, adatok jelenléte, a tipográfiai jellemzők, a szöveg
metaforikussága, a modalitás változatossága.
A fogalmi érvényesség vizsgálata során a mérés tárgyát képező terület (tudás, képességterület), esetünkben a szövegértés fogalmát alkalmazva alakul ki maga a kérdéssor és
az egyes kérdésekre adott, a javítási-értékelés útmutató alapján képező válaszmodell. Ez
18

Horváth Zsuzsanna (1996): Anyanyelvi tudástérkép. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.
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a tevékenység, azaz a kérdéssor kialakítása igényli a mindenkori szöveg kérdezhetőségének, nehézségének, a megértését támogató (vagy éppen gátló) jellemzőinek feltárását.
Vagyis a szövegértés (esetünkben a fogalmi konstruktum) mérése során a legfontosabb
az, hogy a választott szöveg tanulmányozásával együtt magának a konstruktumnak a tartalmi univerzumát, illetve annak határait definiáljuk, és ezzel meghatározzuk, hogy mi is
tartozik bele ebbe a fogalmi keretbe. A tesztmátrix (esetünkben a vizsgaleírás) a feladatok
belső struktúráját jeleníti meg, a témától független, általános érvényű nyelvészeti, retorikai,
szövegtani fogalmakkal. E mátrix képezi a vizsga és a teljesítmények értékelésének alapvető szakmai keretét, s ezáltal kifejezik a vizsga koncepcionális kérdéseit is, amennyiben
lényegében tartalmazzák a fontosnak ítélt mentális képességeket és a teljesítmény értékelésének összetevőit.
Némileg egyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy míg a vizsgafeladatok szerkesztésében
érvényesülő általános eljárások a feladatszerkesztés állandó elemeit jelentik, addig a szövegtéma, illetve a mindenkori konkrét szöveg a változó elemet képviseli
A szövegértés elvárt szintjét és a lehetséges feladatok körét tehát a vizsgakövetelménynek és a vizsgaleírásnak kellett elvégeznie, mint ahogy tartalmazza is a vizsgált ké19

pességterület, tudásterület, azaz a szövegértés leírását. (Megjegyezzük, hogy az empirikus mérések esetében ezt a funkciót a tartalmi keret tölti be.) Miután az érettségi vizsgán
a szövegértési képességet általában komplex, összetett feladatokkal mérjük, így az alábbi
besorolás az egyes feladatok domináns, fő jellemzője szerint történt, miközben lényegében minden egyes feladat sikeres megoldásához hozzátartozik a szöveg azon jellemzőinek felfogása, átlátása, megértése is, amelyre tételesen azonosítható konkrét feladat nem
vonatkozik. Ilyenek például a szöveg grammatikai, stilisztikai jellemzői; ezek szövegbeli
funkciója, amelynek megértése nélkül lényegében nem oldhatók meg a feladatok.
7.1. táblázat:
A 2012 tavaszi vizsgaidőszak középszintű szövegértési feladatlapjának tartalmi jellemzői

A feladatok általános tartalmi jellemzői

A vizsgált feladatsor
tartalmi jellemzői
- a szövegben közvetlenül megtalálható tény, adat, megál- 2.a,b,c,d
lapítás azonosítása
9.a,b,c
7.b.,c
a szövegbeli érv, álláspont stb. azonosítása
7.a.
a szöveg grammatikai, stilisztikai jellemzői; ezek szövegbeli --------------------------funkciója
- a szöveg kommunikatív sajátosságai
--------------------------19

Az a tény, hogy egyszer már leíródott egy vizsgakövetelmény, és abban definiálták a vizsgafeladat-sorokkal mért
tudás- és képességterületeket, nem jelenti azt, hogy az említett dokumentumokat időről-időre nem lehet szakmai felülvizsgálatnak alávetni. Általában meg is szokott történni a vizsgaanyagok továbbfejlesztése, de ehhez az eredmények
elemzése mellett széles körű szakértői konzultáció is szükséges.
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A feladatok általános tartalmi jellemzői

A vizsgált feladatsor
tartalmi jellemzői

- a cím és a szöveg egészének viszonya
- a szöveg egészének jelentése, jelentésrétegei
- a szövegbeli logikai, tartalmi kapcsolatok

3.a.b
-------------------------1.a,b,c,d,e,f,g
5.a,b,c,d,e
7.d,e,f
- a szerzői álláspont azonosítása, értelmezése
-------------------------- a szövegbeli utalások, hivatkozások szerepe
6.a,b,c
- a szöveg műfaji jellemzői
------------------------- a szöveg szerkezete, a szerkesztésmód, a felépítés által 4.a.b.c.
közvetített jelentés
- vázlat, tematikai háló készítése
------------------------ önálló következtetés, álláspont megfogalmazása
8.a,b
10.a,b,c,d
- a szöveg témájához, a szövegben megjelenített állás- -------------------------pontokhoz kapcsolódó önálló rövid írásmű vagy beszédmű
megfogalmazása műfaji normák követésével
- a szöveg rövid, esetleg adott szempontú vagy adott cím- --------------------------20

zetteknek szóló összegzése.

A fenti tartalmi elemzés azt mutatja, hogy bizonyos szövegjellemzők feltárására – így a
szövegbeli logikai-tartalmi kapcsolatokra – 18 item (az összes item 46%-a) irányul, közte
7 itemmel képviselteti magát a 2012-es vizsgaidőszakban jelentős kritikát kapott 1. feladat.
Maga a gondolkodási művelet – a szöveg egészének szoros olvasását kívánva – annak
egyfajta újrarendezését igényli. Ugyanakkor az 1. feladat problémája nem az említett, a
szövegértés képességének vizsgálata szempontjából igen releváns, meghatározó logikaitartalmi műveletben keresendő, hanem abban, hogy ún. lánc-tévedést (dominóeffektust)
tehet lehetővé, vagyis egyik item téves megoldása szükségszerűen maga után vonja a
többi item téves besorolását is. Az a tény, hogy egy feladattal el lehet veszteni az
összpontszámból (40 pont) 7 pontot (az összpontszám 17,5%-át), nagyfokú elégedetlenséget válthat ki a vizsgázókból és az értékelő tanárokból. (Megjegyezzük, ez is be is következett). A feladatok viselkedésére, statisztikai paraméretereinek elemzésére a későbbiekben részletesen visszatérünk.
Összehasonlításképpen megvizsgáltuk a 2011-es tavaszi vizsgaidőszak szövegértés
feladatlapjának felépítését. A szöveg Nemes Nagy Ágnes dialogikus formájú szövege:
20

A vázlatírás, illetve az összegzés által kívánt fő képességek: a kulcsszavak feltárása, a tematikus háló [„téma-réma
viszony”] követése, a tételmondatok felismerése a különböző szövegegységekben, a szöveg fókuszának megértése, a
témaváltás, az előre- és visszautalások követése, a kihagyások érzékelése, a szöveg részletezettségének követése, az
ismert és új közlés elkülönítése.

45

A 2012. ÉVI TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK ÉRETTSÉGI VIZSGADOLGOZATOK STATISZTIKAI ÉS KVALITATÍV ELEMZÉSE

Párbeszéd egy mai versről címmel. A feladatsor tartalmi jellemzőit az alábbi táblázat öszszegzi (7.2. táblázat).
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7.2. táblázat:
A 2011-es tavaszi vizsgaidőszak középszintű szövegértési feladatlapjának tartalmi jellemzői

A feladatok általános tartalmi jellemzői

A 2011 tavaszi vizsgaidőszak
feladatsor tartalmi jellemzői

- a szövegben közvetlenül megtalálható tény, adat, megál- 1
2 a,b
lapítás azonosítása
3a,b,c,d
7 a,b,c,d
a szövegbeli érv, álláspont stb. azonosítása

9 a,b,c

a szöveg grammatikai, stilisztikai jellemzői; ezek szövegbeli ---------------------------funkciója
- a szöveg kommunikatív sajátosságai

----------------------------

- a cím és a szöveg egészének viszonya

----------------------------

- a szöveg egészének jelentése, jelentésrétegei

----------------------------6 a,b,c,d,e,f
8 a,b,c,d
10 a,b,c
4 a,b,c,d,e
5 a,b

- a szövegbeli logikai, tartalmi kapcsolatok

- a szerzői álláspont azonosítása, értelmezése
- a szövegbeli utalások, hivatkozások szerepe

------------------

- a szöveg műfaji jellemzői

------------------

- a szöveg szerkezete, a szerkesztésmód, a felépítés által
közvetített jelentés
- vázlat, tematikai háló készítése
- önálló következtetés, álláspont megfogalmazása

11 a,b,c,d,e,f

- a szöveg témájához, a szövegben megjelenített állás- -------------------------pontokhoz kapcsolódó önálló rövid írásmű vagy beszédmű
megfogalmazása műfaji normák követésével
- a szöveg rövid, esetleg adott szempontú vagy adott cím- --------------------------21

zetteknek szóló összegzése.

A 2011-es és a 2012-es szövegértési feladatsor tartalmi jellemzői, a kérdések és a
szöveg viszonya, a vizsgált gondolati műveletek jellege és aránya lényegében nem tér el

21

A vázlatírás, illetve az összegzés által kívánt fő képességek: a kulcsszavak feltárása, a tematikus háló [„téma-réma
viszony”] követése, a tételmondatok felismerése a különböző szövegegységekben, a szöveg fókuszának megértése, a
témaváltás, az előre- és visszautalások követése, a kihagyások érzékelése, a szöveg részletezettségének követése, az
ismert és új közlés elkülönítése.
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egymástól, a 2011-es dialogikus szöveg retorikai felépítése (az érvekre, ellenérvekre épülő szerkezet) hozza magával a szövegbeli érvek, illetve a szerzői érvek azonosítását
igénylő feladatok nagyobb arányát. (Figyelemre méltó, hogy a 2011-es feladatsor 1., 2. és
3. kérdése – mintegy felvezetésül – egyaránt a szövegben közvetlenül megtalálható tény,
adat, megállapítás azonosítását igényli.)

7.2. A 2012-es szövegértési feladatsor feladattípusai
A 2012-es feladatsorban a válaszvariációk közötti döntés a 39 item 59%-a, míg a szöveges kifejtést igénylő feladat az összes item 41%-át teszi ki. Olyan feladat, melynek egyik
része válaszvariációk közötti döntés, majd a második része a döntés indoklása, egy feladat esetében jellemző (3. feladat). (Ez a feladattípus az érettségi szövegértés feladatsorában viszonylag gyakorinak mondható.) A korábbi feladatsorokkal való összevetés azt mutatja (például a fent említett 2011-es szövegértési vizsgafeladat-sor), hogy a 2012-es feladatsorban nagyobb arányú a válaszvariációk közötti döntéssel megoldható feladat, mint a
szöveges kifejtést igénylő. (A 2011-es feladatsorban az összes item 52,4%-a.)

48

EMIR AZONOSÍTÓ: TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004
7.3. táblázat:
A 2012-es tavaszi vizsgaidőszak szövegértés

Válaszvariációk közötti
döntés

A válasz szöveges
kifejtése

1.a

2.a

1.b.

2.b.

1.c.

2.c.

1.d.

2.d.

1.e.
1.f.
1.g
3.a.

3.b.

5.a.

4.a.

5.b.

4.b.

5.c.

4.c.

5.d.

6.a.

5.e.

6.b.

7.a.

6.c.

7.b.

8.a.

7.c.

8.b.

7.d.

9.a.

7.e.

9.b.

7.f.

9.c.

10.a.
10.b.
10.c.
10.d.
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7.4. táblázat:
A feladatokban alkalmazott fogalmak és szövegértési műveletek

Művelet

Fogalom
időrendi sorrend

események időrendi sorrendbe állítása (1)

szövegbeli közlés/ek

a szövegbeli közlések tárgyának összehasonlítása (2)

szerző

szerző azonosítása, döntés indoklása (3)

(hivatkozott) alkotás felépítése

állítások rekonstrukciója (4)

fejezetcím, tárgykör

állítások tartalmi egymáshoz rendelése (5)

a szöveg szókincse

fogalmai jelentések meghatározása a szövegkontextus
alapján (6)
állítások igazságtartalmának megítélése (7)

50

szövegbeli fogalmak jelentése

adott fogalmakat használó közlések értelmezése (8)

állítás

szövegrekonstrukció (9)

tárgykör

tárgykörök és szöveges közlések egymáshoz kapcsolása
(10)
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7.3.
7.3.1.

A feladatok statisztikai jellemzői

A szövegértési feladatsor Crombach-alfája

A statisztikai elemzés minden esetben az utolsó rész nélküli teljes tesztre számolt. Ezt a
számítást részenként is megismételték (ez ott érdekes, ahol 2-nél több részből állt a dolgozat). Ez különösen akkor lehet érdekes, ha feltételezhető, hogy különböző képességeket mérnek az egyes részek. A kérés a feladatonkénti Cronbach-alfát is tartalmazta. Ez a
szakirodalom szerint nem javasolt (a kicsi itemszám tipikusan alulbecsli a megbízhatóságot), de óvatosan használva talán ad viszonyítási alapot.
7.5. táblázat:
Cronbach-alfa feladatonkénti bontásban (I.
rész)

feladat
1. feladat
2. feladat
3. feladat
4. feladat
5. feladat
6. feladat
7. feladat
8. feladat

Cronbach-alfa
0.758
0.589
0.931
0.588
0.646
0.411
0.376
0.486

9. feladat 0.563
10. feladat 0.475

7.1. ábra:
Feladatonkénti megoldottságok

A szövegértés feladatsor feladatainak megoldásában
maximális pontszámot elérők aránya (%)
60
40
20
0
9.

3.

5.
8.
7.
4.
2.
a feladatok sorszáma

1.

10.

7.2. ábra:
A szövegértési feladatsor feladatainak megoldásában maximális pontszámot elérők aránya

Mint a 7.1. ábra és a 7.2. ábra mutatja, a legalacsonyabb megoldottságú feladat az 1.,
ezt jelzi a maximális pontszámot érő megoldások kirívóan alacsony aránya is.
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7.3.2.

Feladatonként és a részkérdésenkénti (itemenkénti) pontszámok
megoszlása és pontbiszeriális korrelációja

Miután az egyes pontszámok biszeriális korrelációja az adott pontszám előfordulása és a
képességpontok közötti korreláció, a két változó közötti lineáris kapcsolat értéke 1 és 1
közötti. A pozitív értéke azt mutatja, hogy a jobb képességű diákok kapták meg az adott
pontszámot, és ez az érték magas az 1a, 1c és az 1d feladat esetében (lásd a 8.1. és 8.27. ábrákat is). Egy egypontos kérdés akkor illeszkedik a teljes teszt által mérni kívánt mögöttes képességskálára, ha az 1 pont biszeriális korrelációja pozitív (legalább 0,2), és a 0
pont biszeriális korrelációja negatív. Ez ugyanis arra utal, hogy a jó eredményt elért vizsgázók nagyobb valószínűséggel oldották meg a feladatot gyengébb eredményt elérő társaiknál.
(Miután nincs 5% megoldottság alatti érték, az adatsor megbízható.)
7.6. táblázat:
A részkérdésenkénti pontszámok megoszlása és pontbiszeriális korrelációja (I. rész)

adott pontszámot elérők aránya %-ban

52

feladat

0 pontos

1 pontos

1

1a

85.1

2

1b

3

2 pontos

adott pontszám pontbiszeriális korrelációja
0 pontos

1 pontos

14.9

-0.55

0.55

66.3

33.7

-0.37

0.37

1c

73.0

27.0

-0.53

0.53

4

1d

72.0

28.0

-0.48

0.48

5

1e

69.6

30.4

-0.38

0.38

6

1f

24.5

75.5

-0.31

0.31

7

1g

32.6

67.4

-0.26

0.26

8

2a

28.9

71.1

-0.39

0.39

9

2b

24.9

75.1

-0.48

0.48

10

2c

58.6

41.4

-0.41

0.41

11

2d

76.1

23.9

-0.48

0.48

12

3a

49.5

50.5

-0.37

0.37

13

3b

55.3

44.7

-0.44

0.44

14

4a

53.0

28.2

-0.45

0.07

15

4b

34.6

65.4

-0.52

0.52

16

4c

22.4

77.6

-0.38

0.38

17

5a

31.0

69.0

-0.35

0.35

18.8

2 pontos

0.49
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adott pontszámot elérők aránya %-ban
feladat

0 pontos

1 pontos

18

5b

15.9

19

5c

20

2 pontos

adott pontszám pontbiszeriális korrelációja
0 pontos

1 pontos

84.1

-0.30

0.30

45.2

54.8

-0.26

0.26

5d

58.3

41.7

-0.34

0.34

21

5e

32.0

68.0

-0.36

0.36

22

6a

36.0

64.0

-0.42

0.42

23

6b

57.0

43.0

-0.38

0.38

24

6c

33.2

66.8

-0.34

0.34

25

7a

19.7

80.3

-0.29

0.29

26

7b

27.2

72.8

-0.26

0.26

27

7c

22.8

77.2

-0.21

0.21

28

7d

22.8

77.2

-0.36

0.36

29

7e

28.5

71.5

-0.36

0.36

30

7f

16.9

83.1

-0.21

0.21

31

8a

29.0

71.0

-0.49

0.49

32

8b

69.1

30.9

-0.42

0.42

33

9a

29.5

70.5

-0.44

0.44

34

9b

25.2

74.8

-0.40

0.40

35

9c

13.4

86.6

-0.29

0.29

36

10a

17.1

82.9

-0.33

0.33

37

10b

14.1

85.9

-0.35

0.35

38

10c

86.3

13.7

-0.15

0.15

39

10d

30.1

69.9

-0.47

0.47

2 pontos
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7.3.3.

A feladatonkénti pontszámok megoszlása és pontbiszeriális korrelációja

A 7.7. táblázat tanulmányozhatóvá teszi, hogy a teljes feladatsor egyes, esetenként több
itemből álló feladatainak a teljes feladatsorhoz való illeszkedését is tanulmányozzuk.
Az egyes feladatokhoz tartozó, külön elemzést érdemlő értékekre a feladatok alább következő részletes elemzésében térünk ki. (pl. 1., 7., 10. feladat).
7.7. táblázat: A feladatonkénti pontszámok megoszlása és pontbiszeriális korrelációja (I. rész)

0 pont

1 pont

2 pont

3 pont

4 pont

5 pont

1.feladat –
százalékos megoszlás

9.09

7.47

49.80

8.38

5.05

8.48

11.72

1.feladat –
pontbiszeriális korreláció

-0.26

-0.21

-0.15

-0.09

-0.02

0.19

0.57

2.feladat –
százalékos megoszlás

13.54

13.94

33.13

26.26

13.13

2.feladat –
pontbiszeriális korreláció

-0.41

-0.24

-0.10

0.25

0.48

3.feladat –
százalékos megoszlás

48.99

6.77

44.24

3.feladat –
pontbiszeriális korreláció

-0.36

-0.14

0.44

4.feladat –
százalékos megoszlás

13.84

13.84

37.68

19.09

15.56

4.feladat –
pontbiszeriális korreláció

-0.41

-0.25

-0.08

0.20

0.52

5.feladat –
százalékos megoszlás

3.33

13.03

11.41

39.60

0.10

32.53

5.feladat –
pontbiszeriális korreláció

-0.22

-0.28

-0.17

-0.01

-0.03

0.40

6.feladat –
százalékos megoszlás

12.83

26.06

35.56

25.56

6.feladat –
pontbiszeriális korreláció

-0.36

-0.25

0.07

0.46

7.feladat –
százalékos megoszlás

0.20

1.21

4.24

14.44

18.69

32.93

28.28

7.feladat –
pontbiszeriális korreláció

-0.08

-0.15

-0.24

-0.27

-0.17

0.03

0.48

8.feladat –
százalékos megoszlás

26.77

44.55

28.69
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6 pont

7 pont
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0 pont

1 pont

2 pont

3 pont

4 pont

8.feladat –
pontbiszeriális korreláció

-0.50

0.05

0.43

9.feladat –
százalékos megoszlás

5.86

12.53

25.45

56.16

9.feladat –
pontbiszeriális korreláció

-0.29

-0.28

-0.18

0.48

10.feladat –
százalékos megoszlás

5.76

7.17

25.25

52.53

9.29

10.feladat –
pontbiszeriális korreláció

-0.31

-0.28

-0.22

0.37

0.19

5 pont

6 pont

7 pont
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7.3.4.

A feladatok magyarázó ereje (az adott feladat illeszkedése a teljes
feladatsorhoz)

Ezzel az adatsorral azt vizsgáljuk, hogy ha lineáris regressziónál az adott feladatnál elért
pontszám segítségével közelítenénk az összpontszámot, illetve az összpontszámból kihagyva az adott feladat pontszámát, a regressziós egyenes milyen százalékos arányban
magyarázza a teljes ingadozást. Minél nagyobb a magyarázó erő, annál inkább előrejelzi
az adott feladatra kapott pontszám az érettségi pontszámát. A feladatonkénti részletes
elemzésben érdemes a néhány nagyobb magyarázó erejű itemet megvizsgálni, mert azok
minden bizonnyal jól mérik a vizsgált képességet.
7.8. táblázat: A részfeladatonkénti magyarázó erő
2

magyarázó erő (R )

feladat

többi feladat pontszáma

56

összes feladat pontszáma

1a

0.213

0.253

1b

0.076

0.115

1c

0.207

0.256

1d

0.156

0.203

1e

0.083

0.122

1f

0.067

0.101

1g

0.039

0.070

2a

0.125

0.169

2b

0.216

0.264

2c

0.114

0.161

2d

0.175

0.221

3a

0.091

0.135

3b

0.146

0.197

4a

0.197

0.285

4b

0.244

0.298

4c

0.116

0.156

5a

0.090

0.130

5b

0.069

0.098

5c

0.033

0.064

5d

0.069

0.109

5e

0.098

0.141

6a

0.148

0.197

6b

0.103

0.149

6c

0.080

0.120

7a

0.058

0.087

7b

0.041

0.071
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2

magyarázó erő (R )

feladat

többi feladat pontszáma

összes feladat pontszáma

7c

0.022

0.043

7d

0.106

0.144

7e

0.098

0.139

7f

0.025

0.046

8a

0.218

0.269

8b

0.129

0.175

9a

0.164

0.212

9b

0.137

0.181

9c

0.066

0.092

10a

0.090

0.123

10b

0.107

0.139

10c

0.010

0.022

10d

0.195

0.245

7.9. táblázat: Az egyes feladatok magyarázó ereje
2

feladat

magyarázó erő (R )
többi feladat pontszáma

összes feladat pontszáma

1. feladat

0.138

0.369

2. feladat

0.303

0.447

3. feladat

0.085

0.176

4. feladat

0.324

0.469

5. feladat

0.096

0.252

6. feladat

0.220

0.335

7. feladat

0.203

0.349

8. feladat

0.245

0.331

9. feladat

0.199

0.303
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8. Az egyes feladatok statisztikai és tartalmi elemzése
1. feladat
A feladat a szöveg 1., 2. és 3. bekezdésében található, a Nemzeti olvasókönyv létrejöttének menetére vonatkozó információk időbeli sorba rendezését kérte. A fő támpontokat a
szerző visszaemlékező, a folyamatot rekonstruáló állításai képezték, elsősorban (5 esetben) az állítmányi-tárgyas szintagmák. A feladat műveleti besorolása: Értelmezés: Gondolatok, események, indoklások időbeli sorba rendezése.
1. Állítsa időrendi sorrendbe a Nemzeti olvasókönyv létrejöttének menetét! Kezdje a
legkorábbi eseménnyel! A megfelelő sorszámot (1-7-ig ) írja a megállapítások mellé!
(1; 2; 3)
Megállapítás

Sorrend

Lukácsy Sándor 1984-ben rádióinterjút adott.
A szemelvények fellelése nehézséget okozott.
Felkérték a szerzőt külföldi olvasók számára készítendő antológia összeállítására
Az antológia összeállítása – előzetesen – nem igényelt komolyabb elmélyülést
A szerző az idegen nyelvű antológiában közölte Salamon Ferenc írását.
Az előadás élénk visszhangot keltett.
Szükség lenne a ránk hagyományozott gondolatok közkinccsé tételére magyar nyelven is.
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A helyes
megoldási
sorrend
1.

A feladatban
közölt
sorrend
c.

2.

d.

Az információ
szöveghelye és szövege

0 pontos (%) 1 pontos (%)

1.bek. Felkérték a szerzőt külföldi olvasók
számára készítendő antológia összeállítására.

73,0

27,0

1.bek. Az antológia összeállítása – előzetesen – nem igényelt komolyabb elmélyülést.

72,0

28,0

3.

b.

2.bek. A szemelvények fellelése nehézséget okozott.

66,3

33,7

4.

e

3.bek. A szerző az idegen nyelvű antológiában közölte Salamon Ferenc írását.

69,6

30,4

5.

a

1.bek. Lukácsy Sándor 1984-ben rádióinterjút adott.

85,1

14,9

6.

g

3.bek. Szükség lenne a ránk hagyományozott gondolatok közkinccsé tételére magyar
nyelven is.

32,6

67,4

3.bek. Az előadás élénk visszhangot keltett.

24,5

75,5

7.

f

A javítási-értékelési útmutató a következő instrukciót közölte:



Adható: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 pont.
Minden helyes sorszám: 1 pont.

Ez úgy értelmezendő, hogy a vizsgázó minden egyes eltalált sorrendi helyre kap pontot, ahogyan a fenti adatok is mutatják: az időrend utolsó és az utolsó előtti helyét a vizsgázók 75,5, illetve 67,4 %-a jól azonosította.
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A 2012-es tapasztalatok, az OH-hoz intézett igen nagyszámú kérdés, a jelen elemzéshez utólagosan is szerzett információk szerint a feladat rendkívül élénk, esetenként eldurvuló vitát keltett, továbbá a feladat értékeléséhez érkezett észrevételek ún. alternatív
megoldásokat is javasoltak, ezért az OH a sajtó számára is eljuttatott állásfoglalást kö22

zölt .

22

A magyar nyelv és irodalom tételkészítő bizottsága a Magyartanárok Egyesületének írt alábbi szakmai válaszában
egyértelműen kifejti, hogy a középszintű írásbeli vizsga javítási-értékelési útmutatóját nem változtatja meg. … (Részlet
az OH által közzétett állásfoglalásból.) „A magyar nyelv és irodalom érettségi tételkészítő bizottsága tisztelettel tudomásul veszi a Magyartanárok Egyesületének mint felelős szakmai szervezetnek az állásfoglalását. Megnyugtató a tételkészítő bizottság számára, hogy a szakmai testület sem a Szövegértés feladatsorában, sem a javító tanárok számára
készült javítási-értékelési útmutatóban hibát nem talált. Megjegyzései arra vonatkoztak, hogy a vizsgázók érdekeit figyelembe véve egyéb megoldások is elfogadhatók legyenek. Néhány általános megjegyzés: Hibás válasz nem értékelhető.
A javító tanár az érettségi dolgozatok értékelésénél nem érvényesítheti azt a nemzetközileg elfogadott szaktanári,
tanórai-iskolai pedagógiai módszert, mely szerint az értékelés nemcsak diszciplináris, hanem a személyiség egészének
formálására is irányul. Az érettségi értékelése zárt és tantárgyi jellegű. (…) A javítást és értékelést nem befolyásolják
sem az Oktatási Hivatal által nyújtott lehetőségekkel élők száma, sem a Magyartanárok Egyesületéhez beérkezett észrevételek. A konkrét felvetésekre adott válaszok:
1. A Szövegértés 1. feladatában időrendi sorrendbe kellett állítani a Nemzeti olvasókönyv létrejöttének menetét.
A feladat megoldását segítette, hogy zárójelben szerepeltek a megoldáshoz szükséges szövegszakaszok számai.
A feladatkiírás egyértelmű; nem a szövegben, az Elöljáróban című bevezető adott szakaszaiban szereplő megállapítások egymásutánját kérte számon, hanem a Nemzeti olvasókönyv létrejöttének folyamatát. A feladat megoldása előzetes tudást nem igényelt; a kiírás felhívta a figyelmet az alapos olvasásra, és számon kéri a feladathoz szükséges szövegértési kompetenciát.
A feladat kiírása, meghatározása egyértelműen meghatározza a lehetséges megoldást és értékelést is. A vizsgázónak a megfelelő sorszámot kellett beírnia a feladatlapba. Az országosan egységes értékelés és javítás nem veheti figyelembe, ki milyen szándékkal, hangulatban, érzelmi-intellektuális állapotban oldotta meg a feladatot. A feladat egészének
megoldása során egyértelműen kiderülhettek a téves megoldások, melyek újragondolására, javítására lehetőség volt a
vizsgázó számára.
Az Önök által említett problémák tovább folytathatók, az Önök által említett megoldások különbséget tesznek a téves
válaszok között. Ezt a javítókulcs nem teheti meg.
Az egységes értékelés és javítás az útmutató alapján történik. (Részlet a bizottsági elnök állásfoglalásából).
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A javítási-értékelés útmutató sorrendje
Megállapítás

Sorrend

(3)Felkérték a szerzőt külföldi olvasók számára készítendő antológia összeállításá- 1.
ra.
(4)Az antológia összeállítása – előzetesen – nem igényelt komolyabb elmélyülést. 2
(2)A szemelvények fellelése nehézséget okozott.

3

(5)A szerző az idegen nyelvű antológiában közölte Salamon Ferenc írását.

4

(1)Lukácsy Sándor 1984-ben rádióinterjút adott.

5

(7)Szükség lenne a ránk hagyományozott gondolatok közkinccsé tételére magyar 6
nyelven is.
(6)Az előadás élénk visszhangot keltett.

7.

A fenti sorrend újbóli elemzésére modelleztük a feladat ún. megoldási útvonalát, hogy
azonosítani tudjuk a nagyszámú megoldási hiba tartalmi indokait. (lásd az adattáblák után
következő oldalt).
8.1. táblázat:
Az 1. feladatra kapott pontszámok megoszlása és pontbiszeriális korrelációja

0 pont

1 pont

2 pont

3 pont

4 pont

5 pont

1.feladat –
százalékos megoszlás

9.09

7.47

49.80

8.38

5.05

8.48

11.72

1.feladat –
pontbiszeriális korreláció

-0.26

-0.21

-0.15

-0.09

-0.02

0.19

0.57
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6 pont

7 pont
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8.2. táblázat:
A részkérdésenkénti (itemenkénti) pontszámok megoszlása és pontbiszeriális korrelációja

adott pontszámot elérők aránya
%-ban
feladat

0 pontos

1 pontos

2 pontos

23

adott pontszám pontbiszeriális
korrelációja
0 pontos

1 pontos

1

1a

85.1

14.9

-0.55

0.55

2

1b

66.3

33.7

-0.37

0.37

3

1c

73.0

27.0

-0.53

0.53

4

1d

72.0

28.0

-0.48

0.48

5

1e

69.6

30.4

-0.38

0.38

6

1f

24.5

75.5

-0.31

0.31

7

1g

32.6

67.4

-0.26

0.26

2 pontos

Miután az egyes pontszámok biszeriális korrelációja az adott pontszám előfordulása és
a képességpontok közötti korreláció, a két változó közötti lineáris kapcsolat értéke 1 és 1
közötti. A pozitív értéke azt mutatja, hogy a jobb képességű diákok kapták meg az adott
pontszámot, és ez az érték magas az 1.a., 1.c. és az 1.d. feladat esetében (lásd a 8.2. és
8.3-6. ábrát is). Egy egypontos kérdés akkor illeszkedik a teljes teszt által mérni kívánt
mögöttes képességskálára, ha az 1 pont biszeriális korrelációja pozitív (legalább 0,2), és a
0 pont biszeriális korrelációja negatív. Ez jelenti ugyanis azt, hogy a jó eredményt elért
vizsgázók nagyobb valószínűséggel oldották meg a feladatot gyengébb eredményt elérő
társaiknál.

23

A pontbiszeriális korreláció számításánál a Rasch-modellből adódó becsült képességpontokat használta az elemzés.
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A 1. feladat megoldási útvonala

Az elemzett szöveg

A szöveg idővonala

Nemzeti olvasókönyv
(Közreadja Lukácsy Sándor)



1984-ben egy rádióinterjúban arról beszéltem, miként állunk
ma a nemzeti tudattal. Rosszul, mondottam. A nemzet évről évre
fogy, a nemzeti tudatot pedig fogyasztják. Iskola, könyvkiadás, sajtó nem tesznek eleget azért, hogy a nemzeti tudatnak tápláléka
legyen. Állandósul és növekszik a panasz: egyre kevésbé ismerjük
történelmünket, a hazai irodalmat és művészetet; értékek, melyek
az összetartozás érzését s a jogos nemzeti büszkeséget ébren
tarthatnák, kallódnak és veszendőbe mennek.



Szembeszökő módon tapasztaltam ezt egy antológia szerkesztése
közben. Az volt a dolgom, hogy XVIII–XIX. századi magyar irodalmi, publicisztikai s egyéb szövegekből állítsak össze gyűjteményt külföldi olvasók számára. Hogy lássák: él itt egy nép,
mely történelme mostoha évszázadai alatt értékeket tudott teremteni a maga és a nagyvilág számára. Mi sem könnyebb, vélhettem volna, mint berendezni ezt a nemzeti kirakatot. Hiszen
csak le kell emelni a polcról néhány tucat könyvet s föllapozni azokat a passzusokat, melyekből összeáll szellemi önarcképünk, az
értéktár, melyet csendes méltósággal mutathatunk föl: ezt tettük,
ezek vagyunk.






(2) Kiderült, hogy a dolog nem ilyen egyszerű. A szemelvényeket fáradságos munkával kellett összekeresgélnem, mert
nemhogy közkézen forognának, nagy részük ritka kiadványok, soha újra nem nyomtatott editio princepsek [első kiadások] lapjain,
régi folyóiratok hasábjain lappang. A nemzeti értékek nagy temetőjében.



Több példát mondtam erre a rádióban, most csak egyet. Salamon Ferenc 1865-ben kiadott egy könyvet, Török hódoltság
Magyarországon a címe. Ebben egy helyt arról ír, hogy a török,
egy-két fürdőn, dzsámin kívül semmit sem épített nálunk, Buda
várát is romladozni hagyta. Mi az oka ennek a tunyaságnak? Né-
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Az antológia elkészítése
(még az 1984-es interjú előtt)

(1) Elmondom, hogyan keletkezett ez a könyv.

Az rádió interjú

Elöljáróban
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A 1. feladat megoldási útvonala

Az elemzett szöveg

A szöveg idővonala

mely germán szerző azt állította, hogy a restség a törökök faji tulajdonsága. Salamon Ferenc szerint nem; az ok az életkörülményekben, a megszállók intézményeiben rejlik.
Íme egy magyar, aki alighogy találkozott a fajelmélet első megnyilatkozásaival, vitába szállt, veszélyt jelzett és tiltakozott. Ha emlékezetben tartjuk szégyenünket, hogy voltak később, akik gyilkos
kezet emeltek a fajelmélet nevében, nem igazságtalanság-e megfeledkezni arról, ami érdemünk? De mi szeretünk megfeledkezni:
Salamon Ferenc művének, melyet tankönyveinkben kellene idézni,
nincs új kiadása.
(3) Fölvettem persze a szép és fontos passzust gyűjteményembe, de ez csak idegen nyelven fog megjelenni, a magyar
olvasónak nem lesz hasznára. Szükség volna, mondtam a rádióban, egy hazai gyűjteményre, mely tartalmazná azokat a
szövegeket, melyeknek ismeretét egészséges nemzeti tudat
nem nélkülözheti. Egy könyvre, melyből ki-ki megtudhatná, milyen időtálló és parancs értékű gondolatokat hagyományoztak ránk
elődeink e földről, népéről és történelméről, a társadalmi lét vezéreszméiről, a közéleti viselkedés normáiról. Szükség volna egy
nemzeti olvasókönyvre.
Szavaimnak nagy visszhangja támadt. Levelek, telefonhívások,
ismeretlenektől is. Volt, aki azt írta, odaadná egyhavi fizetését,
hogy megvehesse a nemzeti olvasókönyvet...
A Nemzeti olvasókönyv elkészült, és nem kerül egyhavi fizetésbe.

A fenti modell rekonstruálja a szöveg idővonalát, azaz jelzi azt az olvasási útvonalat,
ami a javítási-értékelési útmutatónak megfelelő megoldást eredményezi. (Azt kellett megérteni, hogy a külföldi olvasóknak szánt antológia előbb készült el, mint arról a szerző a
rádióban előadást tartott.) Az első lépés a kiinduló pont, az idővonal első pontjának azonosítása, aminek a nehézségét jelzi a 85,1 arányban azonosított 0 pontos megoldás.
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8.1. ábra:
Az 1a feladat elméleti és tapasztalati megoldási valószínűsége

A feladat 0,55 értékű pontbiszeriális korrelációja magasnak mondható, tehát jelzi, hogy
a helyes megoldás élesen megkülönböztette a jó szövegértési képességű vizsgázókat,
ugyanakkor igen néznek bizonyult, mert az egész teszten jó eredményt elérők is kisebb
valószínűséggel tudták megoldani. Az első tévesen azonosított idővonal-pont azonban a
dominóeffektus mintájára leírható további téves azonosítást eredményezett, így egyfajta
pontszámvesztési-lavina indult el. Ez az egyik legvalószínűbb magyarázata a Javításiértékelési útmutatót ért kritikáknak. Hasonló képet kapunk az 1.b., az 1.c., 1.d. , 1.e.
itemről is. Nehézséget okozott az 5. időbeli pozíció azonosítása, ugyanis a szöveg első
mondata után következő első kijelentést (a rádióban adott interjút) vélte számos vizsgázó
a Nemzeti olvasókönyv összeállítás kiinduló pontjának, jóllehet a rádióinterjú később történt, mint a már jelzett, külföldieknek szánt olvasókönyv elkészítése. Az erről szóló fejtegetést kronológiai sorrendben közli a szerző, így ezek sorrendje eredményesebben azonosítható. A rekonstruált idővonal 5. pontja maga a rádióinterjú, de a szöveg csak a 3. bekezdés első mondatában utal vissza erre (Szükség volna, mondtam a rádióban egy hazai
gyűjteményre…). Míg az 5. időbeli pont helyes azonosítása is a teszt egészén csak a legjobb képességet mutató vizsgázók körében volt eredményes, addig az idővonal 6. és 7.
pontjának azonosításában megugrottak a teljesítmények.
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8.2-7. ábra:
Az 1. feladat b. c. d. e. f. g. részitemeinek elméleti és tapasztalati megoldási valószínűsége
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A fenti ábrák mutatják az egyes részfeladatok úgynevezett „lépésnehézségét”, azaz
azt, hogy az egyes eltérő képességű vizsgázói csoportok számára milyen nehézséget
okozott az adott részfeladat helyes megoldása.
Felmerül a kérdés, mit tehetett volna a feladatkészítésért felelős bizottság, illetve az
OH az 1. sz. feladat nehézségéről (értsd nagyarányú pontszámvesztés), a feladat viselkedéséről (értsd a jó képességű tanulók is alacsony arányban tudták teljesíteni), továbbá a
pontszámvesztés „torlódásáról” szóló értékelői észrevételekre reagálva.
Az elméleti lehetőségeket számba véve (az ésszerűséget szem előtt tartó képzelőerővel) a következők merülhetnek fel:
A feladat utólagos elhagyása

Magas kockázatú, mert hosszas kommunikációt és további számításokat igényel az összpontszám arányosítása. Felvet továbbá méltányossági kérdéseket is (a befektetett erőfeszítés nem térült meg).

Mindenki megkapja a maximális a feladattal (Jogos) méltányossági problémákat vet fel.
elérhető maximális pontszámot
Rontja a teszt megbízhatósági adatait.
A javítási-értékelési útmutató korrekciója

Miután a szóban forgó útmutató a helyes
megoldást tartalmazta, az „elfogadható még”
kitétel további, még helyes megoldások központi megjelölését tette volna szükségessé,
ezzel valószínűleg csökkentve a teljes teszten
elért eredmények statisztikai megbízhatóságát.

Az 1. feladat értékelése körül 2012 tavaszán kialakult helyzet azonban más tényezőkre
is ráirányítja a figyelmet. Az értékelők, mint már feljebb említettük, különösen a jó képességűnek tartott diákok pontvesztésére (kitüntetetten a torlódásos pontvesztésére) érzékenyek, így a nagytömegű téves, ám azon túl már logikusnak és következetesnek tűnő megoldást pozitív elbírálásban szeretnék részesíteni. Ezt akár általános érvényű értékelői magatartásnak is nevezhetjük. A másik tanulság magára a feladatírásra, a feladatsor összeállítására vonatkozik. Egyértelmű a tanulság: nem lehet olyan sorbarakásos feladatot adni,
amely egy elemének téves besorolása miatt dominóeffektusként húzza magával a többi
elem téves elhelyezését. Ugyanakkor a feladattartalom, azaz események közötti időbeli
tájékozódás egyike az alapvető szövegértési képesség-összetevőknek, amit az iskolai
olvasástanítási-tanulási folyamatban már az alsó tagozattól kezdődően kitüntetett fejlesztési feladatként kezelnek. Hozzá kell tenni, hogy a vizsgált szövegünkben azonban nem
tételes eseménystruktúráról, hanem inkább egy gondolati, szellemi felismerési folyamatról
volt szó, amihez társultak bizonyos események is.
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A továbbiakban érdemes megnéznünk az adott feladatok illeszkedését a teljes feladatsorhoz is. E tekintetben a statisztikai elemzés azt vizsgálta, ha lineáris regressziónál az
adott feladatnál elért pontszám segítségével közelítenénk az összpontszámot, illetve az
összpontszámból kihagyva az adott feladat pontszámát, a regressziós egyenes milyen
százalékos arányban magyarázza a teljes ingadozást. Minél nagyobb a magyarázó erő,
annál inkább előrejelzi az adott feladatra kapott pontszám az érettségi pontszámát. Érdemes a néhány nagyobb magyarázó erejű itemet megvizsgálni, mert azok minden bizonynyal jól mérik a vizsgált képességet.
8.3. táblázat:
Az. 1. feladat részkérdéseinek magyarázó ereje
2

magyarázó erő (R )

feladat

többi feladat
pontszáma

összes feladat
pontszáma

1a

0.213

0.253

1b

0.076

0.115

1c

0.207

0.256

1d

0.156

0.203

1e

0.083

0.122

1f

0.067

0.101

1g

0.039

0.070

(Megjegyezzük: a többi feladat pontszámához rendelt érték mindig kisebb, mint az öszszes feladat összpontszámához rendelt.)
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2. feladat
A feladat a szövegben említett korábbi, majd a fő témát képező Nemzeti olvasókönyv című
antológia négy, adott szempontú összehasonlítására vonatkozott. Az összehasonlítás kategóriáinak megértése igényelte a következő fogalmak elvárt megértését: időkeret, célzott
olvasók, eredeti nyelv, szövegműfajok, szövegtípusok. Műveletek: információ visszakeresése és következtetés.
Az összehasonlítás
szempontjai

Az információ
szöveghelye

0 pontos (%)

1 pontos (%)

A válogatás időkerete

1., 5. (explicit információ)

28,9

71,7

A célzott olvasók

1., 3. (következtetés)

24,9

75,1

A szövegek eredeti nyelve

1.,3. . (explicit információ
és következtetés)

58,6

41,4

Szövegműfajok,
pusok

1., (következtetés)

76,1

23,9

szövegtí-

8.4. táblázat:
A 2. részfeladatainak feladat statisztikai jellemzői

adott pontszámot elérők aránya adott pontszám pontbiszeriális korre%-ban
lációja
feladat

0 pontos 1 pontos 2 pontos 0 pontos 1 pontos

8

2a

28.9

71.1

-0.39

0.39

9

2b

24.9

75.1

-0.48

0.48

10 2c

58.6

41.4

-0.41

0.41

11 2d

76.1

23.9

-0.48

0.48

2 pontos

A feladat jól mérte a szövegértési képességet. Az összes feladatot figyelembe vevő
magyarázó ereje magas: 0,447
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3. feladat
A kérdést akár nevezhetnénk műveltségi kvízkérdésnek is, amennyiben a lenni vagy nem
lenni sor szerzőjére kérdezett az a) kérdés, míg a b) az indoklással kizárja a könnyűnek
ígérkező Shakespeare (Hamlet) választ. A feladat információ bázisa a mindössze 4 és fél
sornyi 5. bekezdés. Művelet: előzetes tudás, majd az előzetes tudás kontrollja, információvisszakeresés.
Az információ

0 pontos

1 pontos

szöveghelye

(%)

(%)

A szerző

5. bek.

49,5

50,5

Indoklás

5. bek.

55,3

44,7

3.feladat – pontbiszeriális korreláció

0 pont

1 pont

2 pont

-0.36

-0.14

0.44

A feladat magyarázó ereje, jelezve a feladat problematikusságát, viszonylag alacsony,
0,176.
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4. feladat
A feladat a 6. bekezdés információi alapján kérte adott mondatoknak a szövegből visszakereshető adattal, fogalommal történő kiegészítését. A beírandó vers/költemény vagy prózaszemelvény fogalmak (4a) a közölt mondatokban ismétlődnek, de mondatonként eltérő
kontextusban, attól függően, hogy a közlés a fejezet felépítésében játszó mely szerepre
utal. Művelet: információvisszakeresés.
Az információ
szöveghelye

0 pontos
(%)

1 pontos
(%)

2 pontos
(%)
18,8

a) mondat

6. bek.

53,05

28,2

b) mondat

6. bek.

34,6

65,4

c) mondat

6. bek.

22,4

77,6

8.5. táblázat:
A 4. feladat részfeladatainak statisztikai jellemzői

adott pontszámot elérők
aránya %-ban

adott pontszám pontbiszeriális
korrelációja

feladat

0 pontos 1 pontos 2 pontos 0 pontos

14 4a

53.0

28.2

15 4b

34.6

16 4c

22.4

18.8

1 pontos

-0.45

0.07

65.4

-0.52

0.52

77.6

-0.38

0.38

2 pontos
0.49

A pontbiszeriális korreláció negatív értékei jól mutatják, hogy valóban a gyengébb képességű vizsgázók kapták az alacsonyabb pontszámot, míg a magasabbat a teljes teszten
jó képességűnek bizonyulók. A feladat magas magyarázó erejű: 0.469.
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8.8. ábra:
A 4a feladat elméleti és tapasztalati megoldási valószínűsége

A 4a feladat a 4b és 4c feladatrészhez képest nehezebbnek bizonyult, mert két fogalommal kellett az adott mondatot kiegészíteni. A 4c feladatrészben magasabb a gyengébb
képességű vizsgázók pontelérési valószínűsége. (Lásd az 8.9-10. ábra).

8.9-10. ábra:
A 4b és a 4c feladat elméleti és tapasztalati megoldási valószínűsége
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5. feladat
A feladat a 6. bekezdés tüzetes vizsgálatára épül, a Nemzeti olvasókönyv fejezetcímeinek
és tárgyköreinek összeállítását, párosítását kéri, feltételezve a feladatban adott tárgyköröknek a köznapi jelentésen túli fogalmi megértését is. E feladat is magában hordozza a
sorba-rendezéses feladatok jellegzetes problémáját, amennyiben a fejezetcímek és tárgykörök párosításában egyet elvét a vizsgázó, úgy értelemszerűen egy másikat is elront.
Művelet: következtetés, értelmezés.
0 pontos
(%)

1 pontos
(%)

történelmi tudat

31,0

69,0

szabadság és demokrácia

15,9

84,1

c) Istenem és lelkiismeretem előtt

áldozatvállalás és tiszta erkölcs

45,2

54,8

d) Itt élned, halnod kell

a szorongattatások közepette is
erőt adó remény

58,3

41,7

nemzeti sajátságaink megóvása

32,0

68,0

Fejezetcímek

tárgykörök

a) Nemzetünk életkönyve
b) Szabad
dolgokat

nép

tesz

e)
Nemzetiségünk
elidegeníthető

csuda

nem

8.6. táblázat:
Az 5. feladat statisztikai jellemzői

0 pont 1 pont 2 pont 3 pont 4 pont 5 pont 6 pont 7 pont
5.feladat –
százalékos megoszlás

3.33

13.03 11.41 39.60

0.10

32.53

5.feladat –
pontbiszeriális korreláció

-0.22

-0.28

-0.03

0.40
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8.7. táblázat:
Az 5. feladat részfeladatainak statisztikai jellemzői

adott pontszámot elérők aránya adott pontszám pontbiszeriális korre%-ban
lációja
feladat

0 pontos 1 pontos 2 pontos 0 pontos

1 pontos

17 5a

31.0

69.0

-0.35

0.35

18 5b

15.9

84.1

-0.30

0.30

19 5c

45.2

54.8

-0.26

0.26

20 5d

58.3

41.7

-0.34

0.34

21 5e

32.0

68.0

-0.36

0.36

2 pontos

A feladat maximális pontszám elérését a jobb képességű vizsgázók számára valószínűsítette.
Az egyes itemek magyarázó ereje nem túl magas, különösen az 5d itemé. Azt feltételezhetjük, hogy a feladat megoldása, a jó szövegértésen kívül az érettségizőktől elvárható
19. századi irodalmi háttérismeretet (előzetes tudást) is igényelt. Legnehezebbnek számos
jó képességű vizsgázó számára is Vörösmarty Szózat című művéből közismert Itt élned,
halnod kell sor és a ’szorongattatások közepette is erőt adó remény’ tárgykör összekapcsolása bizonyult. (Lásd az 8.11. ábrát.)
8.8. táblázat:
Az 5. feladat részfeladatainak magyarázó ereje
2

magyarázó erő (R )

feladat

többi feladat pontszáma

összes feladat pontszáma

5a

0.090

0.130

5b

0.069

0.098

5c

0.033

0.064

5d

0.069

0.109

5e

0.098

0.141
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8.11. ábra:
Az 5d feladat elméleti és tapasztalati megoldási valószínűsége
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6. feladat
A feladat három fogalom szövegbeli magyar megfelelőjének megnevezését kérte, és lényegében a szöveg szókincsének, illetve az adott fogalom szövegbeli kontextusának
megértésére irányult. Művelet: szókincsbeli tudás előhívása és kontextuális értelmezés.
Szöveghely

0 pontos
(%)

1 pontos
(%)

a) szibilla

4.bek.

36,0

64,0

b) passzus

3.bek.

57,0

45,0

d) antológia

1.bek.

33,2

66,8

8.9. táblázat:
A 6. feladat statisztikai jellemzői

0 pont 1 pont 2 pont 3 pont 4 pont 5 pont 6 pont 7 pont
6.feladat –
százalékos megoszlás

12.83

26.06

35.56

25.56

6.feladat –
pontbiszeriális korreláció

-0.36

-0.25

0.07

0.46

8.10. táblázat:
A 6. feladat részfeladatainak magyarázó ereje
2

magyarázó erő (R )

feladat

többi feladat pontszáma

összes feladat
pontszáma

6a

0.148

0.197

6b

0.103

0.149

6c

0.080

0.120
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7. A feladat
A feladat a szöveg egészét tekintve 6 különböző állítás igazságtartalmának eldöntését
kérte, az Igaz/Hamis állítás közötti döntéssel. Művelet: következtetés és értelmezés. Az
ilyen típusú feladat helyes megoldása feltételezi a szöveg újraolvasását, majd a szöveg
állításainak összevetését a feladatban közölt állításokkal.
Megállapítás

I/H

a) A Nemzeti olvasókönyv csak a legjelentősebb költőktől és íróktól közöl
gondolatokat.

H

b) A kötet tartalmazhatja a Halotti beszéd és könyörgés (1300 k.) részletét is.

H

c) Janus Pannonius Pannónia dicsérete című epigrammáját fordításban közli.

H

d) Táncsics Mihály akár több idézettel is szerepelhet, mint Petőfi Sándor.

I

e) Lukácsy Sándor a szövegek fellelhetőségének nehézségét a rádióban
csak Salamon Ferenc példájával igazolta.

H

f) A Nemzeti olvasókönyv összeállításakor már támaszkodhatott a szerző a
külföldieknek készült antológiára.

I

itemek
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Szöveghely

a szöveg
egésze

0 pontos (%)
19,7
27,2
22,8
22,8
28,5
16,9

1 pontos (%)
80,3
72,8
77,2
77,2
71,5
83,1

A feladat pontbiszeriális korrelációja szerint a jobb képességcsoportúak legalább 4 állítás igazságtartalmát helyesen meg tudták ítélni. Az alábbi itemszintű adatokból úgy tűnik,
különösen a 7d és 7e itemek teszthez történő illeszkedettsége erősebb, amit egyúttal a
magasabb magyarázó erő adata is jelez. (Lásd még az 8.12-13. ábra).
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8.11. táblázat:
A 7. feladat és részfeladatainak statisztikai jellemzői

0 pont

1 pont

2 pont 3 pont 4 pont

7.feladat –
százalékos megoszlás

0.20

1.21

4.24

14.44

18.69

32.93

28.28

7.feladat –
pontbiszeriális korreláció

-0.08

-0.15

-0.24

-0.27

-0.17

0.03

0.48

adott pontszámot elérők aránya %-ban
feladat

0 pontos

1 pontos

25 7a

19.7

26 7b

2 pontos

5 pont 6 pont 7 pont

adott pontszám pontbiszeriális korrelációja
0 pontos

1 pontos

80.3

-0.29

0.29

27.2

72.8

-0.26

0.26

27 7c

22.8

77.2

-0.21

0.21

28 7d

22.8

77.2

-0.36

0.36

29 7e

28.5

71.5

-0.36

0.36

30 7f

16.9

83.1

-0.21

0.21

2 pontos

8.12. táblázat:
A 7. feladat részfeladatainak magyarázó ereje
2

magyarázó erő (R )

feladat

többi feladat pontszáma

összes feladat pontszáma

7a

0.058

0.087

7b

0.041

0.071

7c

0.022

0.043

7d

0.106

0.144

7e

0.098

0.139

7f

0.025

0.046

A 7c item alacsony magyarázó ereje feltehetően egy tartalmi jellemzőre, arra vezethető
vissza, hogy a helyes megoldás épített egy elvárható előzetes tudáselemre, nevezetesen
arra, hogy Janus Pannonius latinul írt, így magyar nyelven műfordításban olvashatjuk műveit.
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8.12-13. ábra:
A 7d és 7e feladat elméleti és tapasztalati megoldási valószínűsége
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8. feladat
A feladat a 7. bekezdés alapján Tolsztoj és Lukácsy Sándor antológiájának összevetését
kérte, egy adott szempontból. A válasz igényelte a kérdésben is kiemelt fogalmak megértését (minden napjára, ill. mindennapi). Művelet: következtetés, értelmezés.
Részlet a Javítási-értékelési útmutatóból
a) Tolsztoj készített annak idején egy népi antológiát: az év minden napjára egy-egy rövid
tanítást.
A kifejezés jelentése: Annyi, ahány nap van egy esztendőben / Az idézetek száma
365/366
b) Ilyesféle mindennapinak szánom én a Nemzeti olvasókönyvet.
A kifejezés jelentése: Az idézetek száma pontosan nem határozható meg / Számuk magas lehet, de nem tudjuk pontosan / Csak a fejezetek számát tudjuk, az idézetekét nem)

0 pontos (%)
Tolsztoj
/az
minden napjára

1 pontos (%)

év 29,0

71,0

69,1

30,9

Lukácsy / mindennapi

8.13. táblázat:
A 8. feladat és részfeladatainak statisztikai jellemzői

0 pont 1 pont 2 pont 3 pont 4 pont 5 pont 6 pont 7 pont
8.feladat –
százalékos megoszlás

26.77

44.55

28.69

8.feladat –
pontbiszeriális korreláció

-0.50

0.05

0.43

adott pontszámot elérők aránya %-ban
feladat

0 pontos

1 pontos

31 8a

29.0

32 8b

69.1

2 pontos

adott pontszám pontbiszeriális korrelációja
0 pontos

1 pontos

71.0

-0.49

0.49

30.9

-0.42

0.42

2 pontos

A feladat magyarázó ereje 0,331. A feladat az adatok alapján megfelelően mérte a
szövegértési képességet.
9. feladat
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A feladat a 4. és 5. bekezdés alapján a szöveg alapján konstruált adott közlések teljes
mondattá történő kiegészítését kérte. A kiegészítések több szóból álló teljes szintagmák.
Művelet: információ visszakeresése, értelmezéssel.
Szöveghely

0 pontos (%)

1 pontos (%)

a)

5.bek

29,5

70,5

b)

5.bek.

25,2

74,8

c)

4.bek.

13,4

86,6

A feladat könnyűnek bizonyult, a befejezendő mondatok a szöveg egy bizonyos helyére fókuszáltak, nem igényelték a szöveg átfogóbb áttekintését.
8.14. táblázat:
A 9. feladat és részfeladatainak statisztikai jellemzői

0 pont

1 pont

2 pont

3 pont

9.feladat –
százalékos megoszlás

5.86

12.53

25.45

56.16

9.feladat –
pontbiszeriális korreláció

-0.29

-0.28

-0.18

0.48

adott pontszámot elérők
aránya %-ban

4 pont

5 pont

6 pont

adott pontszám pontbiszeriális
korrelációja

feladat

0 pontos 1 pontos 2 pontos 0 pontos 1 pontos

33

9a

29.5

70.5

-0.44

0.44

34

9b

25.2

74.8

-0.40

0.40

35

9c

13.4

86.6

-0.29

0.29

2 pontos

8.15. táblázat:
A 9. feladat magyarázó ereje
2

magyarázó erő (R )

feladat
többi feladat
pontszáma

összes feladat
pontszáma

9a

0.164

0.212

9b

0.137

0.181

9c

0.066

0.092

A fenti adatok szerint a 9c feladatrész az a és a b részhez képest túl könnyűnek minősült.

10. feladat
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A feladat idézeteket közölt a szöveg tárgyát képező Nemzeti olvasókönyvből, s ezek tartalmi értelmezését követően a hozzájuk rendelhető tárgykör (6. bekezdés) sorszámának
közlését kérte. Művelet: értelmezés
Tárgykör

0 pontos (%)

1 pontos (%)

a)

(4) ragaszkodás az anyanyelvhez

17,1

82,9

b)

(1) a hazai föld szeretete

14,1

85,9

c)

(9) béke és barátság minden néppel

86,3

13,7

d)

(8) a szabad szó csorbítatlan joga

30,1

69,9

8.16. táblázat:
A 10. feladat és részfeladatainak astatisztikai adatai

0 pont 1 pont 2 pont 3 pont 4 pont 5 pont 6 pont 7 pont
10.feladat –
százalékos megoszlás

5.76

7.17

25.25

52.53

9.29

10.feladat –
pontbiszeriális korreláció

-0.31

-0.28

-0.22

0.37

0.19

adott pontszámot elérők
aránya %-ban
feladat

adott pontszám pontbiszeriális
korrelációja

0 pontos 1 pontos 2 pontos 0 pontos

1 pontos

36 10a

17.1

82.9

-0.33

0.33

37 10b

14.1

85.9

-0.35

0.35

38 10c

86.3

13.7

-0.15

0.15

39 10d

30.1

69.9

-0.47

0.47

2 pontos

A 10c feladat pontbiszeriális korrelációja 1 pont elérése esetén viszonylag alacsony
(10a = 0,33, 10b = 0,35,10c = 0,15, 10d = 0.47). A feladat-megoldási zavart feltehetően a
vizsgafeladatként adott szövegen túl a feladat c részében közölt konkrét szöveg értelmezési problémája, téves értelmezése okozta. A vizsgázók egy része az értelmezésre
adott idézetet ugyanis inkább a szabadság és demokrácia tárgykörével, és nem a béke és
barátság minden néppel tárgykörrel kapcsolta össze. Feltehető, hogy a szabadság és
demokrácia tárgykört az idézett szöveg első mondatából vélték azonosíthatónak a vizsgázók, miközben a második mondat, amely tételesen tartalmazza a nemzetiség kifejezést,
már világosan utal az elfogadható megoldásra. A félreértés így egyrészt az értelmezésre
adott szöveg félreolvasásából (részleges olvasásából), másrészt abból fakadhatott, hogy a
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hozzá kapcsolandó tárgykör megnevezése (béke és barátság minden néppel) közvetlenül,
azonos fogalmakkal nem szerepel az idézetben, bár a nemzetiség és a nemzeti
jogosultság fogalom utal a ’más népek’ fogalmára. A 10c feladat ábrája (lásd a 8.14-17.
ábra)  a többi item viselkedésétől eltérően  a feladatmegoldási ’lépcsők’ összezavarodását mutatja, tehát még a jó képességű vizsgázók csoportjai sem vizsgálódtak
tüzetesen a tárgykörök között, hanem megelégedtek a számukra evidensnek tűnő megoldással, azaz az amúgy mindig vonzó szabadság és demokrácia tárgykör megjelölésével.
Részlet a Javítási-értékelési útmutatóból
c) Erejének és tehetségeinek szabad kifejlesztésére egyenlő joggal bír minden egyes,
amennyiben ez másoknak szabad kifejlődését nem akadályozza. Ugyanezen jog illeti mindenik nemzetiséget, s ebben áll nemzeti jogosultsága. (Eötvös József, 1851)
A tárgykör sorszáma: 9. (béke és barátság minden néppel)
8.17. táblázat:
A 10. feladat magyarázó ereje
2

magyarázó erő (R )

feladat

többi feladat pontszáma

összes feladat pontszáma

10a

0.090

0.123

10b

0.107

0.139

10c

0.010

0.022

10d

0.195

0.245

A feladat részfeladatainak fent kifejtett és dokumentált statisztikai működését jól mutatja az alábbi, 8.14-17. ábrasor, amelynek 10c ábrája jelzi, hogy a jó képességű vizsgázók 
a többi itemhez képest  erre alacsony valószínűséggel adtak jó választ.
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8.14-17. ábra:
A 10a, 10b, 10c és 10d feladat elméleti és tapasztalati megoldási valószínűsége

A feladat fent jellemzett működése általánosabb érvényű következtetésekre is módot
ad, a szövegértési feladatsorban ugyanis többször fordulhat elő olyan feladat, amely egy
instrukcióhoz több részfeladatot társít, és a részfeladatok (a szöveghez kapcsolódó, de
nem az adott szövegből idézett) szövegbázisa tér el egymástól. Az ilyen feladat lehetőségére a magyar nyelv és irodalom részletes vizsgakövetelménye is utal a következőképpen:
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A) KOMPETENCIÁK
Középszint és emelt szint
1. Szövegértés
1.2.3. Szövegen belüli és szövegek közötti jelentésbeli egymásra utalások megfogalmazása.
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9. A részkérdések nehézségének és a tanulók képességeinek
megoszlása
Az alkalmazott statisztikai eljárás modellje szerint a vizsgázók által a teszten elért
összpontszám vagy százalékos eredmény csak az adott tesztre jellemző mérőszám,
hiszen az elért eredmény függ a teszt nehézségétől, azaz ugyanezek a vizsgázók egy
másik, hasonló képességeket mérő teszten egész más eredményt érhetnek el. Másrészt
belátható, hogy az összpontszám nem egyenesen arányos a vizsgázók képességeivel:
egypontnyi különbség az alacsony pontszámot elérő vizsgázók között kisebb tudásbeli
különbséget jelent, mint ugyanakkora eltérés az átlagos eredményt elérők között. Ugyanígy a feladat nehézségének mérésére sem alkalmas a kérdésre adott helyes válaszok
részaránya, hiszen ez függ a tesztet megíró vizsgázók felkészültségétől.
Ezért a vizsgázók képességének mérésére a pszichometriában különböző modelleket
alkalmaznak. A dichotom itemek esetére alkalmas a klasszikus Rasch-modell, általánosításai pedig a mi esetünkre is használhatóak, ahol az egyes itemek maximális
pontszámai 1-től és egymástól is eltérőek lehetnek. A modellek közös tulajdonságai, hogy
tesztfüggetlen módon becsülhető velük a tanulók (a vizsgázók) képessége, azaz két
ugyanolyan típusú, de más kérdéseket tartalmazó teszt alapján számítva a vizsgázók
képességeit, közel azonos eredményeket kapnánk. A kérdések nehézségének becslése
mintafüggetlenné válik, azaz egy másik vizsgázói csoportra alkalmazva a kérdések
nehézsége hasonlóan alakul. A modellek linearizálják a képességet és a kérdések
nehézségét, azaz egypontnyi képességkülönbség a skála minden pontján ugyanakkora
mértékű tudásbeli különbséget jelez. A matematikai elemzéshez azért is hasznos az
alkalmazott modell, mert azonos skálán méri a tanulók (vizsgázók) képességét és a
feladatok nehézségét. A tanulók képességei a pontszám vagy százalékos mérőszám
növekedésével nőnek (de a fentieknek megfelelően nem lineárisan, hanem az
úgynevezett logisztikus görbének megfelelően), a kérdések nehézsége ezzel szemben
csökken az őket megoldók részarányának növekedésével.
Ezek a modellek valószínűségi modellek, azaz a tanuló képességétől és a feladat paramétereitől függő 0 és 1 közötti érték adja a tanuló eredményességének valószínűségét
az adott feladaton.
A statisztikai elemzés a lehető legegyszerűbb olyan modellt használta, amely a fenti tulajdonságokkal rendelkezik. Ez az úgynevezett PCM modell (partial credit model), amely
minden tanulóhoz hozzárendel egy képességértéket, és ezzel párhuzamosan minden kérdés minden 0-tól különböző pontértékéhez hozzárendel egy paramétert: a nehézséget.
Bár vannak ennél összetettebb modellek is, a viszonylag kicsi mintaelemszám és nagy
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paraméterszám várhatóan nem tette volna lehetővé még több paraméter megbízható
becslését. Ebben a modellben annak a valószínűsége, hogy az m-edik tanuló az i-edik
itemnél pontosan k pontszámot ér el:
P Xmi  k  

expkθm  βik
ni

 explθ

m

 βil

l0

ahol θm a tanuló képességpontja, βik az i-edik item k-adik szintjének lépésnehézsége és ni
24

a feladatban elérhető maximális pontszám. A β együtthatókra azt a modellt választottuk,
ami szerint az összegük 0 és β0  0. Ennek az itemnehézség/tanulói képesség diagramnál van jelentősége, mert így a tanulók képességpontjai nem lesznek 0-ra centráltak.
A (9.1. ábra)-n egy egypontos kérdés megoldási valószínűségének változását láthatjuk
a képesség függvényében. A kérdés nehézsége itt az a pont, ahol a két görbe metszi egymást, azaz, ahol a tanuló sikerességének esélye 50 százalék. A többpontos kérdéseknél
az úgynevezett viszonylagos lépésnehézségparaméter
adja
meg
minden
egyes
pontszámnál a továbblépés nehézségét.
A lépésnehézségek nem feltétlenül alkotnak
monoton
növekvő
sorozatot,
hiszen
előfordulhat, hogy a második lépés könnyebb
az elsőnél, azaz ha valaki meg tudja oldani a
kérdés egypontos részét, akkor jó eséllyel a
második pontot is meg tudja szerezni.
A 9.2. ábra egy kétpontos kérdésnél láthatjuk az egyes pontszámok elérésének
valószínűségeit a képesség függvényében.
Többpontos item viszonylagos nehézségei
ugyanúgy értelmezhetőek, mint egypontos
9.1. ábra:
Egy egypontos feladat megoldási valószínűsége

itemnél az abszolút nehézség, csak a
továbblépés feltételes valószínűségeként.
A (9.3. ábra)-n a képességpontok
függvényében ábrázoltuk a két részben
elért összpontszámokat, a pontlevonásokat

24

Erről bővebben a Masters [1982] cikkben, vagy a Furr and Bacharach [2007] könyvben olvashatunk
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Egy kétpontos feladat megoldási valószínűsége
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is beleértve. Mivel a képességpontokat értelmes módon csak az I. rész alapján számolhattuk, ez egy pontfelhőt eredményez monoton növő függvény helyett. Az ábrán látható
illesztett folytonos függvény egy súlyozott átlagolás eredménye.

25

A (9.4. ábra)-n a maximális pontszám
elérésének elméleti valószínűségét láthatjuk a képesség függvényében egy egypontos feladatnál. Ez a 0-1 pontos esetben
nyilván megegyezik a helyes válasz valószínűségével, de hasonlóan értelmes tetszőleges k pontos feladatnál, mint a k pont
elérésének valószínűsége. Lépcsős függvényként láthatjuk a tapasztalati valószínűségeket is. Más szóval, a vízszintes vonalak azt jelentik, hogy az adott tartományba
eső képességponttal rendelkező vizsgázók
milyen arányban oldották meg a feladatot
helyesen. Szürke számokkal jelöltük a különböző képességtartományokba eső vizs9.3. ábra:
gázók számát. Mivel kicsi csoportokra ez a
A képességpontok és elért pontszámok kapcsolata
tapasztalati becslés meglehetősen bizonytalan, ezért úgy alakítottuk ki a képesség-csoportokat, hogy lehetőleg mindenütt legalább 50
tanuló legyen.
Az itemek elméleti modellhez történő illeszkedése erősen ingadozó, sok esetben a
gyengébb képességpontú diákok is váratlanul jó eredményt értek el. Ez feltehetően a sikeres tippelés eredménye lehet, bár az adott csoport kicsi elemszáma miatt a véletlen hiba
sem elhanyagolható.

25

Lokálisan súlyozott polinomiális regresszió. Ld. lokális regresszió, LOESS.
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9.4. ábra:
Egy egypontos feladat elméleti és tapasztalati megoldási valószínűsége
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9.5. ábra:
A kérdések nehézségének és a vizsgázók képességeinek eloszlása (Person-Item Map)
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A fenti ábra szerint a középszint feladatsorával több vizsgázó ért el magasabb, mint
gyengébb képességpontot, az ábra tehát kissé a pozitív képességtartomány felé húzó, de
lényegében egyenletesként is értékelhető eloszlást mutat. A jobb képességponttal értékeltek zöme a 0 pont körül helyezkedik el (kb.550 fő), így vélhetően jóval kevesebben tartoznak a kiváló képességűeknek mondható pontcsoportba (kb.110 vizsgázó). Az ábra 0 pontját átmetsző szaggatott vonaltól jobbra, a gyengébb képességpontcsoportba kb. 250 vizsgázó volt besorolható a szövegértési feladatsoron nyújtott teljesítménye alapján.
A feladatok nehézség szerinti besorolása szerint a feladatsor a heterogén képességű
vizsgázói réteg számára nem bizonyult nehéznek. A 0-át átmetsző tengelyen 5
feladatitem helyezkedik el, míg könnyebbnek minősül a 0 tengelytől jobbra eső 19 item, a
0 ponttól balra eső, nehezebb feladatok közé pedig 15 item sorolódott. Az ábra szerint a
legkönnyebbnek a 9a és a 10b item minősült, míg a legnehezebbnek a fent már részletesen elemzett 10c feladatrész.

9.6.-7. ábra:
A 9c és a 10b részfeladat elméleti és tapasztalati megoldási valószínűsége
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9.8. ábra:
A 10c feladatrész megoldásának elméleti és tapasztalati valószínűsége
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10. Javaslatok
(1) A fenti 10. feladat és 39 item részletes adatelemzése alapján szükségesnek tartjuk a
vizsgaleírás szövegértésre vonatkozó fejezetének szakmai áttekintését, esetleges korrekcióját. A korrekcióhoz szükséges az eddig megírt szövegértési vizsga-feladatlapok kérdéstípusainak, a kérdésekben használt fogalmaknak és az instrukcióknak a szakmai elemzése is.

Minta egy korábbi elemzésből
A kérdésekben használt fogalmak és gyakori tevékenységek (6 szövegértési feladatsor
áttekintése alapján):
álláspont
megnyilatkozás
bekezdés
nyelvi jellemző
betéttörténet

nyelvtani-mondattani sajátosság

cím, alcím

összefoglalás, összegzés

előadásmód

rokon értelmű szó

gondolatmenet

stilisztikai jellemző

hangnem

szerkezet

hitelesítő eszköz

szerzői álláspont

hozzászólás

szócikk

jelentés (szövegbeli)

szókapcsolat

kommunikációs sajátosság

szövegkohézió

kötőszó

társalgás

közlés – idézőjeles, zárójeles

tudományos-népszerűsítő előadás

kulcsszó

utalószó

lexikon

vázlat (tematikus, gondolati, tartalmi

logikai-tartalmi viszony

vázlatpont

metafora, metaforikus kifejezés

vitaindító
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Gyakori tevékenységek
azonosítás

kifejtés

bizonyítás, igazolás

magyarázat

címadás

meghatározás (fogalomé)

elemzés

megnevezés

értelmezés

összevetés, összehasonlítás

érvelés

vázlatkészítés

hivatkozás (információra, tényre)

véleménykifejtés

indoklás

vitatás

jellemzőkkel való alátámasztás

vitatás

kiemelés

vizsgálat

(2) A szövegértési feladatsor magas magyarázó erejű részfeladatait  ahogyan azt a
statisztikai elemzést végző szakemberek javasolták  a jövőben érdemes egyfajta mintaként, a későbbi feladatírás érdekében tartalmi szempontból is tüzetesen megvizsgálni,
ugyanis minél nagyobb egy feladat/feladatrész magyarázó ereje, annál inkább előrejelzi az
adott feladatra kapott pontszám az érettségi pontszámát
10.1. táblázat:
Teljes szövegértési feladatsor magas magyarázó erejű részfeladatai
2

magyarázó erő (R )

feladat

többi feladat pontszáma

összes feladat pontszáma

2b

0.216

0.264

2d

0.175

0.221

4a

0.197

0.285

4b

0.244

0.298

8a

0.218

0.269

9a

0.164

0.212

10d

0.195

0.245

(Nem soroltuk be 0.253-as értékkel rendelkező 1a feladatrészt).
(3) A feladatkészítésben már típushibának tekinthető dominóeffektust (a pontvesztés
torlódását) okozó feladatokat a szövegértés vizsgafeladat-sorának összeállításában el kell
kerülni.
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(4) Távlatosabban, az érettségi vizsgakövetelmények és a vizsgaleírás továbbfejlesztésének feladatai között lényegesnek tartjuk az olvasási-szövegértési képesség fogalom
változásainak nyomon követését mind a neveléstudományi, mind a szövegtani, nyelvészeti kutatásokban, így ezek hozamát figyelembe kell venni az említett dokumentumok, majd
az azokra épülő vizsgafeladat-sorok összeállításában.
(5) A szövegértés érettségi vizsgahelyzetben történő mérésének általánosítható tapasztalatait meg lehet/kell osztani a többi vizsgatárgy képviselőivel is, ugyanis  ha eltérő
mértékben is  de valamennyi vizsgatárgyban vannak szövegértést igénylő feladatok,
amelyek esetleges hibái rejtve maradnak a szaktárgyi figyelem előtt.
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A magyar nyelv és irodalom írásbeli
vizsgaeredményeinek elemzése

 2012-es tavaszi érettségi vizsgaidőszak

11. A középszint szövegalkotási feladatai
A középszint írásbeli vizsgájának második feladata egy önálló fogalmazás elkészítése.
A vizsgakövetelmény egyrészt tételesen közli az írásbeli szövegalkotási képesség elvárható műfajait, tevékenységeit, másrészt tartalmazza mindazokat a témaköröket, amelyek
különböző szempontból vonatkoznak az írásbeliség normáira, retorikai funkcióra, az önkifejezésben, a gondolkodásban betöltött jelentőségére. A vizsgaleírás értelmében a vizsgázó három, eltérő típusú, műfajú és témájú szövegalkotási feladatból választ egyet. A
vizsgázó által választott feladat megoldásának elvárható terjedelme 500-1500 szó. A feladatok a következők:
Érvelő fogalmazás nyelvi, irodalmi, általános kulturális, etikai, életmódbeli kérdésekről. A feladat tartalmaz egy gondolatébresztő, az érvelés tematikai hálózatára utaló
szöveget, általában szövegrészletet. (E felvezető szöveg lehet kritika, esszé, publicisztikai mű, szépirodalmi mű stb. részlete. A feladat megfogalmazása nem feltételezi
a felvezető szöveg egészének ismeretét.)
Egy mű (lírai alkotás, rövid szépprózai mű, drámarészlet, esszé) adott szempontú elemzése, értelmező bemutatása. A feladat tartalmazza az értelmezés kiemelt szempontját, szempontjait.
Két, három szöveg (szépirodalmi mű, műrészlet) adott szempontú összehasonlítása. A feladat megjelöli a szövegek összehasonlító elemzésének, értelmezésének
kiemelt szempontját, szempontjait, pl. a tematikus, a poétikai, stílusbeli összevetést.
A feladat lényeges eleme az irodalmi szövegek egymásrautaltságának hangsúlyozása, az intertextualitás, evokáció különböző példái révén.

11.1. A tartalmi érvényesség kérdése
A fogalmazásképesség fejlődését röviden olyan folyamatként jellemezhetjük, amelyben (1)
a technikai és a nyelvi megformálás helyességével kapcsolatos szempontok egyre kevésbé igényelnek tudatos odafigyelést; ez a külalakban, helyesírásban, nyelvhelyességben
tükröződik. (2) Egyre jobban érvényesül a közlési attitűd: az én kifejezése, az énközpontú
szövegek alkotása helyett a közlés, az olvasóközpontú szövegek létrehozása kerül a középpontba, vagyis a kimondás/leírás aktusa helyett a megértetés felelősségének felvállalása lesz hangsúlyos; ez a tartalom kidolgozásában és a szerkezetben egyaránt megjelenik. (3) Az író képes egyre inkább különválasztani a szándékát, a gondolkodását a szövegétől, ezáltal egyrészt a fogalmazványa alakíthatóvá, jobbíthatóvá válhat, másrészt az írott
szöveg alkotásának folyamata a gondolkodás katalizátora lehet; ez mind a tartalmi, mind a
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szerkezeti, mind a stilisztikai kidolgozottságon érezteti a hatását. Természetesen mindez
függ az író rendelkezésére álló tudásbázistól, ismeretektől és motívumoktól is. A fogalmazás, a szövegalkotás képességének fejlesztése az iskolázás teljes folyamatában (1-12.
évfolyam) tantervi feladat. A nyelvi, kommunikációs, műfaji, retorikai, szövegszerkesztési
tudnivalókat szisztematikusan felépített rendszerben a magyar nyelv és irodalom tantervei
(és tankönyvei) tartalmazzák. Az anyanyelvi kommunikáció, ide értve az írásbeliséget is,
kereszttantervi elem (lásd pl. az európai kulcskompetenciákat a Nemzeti alaptanterv 2007
és 2012-es változatában), így más tantárgyak is igénylik, követelménnyé teszik pl. az eszszéírást, a magyarázatot, az érvelést, sőt a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz hasonlóan, fejlesztési követelményként jelölik meg a szövegalkotás lépéseinek tanítását is, pl.
az anyaggyűjtést, a források kezelését, a jegyzet- és vázlatkészítést.
A szövegalkotási feladatok vizsgakövetelménnyé tétele mellett számos érv szól,
jóllehet a szövegértési feladatsortól eltérő értékelési eljárással minősíthető, így a jelen
vizsgálat számára nyert adatok sem elemezhetőek a teszteket általában elemző valószínűségi statisztikai eljárásokkal. Távlatosan társadalmi, gazdasági, így nyelvstratégiai
kérdés is a nyelvhasználat, egyúttal a gondolkodás és az önkifejezés minősége.
Nyelvstratégiai abban a tágabb értelemben is, ahogyan a virtuális egyetem perspektíváin
26

gondolkodó Nyíri Kristóf előrevetíti: „Az információs társadalom viszonyai között a versenyképes munkaerő legalább kétnyelvű: beszélni s írni-olvasni tudja a globális angolt,
miközben – szóban és írásban vagy esetleg csak szóban – használja anyanyelvét. Ez az
anyanyelv lehet valamilyen irodalmi vagy nem irodalmi angol; vagy más területi nyelv,
irodalmi vagy nem irodalmi szinten. Még a fejlett világ egyik-másik nyelve esetében is
elképzelhető, hogy az az angol befolyásának következményeképpen az irodalmi szintről
tájnyelvi szintre süllyed, illetve irodalmi alakjában muzealizálódik. Mármost az olyan
személy, aki gazdag és eleven anyanyelvi kultúrában nőtt fel, s a globális angolt második
munkanyelvként beszéli, inkább lesz képes bizonyos eltérő gondolati szempontok észlelésére és elemző-kreatív összevetésére, mint az, aki egysíkúbb és egyoldalúbb nyelvi
környezetben szocializálódott. Ebben az értelemben »a globalizáció korában« önnön
nyelvi örökségünk megőrzése »a személyes kritikus ítélőképesség s az egyéni öntudat«
fenntartásának elengedhetetlen föltétele.” Más kutatók, reflektálva az információs
társadalom nyelvhasználati kérdéseire, radikálisan teszik fel a kérdést: „Milyen státusú
lenne, milyen státuszú lehet a nem kvalifikált munkaerejűek munkanyelve vagy egyáltalán
anyanyelve? Háztáji, család-anyanyelv?” Idézett válaszában különösen a 3. pontban tett
kijelentése erősíti a magyar nyelv és irodalom követelményeiben megfogalmazódó nyelvinyelvhasználati prioritást: „Szülessen bármilyen válasz ezekre a kérdésekre a vitákban és
26

Nyíri Kristóf (1999): Információs társadalom és nemzeti kultúra. Replika, 38. sz.
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a valóságban, három következtetés máris markánsan kirajzolódik: 1. a magyar nyelvet
anyanyelvi, köznyelvi vagy akár elképzelt »munkanyelvi« szerepében csak folytonos
modernizálással, állandó megújítással lehet bármelyik feladatára alkalmassá tenni; 2.
igényes, magasan kvalifikált munkát hatékonyan csak igényes, gazdagon árnyalt (munka)nyelvvel lehet végezni; 3. a kornak megfelelő szintű nyelv nemcsak a munka, a
termelékenység hatékonyságának feltétele, hanem a társadalmi kohéziónak is, tehát
társadalmi léptékű kiterjedtsége, általános birtoklása társadalmi érdek.”

27

Ha meggondoljuk, az évről évre akár 90 000 vizsgázó által megírt válaszok, érvelő fejtegetések, értelmezések – ha azok releváns témákról szólnak, és módot adnak gondolatok, álláspontok hiteles személyes közlésére – hozzájárulnak a nyelvet használó nyelvi
tapasztalatához, visszakerülve a tanári tudásba pedig akár a tanítás nyelvének gazdagodásához is. A megírt vizsgadolgozatok maguk felhasználhatóak az értékelők, általában a
magyartanárok szakmai továbbképzésében a tartalmi-szerkesztési-nyelvi megoldások változatainak bemutatására, másodelemzésére.
Javaslatunk a következő: a személyes adatok védelmét megoldva, időről-időre etalonokat lehetne közzétenni a vizsgatárgy értékelési skálájának egyes szintjeihez sorolt
dolgozatokból. Egy ilyen összeállítás a jövendő vizsgázók számára is jó önképzési anyag
lehetne, ugyanis a jó fogalmazóvá válásról szóló tanulói gondolkodás vizsgálata szerint a
diákok a fogalmazásban a mintakövető tanulást látják lehetségesnek, szemben az olvasással, ahol az önreflexiónak sokkal nagyobb szerepet szánnak, és az egyéni beállítódások, adottságok szerepét hangsúlyozzák.

28

Az érettségi vizsga hagyományosan és megszokottan a nyelvi norma érvényesítésének és a normasértés szankcionálásának a terepe is. Ez kötöttségekkel ugyan, de az új
vizsga esetében is igaz. Ám az érettségizőtől elvárható köznyelvi norma követése – helyesírásban, szóhasználatban, hangnemben, a nyelvi közlés felépítésében – önmagában
nem meríti ki a vizsga célját, az annál több: „A fő cél nem a nyelv őrzése, amint közhelyszerűen halljuk naponta. […] A nyelv ugyanis nem szent cél, hanem eszköz. Egyetlen közösség sem rendezkedhet be valamely nyelvi reliktum őrzésére. A cél, a feladat tehát ennél jóval több: a nyelv szabad, tudatos, félelem és szégyen nélküli használata önkifejezésre, önfejlesztésre, önművelésre, egymás jobb megértésére.”

29
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Pusztai Ferenc (1999): Magyarul, magyarán. In: A magyar nyelv az informatika korában. Magyarország az ezredfordulón. Szerk.: Glatz Ferenc. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.
28

Horváth Zsuzsanna (1998): Anyanyelvi tudástérkép c. műben ismertetett vizsgálatot összegzi Molnár Edit KatalinNagy Zsuzsanna (2012): Anyanyelvi tudásszintmérések és képességvizsgálatok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
29

Péntek János (2002): Nem őrizni, használni kell a nyelvet! In: A. Jászó Anna – Bódi Zoltán (szerk.): Szociolingvisztikai szöveggyűjtemény. Tinta Könyvkiadó.
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A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgájának ’társadalomképére’ jellemző, hogy a
nyilvánosságot hozzáférhetőnek tartja, tudatosítja, hogy az egyén egy többszörös
társadalmi hálóban létezik, s az ezekben való nyelvi kompetencia egyéni elsajátítása nélkülözhetetlen a civil társadalom fenntartásához. A vizsga hagyományba ágyazottságát a
kulturális örökség nézet képviseli, amely a diák elé kerülő olvasmányok nyelvi-esztétikai
értékeit és ezek révén az adott kultúrához, kultúrkörhöz való kötődés szellemi, érzelmi,
erkölcsi tartalmait hangsúlyozza. A szövegek megértésében nagy szerepet szán a kulturális, erkölcsi, szellemi horizontok felmutatásának, következésképpen a nyelvi-kulturális
örökség továbbadására és megőrzésére hivatott attitűdöknek és ismereteknek. E felfogás
nagy hatást tulajdonít a nyelv kiemelkedő teljesítményeit reprezentáló műalkotásoknak s
az ezek minél teljesebb befogadását célzó műértő olvasásnak. Ennek érdekében teret ad
a köznyelvhez képest az irodalmi nyelv esztétikai lehetőségeit feltáró, elemző és
értelmező tevékenységeknek. A vizsgakoncepciót alakító kulturális elemzés nézet viszont
a szövegértés és a nyelvhasználat azon aspektusait emeli ki, amelyek segítik a diákot az
őt körülvevő kulturális környezet és a világ kritikus felfogásában. E felfogás szerint a
diáknak meg kell ismernie a különböző értékeket és jelentéseket közvetítő társadalmi,
kulturális folyamatokat, tudniuk kell, hogyan és milyen üzeneteket hordoz a nyomtatott
szöveg és az elektronikus média. Szemléletében lényeges elem az írásbeliséget övező
mindenkori társadalmi kontextusok (például kritikai szövegek, társadalomtudomány, nyelvi
jelenségek szociológiai elemzése, tömegkommunikáció, az információkhoz való
hozzájutás állampolgári jogosultságai) beemelése a vizsgatartalmakba és feladatsorokba,
ennélfogva a szövegértés pallérozásában nagy szerepet szán a különböző célzatú és
hatású nyelvi jelenségek elemző vizsgálatának. Így például az értéknek tekintett
szépirodalmi alkotások különböző szempontú kritikai értelmezése mellett kiemelt
szempontként kezeli az olvasmányok megválasztásában bekövetkezett változásokat, a
tömegkommunikáció hatását, általában a médiát és a szélesen értelmezett tömegkultúrát.
30

A fenti nézetek érvényesítése értelmében már a kezdetektől fogva olyan összetett
nyelvi-irodalmi vizsgamodell jött létre, amelyben a pragmatizmus a kulturális hagyomány
őrzésével, a retorikai műveltség a kritikai gondolkodással párosulva kapott helyet, ahogyan azt a középszint és az emelt szint írásbeli feladatsorainak tartalmi szerkezete is mu31

tatja.
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Horváth Zsuzsanna (2006), i.m.
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A 2005-ös első vizsgától kezdve a feladatsorokat és javítási-értékelési útmutatókat lásd az Oktatási Hivatal honlapján.
www.oh.hu/Érettségi
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11.2. 2012-es tavaszi vizsgaidőszak szövegalkotási feladatainak
tartalmi jellemzői
A vizsgaleírásban kötött műfajok és feladatleírások keretein belül a konkrét feladatok megfogalmazásában kiindulási pontnak tekintjük, hogy a vizsgázók fogalmazási ismereteiket
az elsajátítás kontextusaitól eltérő körülmények között (vizsgahelyzetben) alkalmazzák,
mégpedig olyan témában és olyan szempontok szerint, hogy a feladat megoldásával
megoldásával mód nyíljék az írásbeli kifejezőképességben a kritikus szellem és a találékonyság értékelésére, a személyes tudás és a tárgyszerű látásmód érvényesítésére.
Az érvelő fogalmazás (álláspont, vélemény kifejtése, érvelő esszé) lényeges eleme,
hogy a vizsgázó valamely problémát, kérdést old meg úgy, hogy a kifejtésben az érvelés
általános retorikai eljárását alkalmazza. Így bizonyít, cáfol, véleményét, álláspontját vagy a
másoktól felhozott véleményt, álláspontot példákkal, hivatkozásokkal támaszt alá. A feladat sikeres megoldása szükségessé teszi a saját álláspont megfogalmazását is. A jó érvelés feltétele a világosság, a meggyőző erő, a gondolatmenet tagoltsága, koherenciája, a
hangvétel egyenletessége. Az érvelés műfaj kiválasztása az érettségin a nyelvi fejlettség
jellemzésére jelentheti azt is, hogy azt a komplex feladatot jelölték ki, amely várhatóan
nehézségénél fogva leginkább szórhatja a vizsgázókat, de egyben amelynek érettségi
anyaggá emelése a legtöbb hasznot hozhatja az azt megelőző hosszú fejlesztőmunka terén. Ez az a műfaj, ahol leginkább tetten érhető a kritikai gondolkodásmód, a „deduktív,
tapasztalati és történelmi gondolkodás ötvözete”, illetve tartalmi tudásának mélysége,
amely ezért az elsajátított műveltség értékelésének jó eszköze lehet. E feladattípus lehetővé teszi, hogy az irodalmi tárgyú problémafelvetés mellett általános kulturális, etikai, civilizációs kérdések egyaránt megjelenhetnek tárgyalandó, vitatandó problémaként.
A felvezető szöveg általában előre utal a kifejtés tematikai hálójára, általában tartalmazza
annak kulcsfogalmait.
11.1. táblázat:
Az érvelés feladat fő gondolati műveletei

Az idézett gondolatról a saját vélemény kifejtése, az álláspont eldöntése
egyetértés

egyet nem értés

az álláspont alátámasztása
meggyőző érvek

meggyőző érvek

példák: szerzők, művek
a saját álláspont összegzése
Az egy mű értelmezése feladattípus mögött áll a legkiterjedtebb irodalomtanítási gyakorlat. Érettségi írásbeli feladatként lényeges eleme a kifejtéshez megjelölt szempont.
E szempont a szöveg megközelítésének természetesen csak egyik lehetősége, de fontos,
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hogy a vizsgázó az adott szempont kifejtésére összpontosítson. Ez az összpontosítás
azonban nem zár ki más, a szövegből, a vizsgázó élményéből, háttértudásából fakadó
más értelmezési lehetőséget. A tartalmi kifejtés és a gondolatmenet fő szervező elvét jelentő szempont egyik lehetséges forrása a Vizsgakövetelmény Fogalmak című összeállítás.
Az összehasonlító elemzés két, (esetenként három) szépirodalmi szöveg adott szempontú összehasonlítása. A feladat megjelöli a szövegek összehasonlító elemzésének, értelmezésének kiemelt szempontját, pl. a tematikus, a poétikai, stílusbeli összevetést.
A feladat lényeges eleme az irodalmi szövegek egymásrautaltságának hangsúlyozása, az
intertextualitás, evokáció különböző példái révén. (Az összehasonlítandó szövegek között
megjelenhet a mindenkori kortárs irodalom.) A feladat megjelölhet egy konkrét beszédhelyzetet, kommunikációs szituációt is. Ebben az esetben a feladat része, hogy a vizsgázó
elemzésében vegye figyelembe a megjelölt helyzetet.
ÉRVELÉS
[…] elegem van azokból az emberekből, akik meghalnak egy eszméért. Én nem hiszek a
hősiességben, mert tudom, hogy az könnyű dolog, és rájöttem, hogy gyilkos.
Forrás: Albert Camus: A pestis. Bp., Magvető, 1962. 188.

Albert Camus regényének hőse állást foglal a heroikus életfelfogással, magatartással
szemben. Fejtse ki egyetértő és / vagy vitázó véleményét erről az álláspontról! Érvelésében mutasson be három olyan irodalmi alakot, akinek a magatartásával alá tudja támasztani megállapításait!
A kifejtés értékelésének témafüggő szempontjai:
A megoldás értékelésekor nem lehet szempont a válasz egyetértő vagy tagadó jellege.
Kizárólag az érvelés nyelvi minősége, a gondolatmenet kidolgozottsága, megszerkesztettsége és a példák felhasználásának módja vehető figyelembe a pontozásnál.
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Néhány lehetséges hivatkozás
a) a szöveg álláspontja mellett:
Homérosz: Odüsszeia (Odüsszeusz mint Akhilleusz ellentéte)
Ibsen: A vadkacsa (Gregers Werle mint negatív alak)
Brecht: Kurázsi mama és gyermekei
Beckett: Godot-ra várva
Hašek: Svejk
Ottlik Géza: Iskola a határon
Örkény István: Tóték; Pisti a vérzivatarban
Hrabal: Sörgyári capriccio
b) a szöveg álláspontjával szemben:
Homérosz: Iliász, valamint a nagyeposz műfaji hagyománya
Szophoklész: Antigoné
Szentek legendái (pl. mártírszentek)
Shakespeare: Hamlet; Lear király; Coriolanus; Julius Caesar stb.
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem
Walter Scott: Ivanhoe
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai; Egy magyar nábob
Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Hemingway: Az öreg halász és a tenger; Akiért a harang szól
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EGY MŰ ÉRTELMEZÉSE
Értelmezze Arany János balladáját! Vizsgálja meg a szerkezet és az előadásmód sajátosságait! Értékelje a bűn és büntetés, bűnhődés motívumát!
A kifejtés értékelésének témafüggő szempontjai:
Lehetséges tartalmi elemek:
- a balladát az egyszólamú történetmondás, az egyenes vonalú cselekményvezetés
jellemzi
- az eseménysor az első sorok tényrögzítésétől kitérők nélkül halad a végkifejlet felé
- a cselekményvezetés dramaturgiája a tetemrehívás középkori szokására épül
- a történetmondás feszültségét részben az adja, hogy a tetemrehívás folyamán a gyanú
egyre közelebbi hozzátartozókat érint
- a történetmondás másik jellegzetes feszültségkeltő eljárása a dramatikus, kihagyásos
szerkesztés
- a ballada helyszíneit az első sorban megadott sötét szín uralja
- az apa – aki önmagát és környezetét sem kíméli – a latolgatást nem tűrő földi igazságszolgáltatás jelképévé válik
- a balladát hosszan az apa megszólalásai szervezik, melyeknek sora megszakad Kund
Abigél megvádolásakor
- az apa igazságkeresése egyszerre kelt együttérzést és félelmet környezetében és a befogadóban
- ez a szerkesztésmód arra utal, hogy a földi igazságszolgáltatás érvénye a bűn felderítésére korlátozódik, a büntetés már túl van hatáskörén
- a zárlat Aranynak a bűnről vallott erkölcsi világképét tükrözi
- az utolsó hat versszak a bűnhődés történetét jeleníti meg
- a bűnhődés nem a külső büntetés elviseléséből, hanem a bűntudat érzéséből fakad
- a mű szerkezetében erre utal, hogy Kund Abigél vallomása a ballada leghosszabb szereplői megszólalása
- a történet utolsó cselekményegységét a lelkiismeret-furdalás tébolyba fordulása alkotja,
melyet – egyfajta groteszk, nyilvános vezeklésként – Kund Abigél csúfondáros dala
rekeszt be
ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS
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Hasonlítsa össze Karinthy Frigyes Tanár úr kérem című kötetének két karcolatát! (A jó
tanuló felel, A rossz tanuló felel) Elemezze az elbeszélői nézőpontból fakadó azonosságokat és különbségeket; mutassa be a tanárnak és az osztálytársaknak a címszereplőkhöz
való viszonyát!
A kifejtés értékelésének témafüggő szempontjai:
Lehetséges tartalmi elemek:











a karcolatok címe általánosít, a két végletet jelzi, köztük helyezkednek el az osztály
tagjai
a jó tanuló nevét ismerjük, ő egyediségében válik szimbólummá
a rossz tanuló névtelen, jelezve szürkeségét, jelen nem létét, érdektelenségét a külvilág számára
az ikertörténetek az iskolai élet alapvető szituációjából indulnak
a rossz tanuló esetében az álomból a rémálomszerű valóságon át az álomba tart
a karcolat
a jó tanuló mindvégig a realitás közegében mozog
a rossz tanuló a felnőtt világba való jutás reménytelen küzdelmeként éli meg
a feleltetést
nem verbális kommunikációjuk, mozgásuk is különböző
a jó tanuló felelése a világba való beilleszkedés és elfogadtatás újabb bizonyítéka
az elbeszélő eltérő módon viszonyul a két tanulóhoz:
- a rossz tanuló esetében az elbeszélő azonosul a felelő nézőpontjával, megértő és
nem elítélő
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- a jó tanulóval kapcsolatban az elbeszélő ironikus
a tanár látszólagos szenvtelensége mögött a világ (érdemjegyekben való) megítélésének biztossága és bizonyossága áll
a tanár viszonya a rossz tanulóhoz az előzetesen is mindent tudó ítélkezőé
a jó tanulóval szemben a tanárban az azonosulás és intimitás, a kölcsönös beavatottság érzete uralkodik
az osztálytársak alkalmazkodnak a fennálló és megváltoztathatatlan hatalmi és erőviszonyokhoz.

12. A szövegalkotási feladatok értékelése
Természetesen a vizsgatartalmak mellett az érvényesség körébe is tartoznak mindazon
értékelési eljárások, amelyek nyilvános kritériumai minden értékelő számára azonos módon kötelező érvényűek. A hazai magyar nyelv és irodalom vizsgája ebben is részese az
európai képnek: jellemzőek az univerzális retorikai kritériumok annak rögzítésében, hogy
mi számít jó és mi kevésbé jó írásbeli és szóbeli teljesítménynek. Ezt közli a vizsgaleírásnak, továbbá az erre épülő javítási-értékelési útmutatónak az ún. témafüggetlen értékelési
skálája.

A szövegalkotási feladatok értékelésében alkalmazott általános kritériumok
A tartalmi kifejtés minőségének általános kritériumai:
- a feladatnak, a feladatban közölt szempontoknak megfelelő kifejtés, szövegbázisú feladatokban a gondolatébresztő szövegre vonatkoztatás;
- tárgyszerűség; az állítások bizonyítása szükség esetén hivatkozással;
- problémaérzékenység; a témához való személyes viszonyulás kifejezése (pl. reflexió,
állásfoglalás);
- világismeret, gondolkodási kulturáltság.
A szöveg megszerkesztettségének általános kritériumai:
- a feladatban megjelölt műfaj elemeinek való megfelelés;
- a témának, a címzettnek, a műfajnak, a tartalmi mondandónak megfelelő szerkezet kialakítása;
- koherens szövegszerkezet (pl. térbeli és időbeli viszonyok; logikai és jelentésszintű kapcsolatok létrehozása;
- kulcsszavak, előre- és visszautalások, nyelvtani, jelentésbeli és pragmatikai kapcsolatok
megteremtése);
- arányosság és tagolás (pl. a felvezetés, tárgyalás, lezárás aránya, témaváltás jelölése,
bekezdések szerkesztése);
- az adott terjedelem megtartása.
A szöveg nyelvi minőségének értékelésében alkalmazott általános kritériumok:
- a köznyelvi norma biztos ismerete;
- adekvát és változatos szóhasználat, a feladatnak és a kommunikációs helyzetnek megfelelő szókincs, hangnem, stílus;
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- világos és lényegre törő, szabatos előadásmód;
- gördülékeny, érthető mondat- és szövegalkotás;
- olvasható kézírás, rendezett íráskép.
Forrás: A magyar nyelv és irodalom vizsgaleírása. www.oh.hu/Érettségi/jogszabályok.

A vizsgafelkészítés egyik meghatározó feladata, a sikeres vizsgához elengedhetetlen,
hogy a mindenkori jövendő vizsgázók megismerjék a vizsgadolgozat értékelési elveit. Különösen a szövegalkotási feladatok nyilvános, témafüggetlen értékelési skáláinak és kritériumainak van nagy szerepe a vizsgázók felkészítésében, ugyanis ezek világosan, a diákok számára is érthetően írják le az egyes teljesítményhatárokat. Számolni kell azonban a
következővel: az érettségizők közötti jelentős különbségek éppen a szociokulturális háttérre különösen érzékeny nyelvi-kommunikációs kompetenciákra összpontosító magyar nyelv
és irodalom írásbeli vizsgáján nyilvánulhatnak meg a legfeltűnőbb módon.
Témafüggetlen nyilvános értékelési skálák
a három teljesítménytartományt leíró
kritériummal
TARTALOM
SZERKEZET
NYELVI MINŐSÉG

Témafüggő tartalmi elemek a
mindenkori Javítási-értékelési
útmutatóban

A minőség azonban nem garantálható kizárólag a vizsgát és a vizsgáztatást szervező
írásos dokumentációval. Maga a vizsgáztató, értékelő tanár a leginkább számottevő résztvevő. E szempontból a vizsgáztatók felkészítése és tudásuk karbantartása mérvadó té32

nyező. A vizsgahelyzetben értékelő tanár azonban e természetes reflexióinak érvényesítésén túl az „értékelő interpretátor” szerepét vállalja, azaz beavatott és minősítési joggal
felruházott személlyé válik, aki az adott és egységes kritériumokat érvényesíti saját hallgatólagos minősítésével egyetértve vagy azokat korlátozva, azokon túllépve. Adatunk ugyan
nincs, de feltételezzük, hogy jelentős hatást gyakorolt a minőségi standardok elfogadásában a követelmények, a feladatsorok, de különösen a javítási-értékelési útmutatók nyilvánossága.
Az esszé típusú teljesítmények értékelésében az objektivitás növelésének módja az
értékelők képzése, e képzési folyamatban az eltérő értékfelfogások közelítése, közös

32

Magyar nyelv és irodalomból a 2004–2006 közötti időszak adatai szerint 2938 magyartanár rendelkezett vizsgáztatói
képzésen szerzett tanúsítvánnyal.
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etalonok kialakítása, valamint a közmegegyezéssel elfogadott analitikus szempontok
alkalmazása.
A vizsgázó által választott szövegalkotási feladat megoldását az értékelő tanár tehát a
témafüggetlen és témafüggő (az adott feladatok tartalmi kifejtésére vonatkozó) kritériumokból szerveződő javítási-értékelési útmutató alapján minősíti. Az útmutató közli
egyúttal azt is, hogy az ún. lehetséges tartalmi elemektől eltérő minden jó megoldás elfogadható.
A szövegalkotási feladat pontszámának megoszlása valószínűsíti azt, mely jellemzőkben térnek el egymástól az egyes fogalmazások. A fogalmazási feladat megoldásával
maximum 60 pontot érhet el a vizsgázó. Az elérhető 60 pont megoszlása a következő:




tartalmi minőség: 20 pont
szerkezet, felépítés: 20 pont
nyelvi minőség: 20 pont

A javítási-értékelési útmutatóban közölt hibajelölési módok, kritériumok és pontszámok
figyelembevételével a szaktanár által megállapított pontszám jelzi a vizsgázó dolgozatának tartalmi minőségét, a dolgozat felépítését, szerkezetét és nyelvi minőségét, továbbá a
vizsgázó helyesírását, valamint a dolgozat írásképét. Az értékelő tanár a dolgozaton feltünteti a szövegalkotási feladat tartalmi, szerkezeti, illetve nyelvi minőségének pontszámát, a helyesírási hibapontok összegét, továbbá a helyesírási hibapontok miatt, illetve
az íráskép miatt levont vizsgapontok számát, majd a vizsgázó által az írásbeli feladatsor
egészében elért összpontszámot. Az összpontszám negatív szám nem lehet. Ha a vizsgadolgozat pontszáma a levonások miatt a negatív tartományba kerülne, az
összpontszámot 0-ban kell megállapítani.
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A vizsga stabil minőségének megtartásában, sőt e minőség továbbfejlesztésében az
értékelői tudás mellett meghatározó az értékelési eljárások összessége, ezért erre a javaslatainkban visszatérünk.
Az alábbi, 12.1. táblázat a három átfogó értékelési kritérium (Tartalom, Szerkesztés,
Nyelvi minőség) kvalitatív leírását három teljesítménytartományban közli. A kötelezően
alkalmazandó értékelési skálák kritériumai a fogalmazások értékelésében megszokott fogalommal analitikus szempontoknak nevezhetőek, míg az értékelő által adott három átfogó pontszámot összbenyomás jellegű összegző pontszámnak. Némileg leegyszerűsítő
módon modellezve a vizsgadolgozatok értékelését, az 12.1. táblázatban modellezett lépések azonosíthatóak. Megjegyezzük, hogy az értékelési skála egybeolvasva az adott pontcsoportba tartozók teljesítményének kvalitatív szintelírásaként is alkalmazható.
Megjegyezzük, hogy az értékelési skálák a vizsgafejlesztés folyamatában hosszú
egyeztetések, mintaelemzések és empirikus vizsgálatok nyomán alakultak ki, bár ez nem
jelenti azt, hogy ne lenne szükség újbóli továbbfejlesztésükre. A továbbfejlesztési lehetőségre a javaslatokban térünk vissza. (E problémakörhöz lásd a Mellékletben a Három hazai reprezentatív fogalmazásvizsgálat szempontrendszere című összeállítást).
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Az alábbi modell az általánosan feltételezhető lépéseket tartalmazza, nyilván a valóságos értékelési folyamatban kirajzolódnak különböző értékelői profilok. Ennek feltárása
azonban más eszközökkel lehetséges, például interjúkkal, mintajavításokkal. E további
kutatások nagyban hozzájárulhatnak a rendelkezésünkre álló adatok validálásához.
12.1. táblázat:
A szövegalkotási feladatok értékelésének modellje

az értékelés lépései / döntési pontok

az alkalmazott értékelési eljárás

a dolgozatok első átfogó átnézése, a vá- a javítási-értékelési útmutató témafüggetlen
értékelési skáláinak, továbbá az adott felalasztott témák szerinti csoportosítás
datokhoz tartozó lehetséges tartalmi elemek tanulmányozása
a dolgozat tanulmányozása, a tartalmi,
szerkesztési, nyelvi hibák, hiányosságok
jelzése, a helyesírási hibák jelölése, ezzel
párhuzamosan az értékelési skála tanulmányozása

összbenyomás és analitikus értékelés

a dolgozat tartalmi minősége szerinti besorolás az értékelési skála három szintjének
egyikébe
a dolgozat szerkezeti minősége szerinti
besorolás az értékelési skála három szintjének egyikébe

dominánsan összbenyomás
szerinti értékelés

a dolgozat nyelvi minősége szerinti besorolás az értékelési skála három szintjének
egyikébe
döntés a dolgozathoz rendelt értékelési
skálán belüli pontszámok odaítéléséről

dominánsan analitikus értékelés

 Feltevésünk, hogy a három téma dolgozatait elkülönítve értékelik a tanárok, azaz pl. az érvelés, az egy mű
értelmezése, az összehasonlító elemzés műfajában írott dolgozatokat egymáshoz is hasonlítják.
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12.2. táblázat:
Középszint: a szövegalkotási feladatok tartalomfüggetlen értékelési skálája

TARTALMI KIFEJTÉS
tématartás (megfelelés a feladatnak, szempontoknak, szövegbázisnak; problémaérzékenység)
20-15
pont

14-9
pont

8-1
pont
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az állítások jellege
(világismeret, gondolkodási
kulturáltság)

tárgyszerűség (műveltség,
tájékozottság)

- megfelelő tárgyi
tudás és tájékozottság
- az ismeretek helyénvaló alkalmazása
-indokolt hivatkozás
vagy idézés
- témához tartozó és attól eltérő - zömükben helytálkijelentések váltakozása
ló tárgyi elemek
- nem kellően meggyőző pél- nem kellő mélysédák (pl. az érvek nem mindig
gű és részletességű
támasztják alá a kellő mérték- tudás
ben az állításokat)
- tárgyi, fogalmi
félreértések
- eltérés a témától, címtől, feladat- - kevés releváns példa, utalás - hiányos tárgyi
tól
- ismétlődések
tudás
- feltűnő tartalmi aránytalanság (pl. - gyenge vagy hibás állítások
- tárgyi, fogalmi
életrajz a műértelmezés rovására)
tévedések
- konkrét kifejtés helyett általánosságok
- megfelelés a választott témának,
címnek, feladatnak
- tartalmas kifejtés
- gondolati érettség
- ítélőképesség, kritikai gondolkodás megnyilvánulása
- a feladattól függően: személyes
álláspont megfogalmazódása
- lényegében megfelel a választott
témának, címnek, feladatnak

- releváns példák, hivatkozások
- hihető, meggyőző állítások
- kifejtett állítások
- a témának, feladatnak megfelelő mennyiségű állítások

EMIR AZONOSÍTÓ: TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004

A SZÖVEG MEGSZERKESZTETTSÉGE
felépítés, műfajnak való
megfelelés

koherencia, arányosság,
tagolás

terjedelem

20-15
pont

- megfelel a feladatban megjelölt
műfajnak, a témának, a gondolatmenetnek
- logikus, tudatos felépítés
- az állítások/gondolati egységek
világos kapcsolódása

- van bevezetés, kifejtés, lezá- - az elvárt terjederás; ezek elkülönülnek és ará- lemnek megfelelő
nyosak
- jól tagolt bekezdések
- globális és lineáris kohézió
megvalósulása

14-9
pont

- helyenként következetlen felépítés
- indokolatlan gondolatmenetbeli
váltások
- a részek közti összefüggés nem
mindig világos (pl. bizonytalanság
a nyelvi kapcsolóelemek használatában)

- van bevezetés, kifejtés, lezá- - fölöslegesen
rás; ezek elkülönülnek, de
hosszú
aránytalanok vagy formálisak
(pl. túl hosszú vagy a feladathoz nem szorosan kapcsolódó
bevezetés)
- egyenetlenség lényeges és
lényegtelen elválasztásában
(pl. elhagyható bekezdések)
- hiányzó vagy álbevezetés / - kirívóan rövid
álbefejezés
- a főbb szerkezeti részek
nem különülnek el egymástól
- szövegösszefüggésbeli hiányosságok (pl. alanyváltás)
- hiba, hiányosság a kohéziót
megteremtő eszközök (pl.
kötőszók, névmások) használatában

8-1 pont - széteső írásmű:
 lényegét tekintve zavaros
gondolatmenet (pl. csapongás,
ismétlődések)
 nem halad meghatározható
irányba
 az író „elvész” a dolgozatban
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NYELVI MINŐSÉG
nyelvi norma, hangnem,
stílus
20-15
pont

14-9
pont

- egészében megfelel a témának, a helyzetnek; az esetleges személyes véleménynyilvánításnak
- lényegében megfelel a témának, a helyzetnek

8-1 pont - csak részben felel meg a
témának, a helyzetnek

mondat- és szövegalkotás
- témának megfelelő változatosságú
- gördülékeny, élvezetes, választékos
- nem elég változatos
- helyenkénti nyelvi-nyelvtani
hibák (pl. egyeztetés, vonzat)
- színtelen, igénytelen (pl.
egyszerű mondatok túlsúlya)
- dagályos
- gyakori a nyelvi-nyelvtani
hiba

szókincs
- szabatos, árnyalt,
választékos
- szakkifejezések
helyes használata
- olykor a köznyelvitől eltérő (pl.
szleng)
- szegényes
- tartalmi jellegű
szótévesztés

Forrás: A középszintű írásbeli érettségi vizsgafeladatok 2012-es évi javítási-értékelési útmutatója. www.oh.hu/Érettségi

114

13. A szövegalkotási feladatok eredményessége
A javítási-értékelés útmutató kitér arra, hogy értékelni csak az adott három téma valamelyikéről szóló dolgozatot lehet. Ha a vizsgázó egynél több (kettő vagy három) szövegalkotási feladatot old meg, és választását nem jelöli egyértelműen (nem húzza alá,
melyiket választotta, vagy nem húzza át a szerinte érvénytelen megoldást), akkor a javító
tanárnak a vizsgadolgozatban szereplő megoldások közül sorrendben az első megoldást
kell értékelnie.
Mint azt már az elemzés I. részében említettük, az elemzési minta 991 vizsgázója közül 297 fő az érvelést (30%), 245 vizsgázó az egy mű értelmezését (25%), 449 vizsgázó
pedig az összehasonlító elemzést választotta (47%). (Lásd az I. rész 4. 2. Az érvelés, az
egy mű elemzése és az összehasonlító elemzés feladatai közötti választás aránya című
ábrát.)
A szövegalkotási feladatok megoldásával a vizsgázói populáció pontátlaga 32.13 pont,
azaz 53,55%.
13.1. táblázat:
A pontlevonások összesítésben (II. rész)

minimum

első kvartilis

medián

átlag

harmadik
kvartilis

maximum

helyesírás

0.00

2.00

5.00

6.77

11.00

15.00

íráskép

0.00

0.00

0.00

0.18

0.00

3.00

A vizsgázók negyede a köznyelvi norma megtartásával megbízható helyesírásúnak
minősül (0-2 pont közötti veszteséggel), míg egy másik negyede 11 és 15 pont közötti
pontszámot veszített a szövegalkotásra kapható lehetséges 60 pontból. A 991 vizsgázó
dolgozata alapján az átlagosan levont 6,77 helyesírási pont, illetve 0,18 írásképi zavar miatti pontvesztés elfogadhatónak minősíthető. Arról, hány vizsgázó és mely helyesírási kérdéséhez vette igénybe a vizsgateremben rendelkezésre álló helyesírási szótárt, nem rendelkezünk adattal. Az íráskép miatti alacsony pontvesztés igazolja azt a feltevésünket,
hogy az érettségin az íráskép értékelésének preventív szerepe van.
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13.1. ábra:
A részkérdések megoldottsága az I. (Szövegértés) és a II. (Szövegalkotás) részben

A részkérdések megoldottsága a II. részben című ábra szerint az egyes feladatok
megoldása közelítően azonos pontszám-profilt eredményezett, továbbá a Tartalom szempont szerinti pontszám némileg alacsonyabb, mint a Szerkezet és a Nyelvi minőség szempontjához rendelt értékelői pontszám. Feltelezhetjük, hogy a feladatspecifikációs hatás
a teljesítményekben tehát igen alacsonynak mondható, így a vizsgaleírásban továbbra is
támogatható a) a feladatok közötti választás lehetősége, b) az adott háromféle írásbeli
feladatműfaj.
Azt, hogy más műfajok is kevés feladatspecifikációs hatással bírnának, külön, e cél kutatására épülő vizsgálatok tudnák kimutatni.
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13.2. táblázat: Cronbach-alfa

II. rész
Cronbach-alfa
értéke

Hányan
választották

Camus

0.940

297

Arany

0.947

245

Karinthy

0.947

449

I. rész
Cronbach-alfa
részkérdésenként

0.846

Cronbach-alfa feladatonként 0.752

A 13.2. táblázat adatai szerint a II. rész feladatai megbízhatóan mérik a vizsgázók szövegalkotási képességeit, a Cronbach-alfa értékei csak igen csekély mértékben különböznek az egyes témákat választó vizsgázói réteg arányától.
13.3. táblázat:
A érvelés (n=297), az egy mű értelmezése (n=245) és
az összehasonlító elemzés (n=449) eredményei a fő értékelési szempontok szerint (%)

Feladat

Tartalom

Szerkezet

Nyelvi minőség

Érvelés

61,05

67,25

66,85

Egy mű értelmezése

60,00

65,75

67,50

Összehasonlító elemzés

65,00

66,2

66,70

Az érvelés szövegalkotási feladat
eredményei kritériumonként (%)
(N=297)
Nyelv

Tartalom

66,85%

61,05%

Szerkezet

67,25%

13.2. ábra: Az érvelő esszé eredeményei (%)

Az egyes fő értékelési kritériumok szerinti (tartalom, szerkesztés, nyelvi minőség) öszszesített ponteredmények öt pontcsoport (0-4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-20) szerinti bontásban
állnak rendelkezésre. Az öt pontcsoport arányának összehasonlítása árnyaltabb képet
adhat a szövegalkotási képesség megoszlásáról, illetve az egyes kritériumoknak az értékelési folyamatban minősített súlyáról, de csak hozzávetőlegesen vethető össze a javításiértékelési útmutató három pontcsoportjával. (Lásd a 12.1. táblázatot).
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13.4. táblázat:
Pontcsoportok és létszámok a szövegalkotási
feladat fő értékelési kategóriái szerint (n = 991)

Létszám
Pontcsoportok

Tartalom

Szerkezet

Nyelvi minőség

0-4

50

27

17

5-8

173

163

133

9-12

260

247

266

13-16

276

272

292

17-20

232

282

283

A 8 pont alatti két pontszámcsoportba tartozik a dolgozatának tartalmi megoldása
szempontjából 223 (22,5%), a dolgozat szerkezete szerint 190 (19,17%), a nyelvi minősége szerint pedig 210 (21,19%) vizsgázó. A legmagasabb pontértékeket (17-20pont) a tartalom szempontjából a vizsgázók 23,41%-a, a szerkesztés szempontjából 28,45%-a, míg
a nyelvi minőség szerint 28,55%-a érte el. Az adatok jól tükrözik a középszinten vizsgázók
heterogenitását.

Szövegalkotás: a tartalom
értékelése
300
250
200
vizsgázók
150
létszáma
100
50
0
0-4p

5-8p

9-12p 13-16p 17-20p

ponttartományok
13.3. ábra:
A tartalom szerinti eredmény pontcsoportonként, az adott pontcsoportot elérő vizsgázók létszámával
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Szövegalkotás: a nyelvi
minőség értékelése
300
250
200
a vizsgázók
150
létszáma
100
50
0
0-4p

5-8p

9-12p

13-16p 17-20p

ponttartományok
13.4. ábra:
A szerkesztés szerinti eredmény pontcsoportonként,
az adott pontcsoportot elérő vizsgázók létszámával

Szövegalkotás: a nyelvi
minőség értékelése
300
250
200
a vizsgázók
150
létszáma
100
50
0
0-4p

5-8p

9-12p

13-16p 17-20p

ponttartományok
13.5. ábra:
A nyelvi minőség szerinti eredmények pontcsoportonként,
az adott pontcsoportot elérő vizsgázók létszámával
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13.6. ábra:
Az I. (Szövegértés) és a II. részben (Szövegalkotás) szerzett pontok közötti összefüggés

A jobbra dőlő pontfelhő jelzi, hogy feltehetően a jó szövegalkotási és jó szövegértési
teljesítmény kölcsönösen összefügg egymással, de vannak olyan kivételek is, olyan, az
ettől a trendtől eltérő teljesítményt nyújtó vizsgázók is, akik alacsony szövegértési
teljesítmény mellett kiváló fogalmazóknak bizonyultak. Egy másik profil lehet vizsgázók
csoportja (az ábra felső pont-tartományában), akik kiváló fogalmazást írtak, és csak 50%
körüli szövegértési teljesítménnyel rendelkeznek. A jelen elemzés I. részében már
elemzett fenti ábra adatait további korrelációs adatokkal is tudjuk árnyalni.
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13.1. Visszatekintés: 2005, 2006 33
A rendelkezésre álló korábbi (2005, 2006) adatok szerint ez a kép követi az eddig megállapított trendet, mely szerint az eredmények nem a feladat műfajával és témájával függenek össze. Az adatok egyúttal igazolják azt a hipotézisünket, mely szerint a szövegalkotási
feladatok azonos nehézségűek, a feladatok közötti választás (három feladatból egyet kell
kidolgozni) szignifikánsan nem befolyásolhatja az elért eredményt, azaz a három átfogó
értékelési szempont szerinti pontszámok közötti eltérés általában nem több 8-10 pontnál.
Érdekességként megjegyezzük, hogy az első új vizsgán, 2005-ben az alábbi eredmények jelzik, hogy az Egy mű értelmezése feladat, ami évtizedekig az egyetlen írásbeli feladattípus volt, azaz ez volt a magyar nyelv és irodalom vizsgafeladata, tartalmi minőségét
ítélték meg a legszigorúbban az értékelők, azaz itt tudtak működni leginkább az addig már
feltehetően rutinszerűvé vált értékelési szempontok, azaz itt a javítók elvárásai feltehetően
jobban meghaladták a vizsgázói megoldások színvonalát.
2005-ben az érvelést a vizsgázók 30,74%, az egy mű értelmezését 24,27%, az összehasonlító elemzést pedig 45%-a választotta.
13.5. táblázat:
2005: A szövegalkotási feladatok eredményei – középszint (n = 1154)

Tartalom Szerkezet Nyelvi minőség

33

Érvelés

71,69%

74,19%

72,03%

Összehasonlító elemzés

70,23%

72,73%

71,55%

Egy mű értelmezése

62,45%

66,48%

63,54%

Forrás: Horváth 2005, 2006 i.m.
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13.7. ábra:
2005: A középszintű magyar nyelv és irodalom írásbeli vizsga részeredményei (n=1154)

2006-ban mód nyílt a vizsgateljesítmények részletesebb statisztikai elemzésére is,
ahogyan azt a 13.6. táblázat jelzi. A korrelációs mutatókból kiemeljük a tartalmi, a szerkezeti és a nyelvi minőség közötti magasabb korrelációs értékeket.
13.6. táblázat:
2006. A magyar nyelv és irodalom írásbeli vizsgateljesítmények korrelációs mutatói (n = 10 838)

Szövegértési feladatsor Szövegalkotás
Tartalom Szerkezet Nyelvi minőség Helyesírás
Szövegértési feladatsor

1

0,477

0,514

0,486

0,259

Tartalom

0,477

1

0,799

0,714

0,25

Szerkezet

0,514

0,799

1

0,825

0,262

Nyelvi minőség

0,486

0,714

0,825

1

0,346

Helyesírás

0,074

0,02

0,086

0,107

0,239

Szövegalkotás
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13.2. Összefüggések a Szövegértés (I. rész) és
a Szövegalkotás (II. rész) pontszámai között
A vizsgázók I. részben elért pontszámának korrelációja a II. részben elért pontszámmal
0.63. (A 2004-es próbaérettségi elemzett mintáján a (1513 diákmunka) a szövegértés és a
szövegalkotás összpontszáma közötti korreláció 0,53 értéket mutatott.)
13.7. táblázat:
Az I. és a II. részben elért pontszámok korrelációja

választott

két rész pontszámának
korrelációja

átlag
I.

átlag
II.

létszám

Camus

0.626

23.1

39.0

297

Arany

0.647

23.6

38.0

245

Karinthy

0.627

23.3

39.6

449

A 13.7. táblázat jelzi, hogy az egyes témákat választó vizsgázók szövegértési teljesítménye alig tér el egymástól, szövegértési pontszámaik csekély különbsége is mutatja,
hogy az eredmények nem mutatnak feladatspecifikus hatást.
Ha a szövegalkotási pontszámcsoportonként vizsgáljuk az I. és a II. rész közötti
koorrelációt és magyarázó erőt, akkor a következő eredményeket kapjuk. (Lásd a 13.8.
táblázatot, 13.9. táblázatot és a 13.10. táblázatot).
13.8. táblázat:
Korreláció és magyarázó erő (Tartalom)

magyarázó erő

korreláció

létszám

1 0-4

0.08

-0.28

50

2 5-8

0.10

-0.31

173

3 9-12

0.02

-0.15

260

4 13-16

0.02

0.15

276

5 17-20

0.18

0.42

232

magyarázó erő

korreláció

létszám

elért pontszám (II. részben)

13.9. táblázat:
Korreláció és magyarázó erő (Szerkesztés)

elért pontszám (II. részben)
1

0-4

0.03

-0.17

27

2

5-8

0.12

-0.35

163
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3

9-12

0.05

-0.21

247

4

13-16

0.01

0.09

272

5

17-20

0.21

0.46

282

13.10. táblázat:
Korreláció és magyarázó erő (Nyelvhelyesség)

elért pontszám (II. részben)

magyarázó erő

korreláció

létszám

1

0-4

0.01

-0.12

17

2

5-8

0.14

-0.37

133

3

9-12

0.07

-0.26

266

4

13-16

0.01

0.07

292

5

17-20

0.24

0.49

283

Mindhárom fenti táblázat adatsora jelzi, hogy az alacsony pontértékű szövegalkotási
eredmények negatívan korrelálnak a szövegértési eredménnyel. Ez adódhat pl. különböző
teljesítmény-visszatartó vizsgázói magatartásból (pl. a szövegértésben magasabb pontszámot elért vizsgázó alig foglalkozott a szövegalkotási feladattal). A többi korrelációs érték is alacsony, további lényeges következtetésekre ezek alapján nem juthatunk.
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13.3. Összefüggések a helyesírás,
az íráskép és az I. (Szövegértés) és
a II. részben (Szövegalkotás)
elért pontszámokkal
A vizsgázó helyesírásának és a dolgozat írásképének értékelése a szövegértési feladatsor, valamint a szövegalkotási feladat megoldásában egységes elv szerint történik.


Az értékelő tanár a helyesírási hibákat aláhúzza, jelöli – mind a szövegértési, mind
a szövegalkotási feladat megoldásában –, majd a javítási-értékelési útmutatóban
feltüntetett módon kialakítja a vizsgázó helyesírási hibáinak összpontszámát.



A helyesírási hibák miatt összesen 15 vizsgapont vonható le az összteljesítményből.



Az íráskép rendezetlensége, illetve a nehezen olvasható kézírás miatt összesen 3
vizsgapont vonható le az összteljesítményből.

A helyesírási hibák miatti pontlevonások értéke szerinti bontásban láthatjuk a különböző eredményeket az alábbi 13.11. táblázat és 13.12. táblázatban. (A csoportbontásra azért
volt szükség, hogy mindenütt legyen elegendő megfigyelés ahhoz, hogy megbízható
eredményeket kapjunk.) A magyarázó erő itt arra vonatkozik, hogy a többi rész
összpontszámát („átlag") mennyire tudja előre jelezni az adott csoportba kerülés (hasonlóan az első elemzés táblázataihoz, ahol ezt itemenként néztük). Ez nem meglepő módon a
szélső csoportoknál lesz viszonylag erős, mert azok jellemzően a pontskála megfelelő
szélén helyezkednek el.
Magyarázat a 13.11-13.14. táblázatokhoz:

Átlag: a levonás nélkül számított összpontszámok átlaga csoportonként;
átlag 1.: az 1. rész átlagpontszáma csoportonként;
átlag 2.: a 2. rész levonás nélkül számított átlagpontszáma csoportonként.
Ezeknek az átlagoknak csoportonként megadjuk a standard hibáját is.
Korreláció I.: az adott csoportba eső pontlevonás tényének (pontbiszeriális) korrelációja az
I. részben elért pontszámmal.
Korreláció II.: az adott csoportba eső pontlevonás tényének (pontbiszeriális) korrelációja a
II. részben elért levonás nélkül számított pontszámmal.
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13.11. táblázat:
A levont helyesírási pontok és a tartalmi teljesítmények alapadatai

pontlevonás létszám átlag

std. hiba

átlag I.

std hiba I.

átlag II.

std hiba II.

0-3

346

72.1

0.87

26.5

0.34

45.6

0.63

4-7

261

63.2

1.00

23.7

0.39

39.5

0.73

8-11

142

57.0

1.35

21.8

0.51

35.2

0.99

12-15

242

50.8

0.90

19.3

0.39

31.5

0.66

13.12. táblázat:
A levont helyesírási pontok és a tartalmi teljesítmények összefüggései

létszám

magyarázó erő

korreláció I.

korreláció II.

0-3

346

0.161

0.340

0.379

4-7

261

0.001

0.034

0.020

8-11

142

0.015

-0.092

-0.125

12-15

242

0.138

-0.337

-0.340

pontlevonás

A 13.11. táblázat szerint a legmagasabb összteljesítményű vizsgázói csoport igen kevés helyesírási hibapontot vesztett, de a legtöbb hibapontot elvesztő csoport (12-15) teljesítménye sem marad el lényegesen az átlagtól a szövegértési feladatsorban. Ebből arra
következtethetünk, hogy a hibák nagyobb részét a vizsgázók a fogalmazásukban halmozzák fel, illetve követik el, ami teljesen életszerű következtetés. Látható, hogy amúgy sem
túl jó fogalmazók, bár az elért 52,5%-os eredményük csak kb.10%-ban marad el a szövegalkotás összátlagától, és a tartalmi megoldással megszerzett poontszámuk majd felét
elvesztik a helyesírási hibák miatt. Ez a trend jellemzi a 8-11 pontot vesztő vizsgázókat is.
8 hibapont fölötti levonást tehát a vizsgázók 38,74%-a „ért el”. Feltehető, hogy ezek a
vizsgázók az összes vizsgázók között nem arányosan jelennek meg, hanem általában a
problematikusabb teljesítményű osztályokban nagyobb arányban vannak jelen, így egyes
értékelők saját tapasztalataik szerint nagyobb arányban találkoznak ún. gyenge helyesírású vizsgázókkal. feltehető, hogy ez az értékelői csoport nagyobb arányban támogatná a
helyesírás szigorúbb szankcionálását. Ezekre az érzékeny kérdésekre az adatok taglalásán túl azonban a probléma mélyebb feltárásával, az interjú, a kérdőívek módszerével válaszolhatunk.
Az írásképből adódó pontlevonások szerinti csoportosításban nem volt lehetőség bontásra, de a nagyon kicsi elemszámok miatt a felső értékek nem relevánsak, ezért csak a
létszámadatokra hívjuk fel a figyelmet. Ezek szerint összesen 23 vizsgázó vesztett 2, 6 fő
pedig 3 pontot. 844 vizsgázó dolgozatának írásképét az értékelők teljesen megfelelőnek
minősítették. A 13.14. táblázat adatai szerint mind a magyarázó erő, mind a korrelációs
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értékek igen alacsonyak, ami megerősíti a bizonytalan helyesírási képesség sajátos, bizonyos értelemben a többi, általában mért nyelvhasználati képességtől (szövegértés, szövegalkotás) eltérő jellegét. Erre a területre azonban nem terjedt ki a jelen vizsgálat.
13.13. táblázat:
Az íráskép minősége szerint levont pontok és a tartalmi teljesítmények alapadatai

pontlevonás

létszám átlag std. hiba

átlag I.

std. hiba I.

átlag II.

std. hiba II.

0

844

63.4

0.61

23.6

0.23

39.8

0.44

1

118

57.2

1.56

21.9

0.57

35.3

1.14

2

23

55.8

3.37

22.0

1.39

33.8

2.13

3

6

50.0

4.91

20.7

3.18

29.3

2.50

13.14. táblázat:
Az íráskép minősége és a tartalmi teljesítmény összefüggései

pontlevonás

létszám

magyarázó erő korreláció I.

korreláció II.

0

844

0.018

0.093

0.137

1

118

0.012

-0.081

-0.107

2

23

0.003

-0.031

-0.063

3

6

0.003

-0.031

-0.060
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14. Javaslatok34
(1) Az értékelési rendszer működése alapvetően a vizsgaelemzések alapján történhet
meg, de további fejlesztések is szükségesek lennének. Javasoljuk tehát az értékelési
rendszer empirikus adatokon és konzultáción alapuló felülvizsgálatát, tantárgyi és
pszichometriai szakemberek közreműködésével, a következő részterületekre koncentrálva: a vizsgarészek, feladattípusok, egyes feladatok pontozása, pontarányok harmonizálása a követelményekkel és a fő mérési célokkal, a javítási-értékelési útmutatóban az írásbeli értékelési skála felülvizsgálata, szükség esetén újabb skálák fejlesztése, ehhez segédanyag készítése a vizsgafejlesztők számára. Ennek keretében megfontolásra javasoljuk a középszint javítási-értékelési útmutatóiban az egyes szövegalkotási feladatok értékelésében alkalmazandó Lehetséges tartalmi elemek olyan kidolgozását, amely megkülönbözteti a megoldások elvárt és az elvárható tartalmi összetevőit. Az egyes feladatok megoldásában (kifejtésében) elvárt elemek közé mindenek előtt az adott dolgozatban elvárt
fogalmak és az adott témát érintő alapvető ismeretek jelenhetnének meg. A javaslat megvalósulásának előnye lehet röviden az értékelés összehasonlíthatóságának, megbízhatóságának növelése, hátránya az értékelői kérdések, az értékelési viták, felülvizsgálati igények növekedése. A javaslat értelemszerűen további, szélesebb körű konzultációt igényel.
(2) Az esszéértékelés ma az egyik leginkább kutatott terület, bár a szövegértés empiri35

kus és elméleti vizsgálatára irányul nagyobb figyelem. Feltehető, hogy mint általában a
szövegalkotás (általában az esszé) értékelése, a vizsgadolgozatok értékelése sem mentes
az ún. tipikus értékelési hibáktól. Az írásbeli fogalmazás (az esszéértékelés) tipikus hibái
nagy mennyiségű dolgozat értékelésében szinte elkerülhetetlenek.

34

E pontban nem ismételjük meg az elemzés szövegében tett néhány javaslatot.

35

Molnár Edit Katalin-Nagy Zsuzsanna (2012): Anyanyelvi tudásszintmérések és képességvizsgálatok című tanulmányát, illetve annak a főbb hazai és nemzetközi fogalmazásvizsgálatokat közlő bibliográfiáját. In.: Mérlegen a magyar
iskola. Szerk: Csapó Benő. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
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Az esszéértékelés tipikus hibái

36

Haloeffektus (Halo Effect Error): Az értékelt személy kedvelt vagy nem szeretett tulajdonsága miatti torzítás, amely az egész teljesítmény értékelését szélsőségessé teheti.
A haloeffektus magyarázó elméletei közül a legnépszerűbb a globális benyomás szerepét
hangsúlyozó megközelítés, amely rávilágít arra, hogy az értékelt személyről, illetve annak
adott dolgozatáról alkotott globális benyomás befolyásolja a teljesítmény néhány speciális
aspektusának megítélését.
Lágyszívűségi hiba (Leniency Error): Az aktuális teljesítmény túlértékelése, annak érdekében, hogy az értékelésből fakadó konfliktust elkerüljük, vagy azért, hogy magunkat jólelkűnek mutassuk.
A teljesítmény pozitív túlértékeléséről olyan esetben beszélünk, amikor egy értékelést
végző személy pontszámai a skála pozitív értékeire korlátozódnak. A lágyszívűségből
fakadó hiba és az általános személyiségjellemzők kapcsolatára irányuló vizsgálatok
eredményei szerint a lelkiismeretesség és a barátságosság mutat összefüggést a
torzítással. Bernardin és munkatársai (2000) azt találták, hogy a lágyszívűségi hiba az
alacsony lelkiismeretesség és a magas barátságosság pontszámból jól bejósolható.
Középretartási hiba (Central Tendency Error): Az értékelt személyek teljesítményének a
középérték felé irányuló torzítása, a szélsőséges értékelés és csoportosítás elkerülése.
Kontraszthatás (Contrast Error): A másokkal vagy magunkkal való összehasonlításból
származó hiba, amikor nem a rendelkezésre álló objektív értékelési kritériumokat alkalmazzuk.
Jóbenyomás-hatás (First-impression effect): Az értékelés inkább az első benyomásokon
alapszik, nem pedig az egész teljesítményen.
Értékelői sodródás (Rater drift): Az értékelések sorozata nyomán újból átfogalmazott értékelői kritériumok (pl. fáradtság következtében)

Számos nemzetközi és hazai tudományos vizsgálat igazolja, hogy az értékelők számára kidolgozott tréningek képesek csökkenteni az értékelési folyamat torzításait. A tréningprogramok legfontosabb elemei közül az alábbiak emelhetők ki: 1. az alkalmazott mérőeszköz részletes bemutatása; 2. az értékelés folyamatának és az alkalmazott kritériumoknak a megértése; 3. a válaszok interpretációjának módja. Az értékelés során a hibák mér36

Oláh et al (2006) i.m., lásd al. I. rész 12.sz. lábjegyzetét (23. oldal) .
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séklését jelenheti, ha közvetlenül felhívjuk rá a figyelmet, ha eltávolítjuk a torzítást jelentő
szociodemográfiai jellemzőket (pl. nem, életkor, származás, név), vagy ha néhány értékelést újra elvégeztetünk, elkerülve ezzel a kritériumok átkonstruálását. Javasoljuk ezért értékelői képzések, tréningek szervezését. Tekintettel arra, hogy középszinten nagyszámú
értékelői csoporttal lehet számolni, meg kell fontolni, melyik célcsoport számára ajánlható
illetőleg szükséges egy ilyen típusú képzés. (pl. pályakezdők, munkaközösségvezetők,
szakos szaktanácsadók).
Az is elképzelhető, hogy az OH elektronikus felületén közöl értékelői önképzéshez felhasználható anyagokat.
(3) Javasoljuk, hogy a szövegalkotási füzet értékelői táblájában, azaz az OH adatrendszerébe eljuttatott adatok között az értékelő tüntesse fel, melyik szövegalkotási feladatot
választotta a vizsgázó. A tételkészítő bizottság ugyanis már egy ilyen adat birtokában is
képet kaphat a feladatok elfogadottságáról, megoldhatóságáról. A témaválasztás ugyanis
egyrészt az adatok, másrészt a tapasztalatok szerint nagyjából hasonló trendet mutat,
nem jellemzőek a szélsőséges választások (azaz kirívóan sokan/kevesen választanak
egy-egy feladatot).
(4) Újra és újra aktualizálni kell a Javítási-értékelési útmutatóban a helyesírási hibák
jellegének leírását és a hibák pontozási rendszerét, különös tekintettel a központozási hibákra, ugyanis a tapasztalatok szerint e hibatípus minősítése több problémát okoz, mint
például a durva helyesírási hibák egyértelmű azonosítása és (levonható) pontértékének
megítélése.
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15. Melléklet
Három hazai reprezentatív fogalmazásvizsgálat szempontrendszerei
Orosz (1972)

Kádárné (1990)

Horváth (1998)

ÖSSZBENYOMÁS
általános megítélés,
rangsorolás

ÖSSZBENYOMÁS
első benyomás

AZ ÉRTÉKELŐRE
TETT SZEMÉLYES
HATÁS
meggyőzőerő
hatás (affektív reakció)
FELADATSPECIFIKÁCIÓ
műfaji megfelelés
címadás
indoklás megfelelése
címzett
saját vélemény
TARTALOM KIMUNTARTALOM
TARTALOM
KÁLÁSA
mondanivaló:
tájékozottság
1. témához tényanyag hitelesség, relevancia, hiteles problémakezegyűjtése
mélység, gazdagság
lés
2. megfelelő fogalmak
érvek megjelenítése
kiválasztása
gondolatok kifejtettsé3. helyes ítéletek alkoge
tása
álláspont kifejtettsége
4. ítéletkapcsolás,
feltételezett hatás a
következtetés,
címzettekre
argumentáció
tekintélyre hivatkozás
humánus értékítélet
kifejeződése
problémaérzékenység
érettségi szint elérése
SZERKESZTÉS
SZERKESZTÉS
SZERKEZET
5. a szerkesztés elvei- felépítés, tagolás:
a gondolatmenet loginek kiválasztása, az egység, teljesség,
káját követő szerkezet
anyag elrendezése
haladási logika
bekezdések gondolati
6. bekezdésekre, szafelépítése
kaszokra tagolás
szövegszerűség (nyelvi utalóelemek használata)
gondolategységek
elkülönítése
érettségi szint elérése
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Orosz (1972)
7. az egyes mondatok
megszerkesztése
8. szintagmák kialakítása
9. egyeztetés a mondatban, szakaszban
10. logikai és grammatikai következetesség
11. helyes viszonyító
elemek
STILIZÁLÁS
12 megfelelő szavak
kiválasztása
13. a helyes szórend
kialakítása
14. a toldalékok helyes
használata
15. megfelelő képhatású kifejezések
16. szavak szelektálása
17. mondatok szelektálása
18. szóismétlések kiküszöbölése

Kádárné (1990)

Horváth (1998)

NYELVHELYESSÉG
normaérzékenység,
megfelelő hangvétel,
árnyaltság, gördülékenység, választékosság, egyéniség

NYELVI MEGFORMÁLÁS
szókincs, szóhasználat
nyelvhelyesség

STÍLUS
regiszter, választékosság:
szabatosság, világosság, egyértelműség

HELYESÍRÁS: pontosság

KÜLSŐ ALAK: olvashatóság, áttekinthetőség, csinosság

stílus megfelelése
(témának, címzettnek,
műfajnak)
hangnem megfelelése
a címzettnek
érettségi szint elérése

HELYESÍRÁS ÉS
ÍRÁSKÉP
központozási hibák
helyesírás
íráskép

Forrás: Molnár Edit Katalin-Nagy Zsuzsanna (2012): Anyanyelvi tudásszintmérések és képességvizsgálatok.

37

Molnár Edit Katalin-Nagy Zsuzsanna i.m. lásd a 35. sz. lábjegyzetet (129. oldal).
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EMELT SZINT

A magyar nyelv és irodalom
emelt szintű írásbeli eredményeinek
statisztikai és kvalitatív elemzése

16. Az emelt szint írásbeli vizsgája
Az emelt szint magasabb követelményeket támaszt a következőkben: fogalomhasználat;
szövegek, művek beágyazása művelődéstörténeti összefüggésekbe, kritikai-elemző viszony és értékítélet tárgyszerű alátámasztása; az értelmezés többrétegűsége, az elemzés
többszempontúsága; problémaérzékenység, a probléma összefüggéseinek megjelenítése,
megközelítési szempontjai. Az emelt szintű írásbeli vizsga a feladat összetettségében,
például az értelmezésre felkínált szöveg bonyolultságában, a feladatmegfogalmazás
szempontjaiban, a kifejtendő téma tágasságában vagy mélységében is különbözhet. A
középszint és az emelt szint vizsgája tehát összegzően az alábbiakban tér el egymástól:
az ismeretkörökben, témákban, altémákban; az írásbeli vizsgafeladatsor szerkezetében;
az írásbeli vizsgafeladatok jellegében, típusában; a szóbeli témakörök, illetve tételek megjelölésében; a vizsgafeladatok jellege által kívánt tudás mélységében; a vizsgateljesítmények külső értékelésében.
A vizsgakoncepció szerint a nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor az adott szöveg sajátosságait feltáró, illetve a szöveg kontextuális jellemzőire irányuló kérdéseket tartalmaz.
A tárgyi és fogalmi tudás mellett mérvadó egy szöveg sokoldalú vizsgálata, az arra való
önálló reagálás képessége. Az egy mű értelmezése feladat a lényeglátást, az összpontosítást feltételezi azáltal, hogy egy-egy adott, fókusszá tett szempont szerinti értelmezés
minőségét vizsgálja. Ez utóbbi különösen meghatározó az értékelésben: ha az adott
szempont szerinti tárgyalás sérül, jelentősen csökken a megoldásra adható pontok száma
is. A reflektálás egy (kor)jelenségre a problémaközpontú gondolkodás mellett egyfajta „világismeretet” is előhív, sőt a sematikus, rutinból jövő válaszok ellenében önálló reflektív
(töprengő, állást foglaló, azt bizonyító) hozzáállást kíván. A gyakorlati írásbeliség feladata
egy adott, pragmatikus élethelyzet nyelvi-kommunikációs kezelését, megoldásának képességét feltételezi, mégpedig a nyilvánosságnak szánt írásbeliség társadalmi normáinak
követésével.

16.1. Előzmények: 2005 és 2006

38

Az emelt szinten elért teljesítmények megoszlása jóval egyenletesebb a középszinthez
képest. Az első új rendszerű vizsgán meg-

38

Az adatok forrása: Horváth Zsuzsanna (2005, 2006): A magyar nyelv és irodalom érettségi eredményeinek elemzése.
www.ofi.hu/Érettségi
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16.1. ábra:
2005: Az emelt szintű magyarérettségi eredményeinek
eloszlása (n = 3148)
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nyugtatónak számított az 50 és 79% közötti csoportok aránya, a teljes eloszlás egészében
a középszinthez képest homogénebb képességű és teljesítményű csoportra utal. Az emelt
szint mellett döntő vizsgázók önismeretére utaló jel az alacsony teljesítmények jelentősen
kisebb aránya. A teljesítmények egyenletes, kissé jobbra dőlő eloszlása arra enged következtetni, hogy a magasabb követelményeket támasztó vizsgaszint valóban különbséget
tett a vizsgázók teljesítményei között.
2005-ben a teljes vizsgázói populáció adatai alapján készült 16.2. ábra jelzi a vizsgált
tudásban és képességekben eltérő feladattípusok teljesítettségét. A gyakorlati írásbeliség
feladatban (74,14%) a virtuális térben történő kommunikáció képzeletbeli helyzetével jól
boldogultak a vizsgázók, míg a klasszikus irodalmi tudás alkalmazása szelekciós tényezőnek minősült (lásd a nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor 55,07%-os és az egy mű értelmezése 56,57%-os eredményét). A reflektálás feladatban (ez esetben Milan Kundera kortárs cseh-francia író egy gondolata volt a szövegbázis) mint teljesen új feladattípusban,
elfogadható teljesítményt nyújtottak a vizsgázók.
Az analitikus szempontok szerint értékelt helyesírási hibák miatt levonható maximális
15 pontból középszinten átlagosan 8,99 pontot, míg az emelt szinten 6,03 pontot veszítettek a vizsgázók.
A 2006-os vizsga eredményei szerint az emelt szintű vizsgateljesítmények eloszlása
egyenletes, vizsgát tevők heterogenitására utaló adat, hogy az írásbeli vizsgán (16.3. ábra) a jelöltek 38,44%-a a lehetséges összteljesítmény
felét sem tudta hozni, míg 41,07%-uk 60% fölött teljesített.

16.2. ábra:
2005: Az emelt szint feladattípusainak
teljesítettsége

16.3. ábra:
2006: Az emelt szintű írásbeli eredmények eloszlása (n = 5514)

2006-ban a részletes, itemszintű elemzés mintáját 907 dolgozat képezte. A 2012-es
következtetéseink és javaslataink szempontjából is releváns 16.4. ábra az azóta is jellemző trendet jelzi – hasonlóan a 2005-ös eredményekhez –, nehéz feladatnak az egy mű
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értelmezése bizonyult, míg a gyakorlati írásbeliséggel még a leggyengébb összteljesítményű, 1. csoportba tartozók is megbirkóztak.

16.4. ábra:
2006: A szövegalkotási feladatok eredménye teljesítménycsoportonként
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17. A feladatlap első és második részére vonatkozó globális
adatatok értelmezése
Mivel a statisztikai értékek értelmezését a tartalmi validitással összefüggésben tartjuk érdemesnek elvégezni, az emelt szintre vonatkozó elemzés belső arányait úgy alakítottuk ki,
hogy a legrészletesebben az itemszintű adatokat tárgyaljuk. (Lásd az elemzés II. részében
a Nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor részletes elemzését.) A részfeladatok esetében
lehet ugyanis leginkább értékelni a feladat validitását, minél távolabbra kerülünk a konkrét
részfeladattól, annál kevésbé tudunk nyilatkozni a tartalmi érvényességről. Ennek bemutatásra álljon itt egy konkrét példa. Az I. rész 6. feladata a statisztikai adatok szerint meglehetősen megbízhatóan mér. Magyarázó erő tekintetében például a 3. legmagasabb értéket mutatja.
17.1. táblázat:
A részkérdésenkénti pontszámok megoszlása és pontbiszeriális korrelációja
az üresen hagyott feladatok figyelembe vételével (I. rész)

adott pontszámot elérők
adott pontszám
%-os aránya
pontbiszeriális korrelációja
üres 0 pontos 1 pontos üres
0 pontos 1 pontos
3a
3b
3c
4a
6d
7b
7d
7f

31.4
18.8
22.0
18.3
10.3
10.3
10.3
8.4

51.3
41.0
38.5
39.0
50.3
16.3
16.1
61.3

17.3
40.2
39.5
42.7
39.5
73.4
73.6
30.3

-0.25
-0.28
-0.32
-0.30
-0.24
-0.36
-0.38
-0.21

-0.00
-0.33
-0.30
-0.02
-0.35
-0.29
-0.28
-0.16

0.30
0.56
0.57
0.26
0.51
0.49
0.49
0.29

A feladat Cronbach-alfája, amely konzisztenciáját mutatja, szintén a harmadik legmagasabb érték (0, 6875). A feladatok itemszintű elemzése során azonban látni fogjuk, hogy
tartalmi validitás szempontjából a feladattal szemben több, súlyos kifogás emelhető. Természetesen számos esetben alátámasztja egymást a statisztikai és a tartalmi elemzés.
A fenti táblázatban például kiugróan alacsony az 1., a 4. és a 8. feladat magyarázó erőt
kifejező pontszáma. E feladatok a tartalmi érvényesség oldaláról közelítve is problematikusnak bizonyultak.
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17.1. Az összesített pontszámok eloszlása az I. és a II. részben
Az összesített pontszámok eloszlását ábrázoló grafikon meglehetősen szabályos görbét
mutat, melynek csúcsértéke az 50%-os pontszámértékhez képest enyhén jobbra tolódik.
Az elemzés mintájába bevont 565 vizsgázó jelentős többsége tehát 50%-nál jobb eredménnyel oldotta meg a nyelvi-műveltségi feladatsort.

17.1. ábra:
Az emelt szint eredményei (I. és II. rész), az összesített pontszámok eloszlása

A második rész pontszámait bemutató görbe némiképp szabálytalanabb, de még így is
viszonylag szabályos teljesítmény-eloszlást mutat. A vizsgázók többsége a II. részt is az
50%-ot jelentő 30 pontnál jobban oldotta meg.
A II. rész részpontszámait ábrázoló grafikon kiugró értékeit megvizsgálva megállapíthatjuk, hogy bizonyos pontszámokat kiugróan gyakran érnek el a vizsgázók. Ha a javítási
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útmutatóban megadott három értékelési kategória pontszámait összeadjuk, a következő
ponthatárokat kapjuk: első szint: 46-60, második szint: 25-43, legalsó szint: 3-22. Feltűnő,
hogy az első kiugrás a grafikonon éppen a 24-25 pontos értéknél található, a második a
41-42, míg a harmadik 47-49 pontnál, azaz éppen a ponthatárok közelében jelennek meg
a leggyakoribb pontértékek. Mindez arra enged következtetni, hogy a javító tanárok pontozási gyakorlatát bizonyos mértékig befolyásolják a javítási-értékelési útmutatóban megadott ponthatárok.
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17.2. Az első és második rész pontszámainak korrelációja
A két részben szerzett pontok közötti összefüggést szemléltető grafikon arra utal, hogy
nem jellemző a két pontszám radikális széttartása. A vizsgázók túlnyomó többségére igaz,
hogy az egyik részben elért pontszámának a maximális pontszámhoz viszonyított arányszámával összemérhető lesz a másik rész pontszámértéke.

17.2. ábra:
A feladat I. és II. részében szerzett pontok közötti összefüggés

A vizsgázók I. részben elért pontszámának korrelációja a II. részben elért pontszámmal
0,523. Ez az érték arra utalhat, hogy a két rész megfelelően illeszkedett egymáshoz, és a
vizsgázók képességeiről hasonló képet ad.
Ugyanakkor ha a második feladat részfeladatonkénti korrelációs adatait vizsgáljuk,
megállapíthatjuk, hogy a Gyakorlati írásbeliség 0,345-ös értéke szembetűnően alacsonyabb mind az Értelmezés (0,432), mind a Reflektálás (0, 470) esetében szereplő értéknél. Ez alátámasztani látszik, azt a feladatok részletes értékelése során kifejtett álláspontunkat, melynek értelmében a Gyakorlati írásbeliség feladat tartalmi szempontból nem illeszkedik az emelt szintű érettségi vizsga szintjéhez.
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17.3. A teszt megbízhatósága (Cronbach-alfa)
A Cronbach-alfa a teszt megbízhatóságát méri, minél közelebb van értéke az 1-hez, annál
erősebb a feladatok koherenciája.
17.2. táblázat:
A Cronbach-alfa értékei

I. rész
Cronbach-alfa
részkérdésenként
Cronbach-alfa
feladatonként

II. rész
0.837
Cronbach-alfa
feladatonként

0.722

0.713

Az emelt szintű feladatlap Cronbach-alfa értékei azt mutatják, hogy a teszt belső konzisztenciája megfelelő volt.

17.3. ábra:
A kérdések nehézségének és a vizsgázók képességeinek összefüggése
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A kérdések nehézségének és a vizsgázók képességeinek eloszlását megjelenítő grafikon arra enged következetni, hogy a feladatlap első részének feladatai (csak ezeknek az
adatait tartalmazza az ábra) nagyjából ugyan megfelelnek a vizsgázók képességeinek, de
a képességpontokhoz viszonyítva a könnyebb feladatok voltak többségben. Az 1a feladat
kiugróan könnyűnek bizonyult, hiszen a -2,5 standardizált képességpontot egyetlen vizsgázó sem érte el. Azaz nincs olyan vizsgázó, akinek a képességei ne haladnák meg a feladat megoldásához szükséges képességpontokat. Mint látható, a vizsgázók jelentős
többsége 0-nál nagyobb értékű képességponttal rendelkezik, ezzel szemben a feladatok
megközelítően egyenlően esnek a pozitív és negatív ponttartományba.
Ez a grafikon is azt valószínűsíti, amit az összesített pontszámok eloszlását megjelenítő ábra: a feladatlap a vizsgázók képességeihez mérve inkább könnyű volt, mint pontosan
a képességeikre szabott.
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18. A helyesírás és az íráskép alakulása
18.1. táblázat:
A helyesírási hibák miatti pontlevonások értéke szerinti eredmények az I. és a II. részben

pontlevonás

létszám

átlag

std.
hiba

átlag
I.

std hiba
I.

átlag
II.

std hiba
II.

0-3

313

69.1

0.78

24.9

0.35

44.2

0.55

4-7

176

61.4

1.17

22.6

0.51

38.8

0.80

8-11

65

62.7

1.80

21.9

0.86

40.7

1.26

12-15

41

55.7

2.15

20.3

1.04

35.5

1.46

18.2. táblázat:
A helyesírási hibák miatti pontlevonások összefüggései az I. és a II. részben elért pontszámokkal

pontlevonás

létszám

magyarázó erő

korreláció I.

korreláció II.

0-3

313

0.075

0.209

0.262

4-7

176

0.027

-0.093

-0.177

8-11

65

0.004

-0.088

-0.030

12-15

41

0.030

-0.137

-0.161

Magyarázat:
Átlag: a levonás nélkül számított összpontszámok átlaga csoportonként;
átlag 1.: az 1. rész átlagpontszáma csoportonként;
átlag 2.: a 2. rész levonás nélkül számított átlagpontszáma csoportonként. Ezeknek az
átlagoknak csoportonként megadjuk a standard hibáját is.
Korreláció I.: az adott csoportba eső pontlevonás tényének (pontbiszeriális) korrelációja az I. részben elért pontszámmal.
Korreláció II.: az adott csoportba eső pontlevonás tényének (pontbiszeriális) korrelációja a II. részben elért levonás nélkül számított pontszámmal.
18.3. táblázat:
Az íráskép minősége miatti pontlevonások értéke szerinti eredmények az I. és a II. részben (a nagyon kicsi
elemszámok miatt a felső értékek nem relevánsak)

pontlevonás létszám átlag std. hiba

átlag I.

std. hiba I. átlag II. std. hiba II.
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0

518

65.3

0.66

23.5

0.29

41.8

0.46

1

68

64.0

1.80

24.1

0.80

39.9

1.20

2

8

67.6

5.62

23.4

2.88

44.2

4.26

3

1

90.0

35.0

55.0

A fenti 18.1. táblázat és 17.2. táblázat adataiból látható, hogy a magyar nyelv és
irodalom vizsgatárgyból az emelt vizsgaszintet választók helyesírása és írásképe
általában megfelelőnek mondható, a vizsgázók 75,92%-a nem vesztett többet 7 pontnál,
55%-uk pedig mondhatni hibátlan helyesírású vizsgadolgozatot írt (0-2 pont levonással).
Az adatok arra is utalnak, hogy a vizsgázók fokozott motivációval és ambícióval figyelnek
arra, hogy a tartalmi megoldásokkal szerzett pontszámukból ne veszítsenek.
A 18.2. táblázat, 18.4. táblázat és a 18.5. táblázat adataiból következtetéseket vonhatunk le a Nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor megoldásával (I. rész), illetve a három
szövegalkotási feladattal (Értelmezés, Reflektálás, Gyakorlati írásbeliség) szerzett pontszámok viszonyáról. A negatív, illetve igen alacsony korrelációs értékek arra utalnak, hogy
az emelt szint írásbeli feladatlapja két eltérő részében eltérő képességeket vizsgál, így
ezáltal is megerősíthető az eddig kialakult írásbeli vizsgaszerkezet, értelemszerűen az
egyes feladatok korrekciójára tett javaslatok mérlegelésével.
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Értelmezés
18.4. táblázat:
Korreláció és magyarázó erő az I. rész eredményeivel.

elért pontszám (II. részben)

magyarázó erő

korreláció

létszám

1

0-4

0.01

-0.09

1

2

5-8

0.01

-0.11

18

3

9-12

0.07

-0.26

115

4

13-16

0.04

-0.20

120

5

17-20

0.02

0.13

164

6

21-25

0.10

0.32

177

Reflektálás
18.5. táblázat:
Korreláció és magyarázó erő az I. rész eredményeivel.

elért pontszám (II. részben)

magyarázó er®

korreláció létszám

1

0-4

0.05

-0.23

32

2

5-8

0.05

-0.23

65

3

9-12

0.03

-0.17

140

4

13-16

0.01

0.09

181

5

17-20

0.11

0.34

177

Gyakorlati írásbeliség
18.6. táblázat:
Korreláció és magyarázó erő az I. rész eredményeivel.

elért pontszám (II. részben)
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magyarázó erő

korreláció létszám

1

0-4

0.02

-0.12

13

2

5-8

0.05

-0.21

110

3

9-12

0.01

-0.08

233

4

13-15

0.08

0.28

239

A magyar nyelv és irodalom
emelt szintű írásbeli eredményeinek
statisztikai és kvalitatív elemzése
II. Nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor

19. Az egyes feladatok statisztikai és tartalmi elemzése
1. feladat
Az első feladat a forrásszöveg gondolatmenetének rekonstruálását kéri a vizsgázótól.
Majd arra kérdez rá, hogy milyen elvi problémák merülnek fel a szerkesztés során:
Kövesse nyomon a fenti szöveg gondolatmenetét! Milyen problémákat vetnek föl az
alábbi szerkesztési elvek? Két-két szövegbeli érvvel válaszoljon!
a/ történeti-stílustörténeti elrendezés
b/ fölvételre érdemesség
A javítási-értékelési útmutató mindkét részfeladat esetében négy-négy lehetséges
megoldást említ. Mindez azt jelenti, hogy a maximális pontszám már abban az esetben is
elérhető, ha a vizsgázó a szöveg gondolatmenetét
mintegy 50%-os pontossággal képes felidézni. Mivel
Németh G. Béla előszavában minden egyes probléma bekezdésnyi terjedelmű tárgyalást kap (tehát nagyon részletes kifejtést nyer), ez a feladat meglehetősen könnyen oldható meg. Tartalmi szempontból
azt jegyezhetjük meg, hogy emelt szinten ennél pontosabb szövegértés is joggal elvárható lenne. Mivel a
feladat viszonylag alacsony teljesítményhez is maximális pontszámot rendel, nem szelektál kellőképpen.
Erről győznek meg a statisztikai elemzés adatai is.

19.1. ábra:
Az 1a feladat elméleti és
tapasztalati megoldási valószínűsége
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Az ábra azt mutatja, hogy a viszonylag gyengébb képességű vizsgázók is nagy valószínűséggel oldják meg az 1a részfeladatot, ezért az nem eléggé hatékonyan szelektál.
Hasonló a helyzet az 1b részfeladat esetében is:
Ez a részfeladat – bár relative nehezebbnek mutatkozott a kevésbé jó képességű
vizsgázók számára –, még így is nagyon
magas a megoldás valószínűsége, ezért ebben az estben is megállapítható, hogy a feladat nem alkalmas kellőképpen a teljesítmények differenciálására.
Más adatok is ezt a feltételezést erősítik.
Az üresen hagyott feladatok arányait öszszegző táblázatból kitűnik, hogy az 1a és 1b
feladat esetében rendkívül alacsony (1%
alatti) azon vizsgázók száma, akik nem kísérleték meg a válaszadást. Ehhez hasonló
alacsony értékkel csak a 8a és a 10a itemek
esetében találkozunk. (Ezekre az értékekre
19.2. ábra:
majd az adott feladatok esetében térünk ki.)
Az 1b feladat elméleti és tapasztalati megoldási valóA pontbiszeriális korreláció alacsony értéke
színűsége
ugyancsak arra enged következtetni, hogy
mindkét részfeladat könnyebben oldható meg az optimálisnál.
adott pontszámot elérők
aránya %-ban
feladat

adott pontszám pontbiszeriális
korrelációja

0 pontos 1 pontos 2 pontos 0 pontos 1 pontos 2 pontos

1

1a

3.5

18.0

78.5

-0.18

-0.16

0.23

2

1b

6.2

29.2

64.5

-0.24

-0.15

0.26

Mint látható, az 1a item esetében nagyon magas a 2 pontos megoldások aránya
(78,5%), míg a pontbiszeriális korreláció meglehetősen alacsony (0,23). A 1b item esetében a 64,5% -ot kitevő kétpontos megoldások aránya valamivel kiegyensúlyozottabb értékelést tesz lehetővé, de a kétpontos feladatok között a második legalacsonyabb érték.
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A magyarázó erő statisztikai adatai is megerősítik eddigi megfigyeléseinket:
2

magyarázó erő (R )

feladat

többi feladat
pontszáma

összes feladat
pontszáma

1a

0.034

0.067

1b

0.050

0.096

A magyarázó erő tekintetében az 1a item értéke nagyon alacsony (0,067), a 32 item
közül a második legalacsonyabb érték. A 1b item magyarázó ereje szintén viszonylag alacsony (0, 096), a 6. legkisebb érték az itemek között.
A feladat Cronbach-alfája a második legalacsonyabb (0, 4674) értéket mutatja a teljes
nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorra vetítve.
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(1) Javaslat:
A Nyelvi műveltségi-feladatsor esetében a bázisszöveg gondolatmenetének követését nagyobb pontossággal lenne szükséges elvárnia a feladatnak. Ennek két oka is van: a tartalmi validitás felől közelítve nehezen indokolható, hogy az emelt szintű érettségi vizsga
vonatkozó feladata megközelítőleg olyan szintű szövegértést vár el ezen a téren, amely
nem, vagy alig haladja meg a középfokú nyelvvizsgán elvárható teljesítményt. Méréstechnikai szempontból pedig azért kifogásolható a feladat, mert nem szelektál kellőképpen,
hanem sokkal inkább homogenizálja a különböző képességű hallgatók teljesítményét.
A hasonló típusú feladatok érvényességének erősítésére az alábbi lehetőségek kínálkoznak:
a) A válaszelemek és a pontszámok 1-1 arányú megfeleltetése helyett, több válaszelem együttes helyes megoldása esetén adható meg a pont.
b) A gondolatmenet rekonstruálását annak egésze összefoglalásaként értelmezzük,
azaz csak a legfontosabb tételmondatok kiemelését, illetve a közöttük lévő tartalmilogikai kapcsolat helyes bemutatását értékeli a feladat maximális pontszámmal.
Az értékelés úgy tehető numerikussá, hogy továbbra is megadjuk az elvárt elemek
számát, (ennek az értéknek közelítenie kell a tételmondatok számához vagy meg kell
egyeznie azokkal), továbbá az elemek közötti összefüggések értékelésére külön részpontszámot kell megállapítani. Mindez nem igényli a pontszámok radikális növelését az ilyen
típusú feladatban, hiszen a 4 pont vagy ennél 1-2 ponttal nagyobb pontszám erre elegendőnek tűnik.
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2. feladat
A második feladat 3-3 adat ismeretében három esetben egy-egy szerző, míg egy esetben
egy folyóirat megnevezését várta el. Az első két szerző esetében műcímek szolgálnak az
azonosítás alapjául, a harmadik szerző esetében (Komjáthy Jenő) egy műcím mellett a
születési évszám, valamint egy recepciótörténeti megállapítás.
Melyik szövegbeli szerzőhöz, fogalomhoz kapcsolódnak az alábbi tények, művek,
megállapítások?
 A magyar irodalom fejlődéstörténete
 Rendszeres magyar verstan
 Petőfi Sándor (monográfia)
A szerző neve: ___________________




1858–1895
A homályból c. kötet
A Nyugat első nemzedéke fedezi fel
újra misztikus-filozofikus költészetét
A szerző neve: _____________________

 A világirodalom története
 Magyar irodalomtörténet
 Utas és holdvilág
A szerző neve: ____________________
 folyóirat
 A Nyugat folytatója
 Főszerkesztő: Illyés Gyula
A periodika neve: ____________________

A feladat kétségtelenül kapcsolódik Németh G. Béla előszavához, hiszen valamennyi
név, amelyre rákérdez, szerepel a szövegben. Az sem kifogásolható, hogy nem annyira a
szöveg értelmezésével szorosan összefüggő, mint inkább azzal érintkező információkat
vár el, hiszen az első rész feladatsora nemcsak a képességek, hanem a műveltségi szint
mérésére is hivatott. Ha az elvárt válaszokat a tartalmi validitás felől értékeljük, arra a következtetésre juthatunk, hogy az 2a item, valamint a 2c item olyan tényszerű ismereteket
vár el, amelyeket nem feltétlenül a közoktatás közvetít. Mivel a hazai irodalomtanítás gyakorlatának nem része az irodalomtörténet-írás történetének bemutatása, Horváth János
életművének ismerete nem várható el a vizsgázóktól. Horváth Petőfi-monográfiájának említése Petőfi tanítása során előfordulhat ugyan, de ez nem törvényszerű. De még ebben az
esetben is a három adat valójában egyetlen hasznosítható adatra szűkül le. Ennek ismertében nem meglepő a 2a item megoldási valószínűségét szemléltető ábra alakulása.
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19.3. ábra:
A 2a feladat elméleti és tapasztalati megoldási valószínűsége

A feladat megoldásának valószínűsége a viszonylag gyengébb képességű vizsgázók
között nagyon alacsony, míg a legjobb képességűek esetében valószínűsíthető, hogy képességeikhez mérten viszonylag alacsony teljesítményt nyújtanak. Bár a részfeladat szelektál a vizsgázók között, de némiképp beszűkíti a valószínűségi skálát. Az item
pontbiszeriális korrelációja 1 pontos megoldás esetén ugyan nem kiugróan alacsony
(0,32), de viszonylag kicsi értéket mutat, a 32 item középmezőnyében helyezkedi el.
adott pontszámot elérők
aránya %-ban
feladat
3

2a

0 pontos

1 pontos

68.7

31.3

2 pontos

adott pontszám pontbiszeriális
korrelációja
0 pontos

1 pontos

-0.32

0.32

2 pontos

Ugyanakkor mint látható  kifejezetten magas a 0 pontos válaszok százalékos aránya
(68,7%). Ráadásul vélelmezhető, hogy 31,3 %-nyi helyes válasz egy része találgatás
eredménye lehet. Mivel a feladat szövege utalt rá, hogy a keresett név megtalálható a forrásműben, az ott szereplő két irodalomtörténész közül kellet kiválasztani egyet. Mivel
Szerb Antal neve a 2b itemben nagy valószínűséggel jelent meg – a vizsgázók 56,5 %-a
válaszolt helyesen a vele kapcsolatos kérdésre –, nem maradt más választási lehetőség,
mint Horváth János. Legfeljebb Illyés Petőfi-könyve tehette némileg nyitottabbá a feladatot, az ő szerepeltetése ellen azonban az szólhatott, hogy a 2d részkérdésben adatként
fordul elő a neve. A feladat magyarázó ereje így is kifejezetten alacsony értéket mutat.
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Ugyanakkor elképzelhető, hogy a találgatás lehetőségének híján még alacsonyabb értéket
kaptunk volna.
2

magyarázó erő (R )

feladat

2a

többi feladat pontszáma

összes feladat pontszáma

0.063

0.099

A fenti adatok alapján vélelmezhető, hogy Horváth János műveinek ismerete nem feltétlenül várható el az emelt szintű érettségi vizsgán.
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(2) Javaslat:
Mivel az irodalomtörténet-írás történetének oktatása nem képezi részét a középiskolai
tananyagnak, irodalomtörténészek nevére, életművére általában nem célszerű rákérdezni
a Nyelvi-műveltségi feladatsor keretében. Ettől az elvtől csak rendkívül indokolt esetben
javasolt eltérni.
A 2b item esetében kijelenthető, hogy a részfeladat elvárható műveltséganyagra kérdez rá.
A részkérdések megoldottságát bemutató ábráról leolvasható, hogy mintegy 58%-os
megoldottságával messze megelőzi a 2a és a 2c részkérdések megoldottságát. (A 2d
részfeladat kiugró megoldottsági mutatójára /60% fölötti érték/ később térünk ki.) Ezt támasztja alá a 2b feladat elméleti és tapasztalati megoldási valószínűségét bemutató ábra is.
A feladatot a relative gyengébb képességű vizsgázók is viszonylag magas valószínűséggel oldják meg. Ennek ellenére a
feladat meglehetősen jól szelektál. Ez a
részfeladat azért mutat eltérő eredményt
a hasonló jellegű 2a és 2c feladathoz
képest, mert elvárható ismeretre kérdez rá.
Jóllehet Szerb Antal két irodalomtörténeti
munkájának címét adja meg a feladat,
Szerb irodalomtörténeti munkái mindmáig
nagyon népszerűek, mind a középiskolai
tanárok, mind a vizsgázók gyakran
készülnek belőle. Szerb Antal az az
19.4. ábra:
irodalomtörténész,
aki
a
fent A 2b feladat elméleti és tapasztalati megoldási valószínűsége
megfogalmazott
javaslatban
említett
kivételek közé tartozik. Másrészt a harmadik megadott információ egy regénycím, így jelen
esetben olyan irodalomtörténész nevére kérdezett rá a feladat, aki jelentős szépirodalmi
életművel is rendelkezik.
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A feladat pontbiszeriális korrelációja a feladatsor többi értékéhez viszonyítva viszonylag magas, a 31 item első harmadában helyezkedik el.
adott pontszámot elérők
aránya %-ban
feladat
4

2b

0 pontos

1 pontos

43.4

56.6

adott pontszám pontbiszeriális
korrelációja

2 pontos 0 pontos
-0.43

1 pontos

2 pontos

0.43

A magyarázó erő a 2. feladat valamennyi részfeladata közül a legnagyobb értéket mutatja, az egész feladatsor hasonló adataival összevetve pedig a középmezőnyben helyezkedik el.
2

magyarázó erő (R )

feladat

többi feladat pontszáma
2b

0.133

összes feladat pontszáma
0.184

Mindezek alapján mind a tartalmi validitás szempontjából, mind méréstechnikai szempontból a 2b item a feladattípus leginkább sikerült részfeladatának tekinthető.
A 2c részfeladatról mindez kevésbé
mondható el. A vizsgázók 85,7 %-a
kapott 0 pontot a feladatra. Másrészt
joggal vélelmezhető, hogy jó megoldások is részben sikeres találgatásra
vezethetők vissza. A feladat információként megadja a szerző születési és
halálozási évszámát. Mivel a feladat
szövege határozottan utal rá, hogy a
forrásszövegben szereplő nevet vár el, a
többi szerző időbeli elhelyezésével kizárásos alapon nem marad más, mint
Komjáthy Jenő és Reviczky Gyula neve.
(Érdekes adat lenne, hogy a vizsgázók
hány százaléka jelölte meg Reviczky
Gyula nevét.) Kétségtelen, hogy a vizsgázónak ebben az esetben is birtokában
kell lennie bizonyos ismereteknek,
amelyek beletartoznak a műveltség
fogalmába, így kapcsolódnak a feladatsorhoz. Ezek az ismeretek azonban nem az emelt
19.5. ábra:
A 2c feladat elméleti és
tapasztalati megoldási valószínűsége
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szintű érettségi vizsga szintjét képviselik: tudni kell, hogy Vörösmarty, Arany és Petőfi
1858-előtt született, míg Szerb Antal és Illyés Gyula nem a 19 században halt meg.
Az elméleti és tapasztalati megoldási valószínűséget bemutató ábra jelzi, hogy a viszonylag gyengébb képességű vizsgázók nagyon kicsi valószínűséggel oldják meg a részfeladatot, és a legjobb képességűek is csak meglehetősen alacsony valószínűséggel.
A részfeladat nem szelektál optimálisan, hiszen „összetömöríti” a vizsgázók mezőnyét.
Nem meglepő, hogy a részfeladat magyarázó erejét mutató érték a többi itemhez képest
nagyon alacsony, a negyedik legkisebb értéket mutatja valamennyi közül.
2

magyarázó erő (R )

feladat

többi feladat pontszáma
2c

0.050

összes feladat pontszáma
0.075

Komjáthy Jenő költészetétnek oktatása a kialakult középiskolai tanítási gyakorlat ismeretében rendkívül szórványosnak mondható. Verseit ritkán elemzik az órákon, inkább csak
megemlítik a nevét.
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(3) Javaslat:
Nem célszerű a nyelvi-műveltségi feladatsor keretében olyan szerző nevére, műveire
adatszerűen rákérdezni, akinek szövegeivel nagy valószínűség szerint a vizsgázó tanulmányai során nem találkozhatott. Olvasmányélmény, eleven esztétikai tapasztalat híján
ezek az elvárt információk némiképp „halott” műveltséganyagnak tűnnek. Bár a feladatsor
céljai közé tartozik többek között a vizsgázó műveltségének mérése is, szerencsésebb, ha
ennek megvalósulása jobban összekapcsolódik az olvasói, értelmezői kreativitással.
A 2d feladat esetében bizonyos tekintetben az előző részfeladattal szemben megfogalmazható észrevételeknek az ellenkezője áll fenn. A vizsgázók 83%-a kapta meg a maximális 1 pontot, ennek pontbiszeriális korrelációja a feladatsor adatskáláján belül viszonylag alacsony, de nem mutat extrém értéket.
adott pontszámot elérők
aránya %-ban
feladat
6

2d

0 pontos

1 pontos

17.0

83.0

2 pontos

adott pontszám pontbiszeriális
korrelációja
0 pontos

1 pontos

-0.35

0.35

2 pontos

A magyarázó erő esetében hasonlót tapasztalunk, az érték viszonylag alacsony, de
nem kiugró mértékben.
2

magyarázó erő (R )

feladat

többi feladat pontszáma
2d

0.093

összes feladat pontszáma
0.127

Mindezek alapján azt vélelmezzük, hogy a részfeladat az optimálisnál könnyebben volt
megoldható. Az elméleti és tapasztalati megoldási valószínűséget mutató ábra ugyancsak
alátámasztani látszik ezt az álláspontot.
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Mint látható, a kevésbé jó képességű
vizsgázók is viszonylag nagy, 50 % fölötti
valószínűséggel oldják meg a feladatot.
Ez az item nem alkalmas kellőképpen a
szelektálásra, hiszen némiképp homogenizálja a vizsgázók mezőnyét. Az eredmény első pillantásra akár meglepő is
lehet, hiszen nem látszik valószínűnek,
hogy a Magyar Csillag részletes tárgyalást kap a középiskolai oktatásban. Bár
olykor megemlítik, mint a Nyugat folytatását, ismertsége mégsem mérhető elődjének ismertségével. Mi magyarázza, hogy
vizsgázók a 83%-a elérte az 1 pontos,
maximális eredményt? Nagy valószínűséggel nem az irodalmi műveltség egy
19.6. ábra:
adott területének előtérbe kerülése az okA 2d feladat elméleti és
tapasztalati megoldási valószínűsége
tatásban. Sokkal inkább az az egyszerű
tény, hogy a forrásszöveg egyszerűen
nem említ más folyóiratot. A szöveg valamennyi előforduló címet kurzivált, így a vizsgázónak csak ezt kellett eldöntenie, hogy a Bolond Istók, a Tetemre hívás, az Előszó stb. vajon
folyóirat-e. Ezek a címek ráadásul abban a kontextusban említődnek, hogy mely verses
művek kerülhetnek be egy több száz évet áttekinteni hivatott versantológiába. Mi több, a
Magyar Csillag olyan mondatszerkezetben szerepel, amelyből egyértelműen kitűnik, hogy
csakis irodalmi lap lehet: „a kitűnő Szerb Antal a Magyar Csillagban Fodor Józsefet Vörösmartyhoz, mégpedig Az emberek s az Előszó költőjéhez méri.” Nem nehéz belátni,
hogy ebben az esetben tulajdonképpen evidens válaszért járt a pont. Ennek a mondatnak
a megértése ugyanis nem az emelt szintű érettségi színvonalához méretezett.
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3. feladat
A harmadik feladat három idézet felismerését és szerzőjük megnevezését várta el.
3. Azonosítsa a szövegben említett szerzőt és műveit az alábbi idézetek alapján!
Hervadása liliomhullás volt:

Az emberfaj sárkányfog-vetemény.

Ártatlanság képe s bánaté.

Nincsen remény! nincsen remény!

A király jön s áll a puszta házban:
Ők nyugosznak örökös hazában.

A mű címe: ______________________

A mű címe: _____________________
Az idézetek szerzőjének neve:
__________________________

A vész kitört. Vérfagylaló keze
Emberfejekkel lapdázott az égre,
Emberszivekben dúltak lábai.
A mű címe: __________________

A feladat összességében megfelelő hatékonysággal mérte fel a vizsgázók irodalmi
műveltségének ezt az alkotóelemét. Cronbach–alfája a feladatok közül a legmagasabb,
0,7526. A teljes feladat magyarázó ereje a többi feladathoz mérve viszonylag magasnak
mondható:
2

magyarázó erő (R )

feladat

többi feladat pontszáma
3. feladat

0.209

összes feladat pontszáma
0.385

Az egyes itemeket vizsgálva ugyanakkor meglehetősen széles értéktartományban ingadozik a magyarázó erő értéke:
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2

magyarázó erő (R )

feladat

többi feladat pontszáma

összes feladat pontszáma

3a

0.051

0.079

3b

0.246

0.304

3c

0.258

0.315

3d

0.184

0.239

Mint látható, a 3a részfeladat magyarázó ereje alacsony, ami valószínűleg annak tudható be, hogy a vizsgázók 82,7 %-a kapott 0 pontot a feladatra, azaz az itt nyújtott teljesítmény jelentősen eltért a valószínűsíthető összteljesítménytől.
Az elméleti és tapasztalati megoldási valószínűséget mutató ábra azt jelzi, hogy a viszonylag szerényebb képességű vizsgázók nagyon alacsony valószínűséggel oldják meg
a feladatot, és a legjobb képességűek esetében sem haladja meg a 70%-ot a megoldás
valószínűsége.
Mindezek alapján azt a következtetést
vonhatjuk le, hogy a 3. feladat részfeladatai
közül a 3a item bizonyult a vizsgázók számára
a legnehezebbnek. Ezt valószínűsíti az üresen
hagyott feladatok arányait bemutató grafikonról leolvasható érték is, amely messze a legmagasabb, mintegy 32%. Vélelmezhető, hogy
abban az esetben, ha ennek a részfeladatnak
a nehézségi foka a többi részfeladatéval megközelítőleg azonos lett volna, az egyébként is
viszonylag jól mérő feladat még differenciáltabb értékelést tett volna lehetővé. Az a végeredmény, hogy a Szép Ilonka szövegét kevésbé ismerik a vizsgázók, mint Az emberekét
19.7. ábra:
A 2a feladat elméleti és
vagy az Előszóét, korántsem lepi meg a kötapasztalati megoldási valószínűsége
zépiskolai oktatási gyakorlatot ismerő szakembert. A Szép Ilonka nem tartozik a nagy oktatási tradícióval rendelkező szövegek közé.
Míg Az emberek és az Előszó nagyon nagy valószínűséggel órai elemzés tárgyát képezi,
a Szép Ilonka részletes interpretációja korántsem magától értetődő gyakorlat. Inkább a
megemlített, mint az alaposan feldolgozott művek közé tartozik. Több tankönyv az általános iskolai tananyag részeként tárgyalja, s bizonyos szintű feldolgozása is inkább ebben
az iskolatípusban jellemző. Ugyanakkor nem tartozik a megszokott memoriter-szövegek
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közé sem. Idézetek felismerése néhány sor alapján elsősorban akkor várható el, ha a citált
mű az alaposan tárgyalt szövegek körébe tartozik.
Jelen esetben a szövegbeli mechanikus visszakeresésre, illetve a találgatásra építő feladatmegoldó stratégia sem hozhatott eredményt. A szöveg ugyanis nem említi a Szép
Ilonka szerzőjét, így Az emberek és az Előszó felismerése, valamint a szerző azonosítása
után sem vált egyértelműen visszakereshetővé a 3a itemre adandó válasz. Azaz a vizsgázónak a helyes megoldáshoz azt mindenképpen tudnia kellett, hogy a Szép Ilonkát Vörösmarty Mihály írta, vagy azokról a versekről kellett tudnia, hogy azt nem Vörösmarty szerezte őket, amelyeknek a címe mellett nem állt ott szerzőjük neve. Ezeknek száma egyébként meglehetősen csekély, ráadásul nagyon közismert művekről van szó: Toldi, Bolond
Istók. Esetleg ide sorolhatjuk még a Tetemre hívást is, bár az előfordulását megelőző
mondat kontextusában viszonylag egyértelműen kiderül, hogy Arany János a szerzője.
Mint látható, a feladat csak mint szoros értelemben vett idézet-felismerés tekinthető
nehéznek: abban az esetben, ha a vizsgázó azzal a stratégiával akar helyesen válaszolni,
hogy emlékezetére hagyatkozva kapcsolja össze egymással a szöveget és a címet. A forrásszöveg alapos értelmezésének, illetve a logikai következtetések útját választva azonban a feladat akár könnyen megoldhatónak is tekinthető, hiszen csupán 2-3 kifejezetten
közismert műről szükséges tudni, hogy Arany János és nem Vörösmarty Mihály szerezte
őket.
A feladat alacsony megoldottsága (17%) azonban arra enged következtetni, hogy viszonylag kevesen választják ezt a stratégiát. Mindebből talán nem elhamarkodott lépés
azt a következtetést levonni, hogy a vizsgázók a Nyelvi-irodalmi feladatsor olyan műveltségi vonatkozású kérdéseit, melyek adatszerű információkra kérdeznek rá, előzetes ismeret felidézéseként közelítik meg. Nem nagy valószínűséggel próbálják a szöveg értelmezésével megoldani a műveltségi kérdést. Azaz kicsi az átjárás a megoldási stratégiák között: a műveltségi feladatot (a forrásszövegtől független) előzetes ismeret felidézéseként
fogják fel, s az szöveg értelmezése révén adódó viszonylag kézenfekvő megoldáshoz kicsi
valószínűséggel jutnak el.
Kérdés, hogy ezt a feladat-megoldási stratégiák között mutatkozó kissé merevnek tűnő
felosztást mennyiben erősítik a sorozat egyes feladatai. Azaz menyiben sugallják azt,
hogy az adatszerű műveltséganyagot „tudni kell”, míg más esetben az értelmező elemzés
a járható út. Valószínűleg nem lehetséges megválaszolni azt a kérdést, hogy mennyiben
tudható be ez a vizsgázói magatartás az előzetes tanulói tapasztalatoknak, s mennyiben
tulajdonítható a feladatlap jellegének. Annak kicsi a valószínűsége, hogy problémacentrikus oktatás esetén kizárólag a feladatlap vezetné vizsgázókat a felidézésen alapuló
stratégiához. Tehát az oktatási gyakorlat egy bizonyos típusa is vélelmezhető e stratégia
hátterében. Ugyanakkor megállapítható, hogy a feladatok strukturálása és az utasítások

162

EMIR AZONOSÍTÓ: TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004

szövege nem hív fel határozottan a megoldási stratégiák „váltogatására”. A felidézés
mellett nem veti fel a szöveg értelmezése révén adódó következtetés lehetőségét.
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(4) Javaslat:
a)
Az idézet felismerését elváró feladattípusban csak olyan szöveg szerepeljen, amelynek
részletes feldolgozása nagy hagyománnyal rendelkezik a középiskolai oktatás gyakorlatában. Lehetőleg olyan művekből származzanak az idézetek, amelyekről a forgalomban lévő tankönyvek ismeretében vélelmezhető, hogy a vizsgázó 3-4 évnél nem
régebben találkozott a velük a tanítási óra keretében. Az általános iskolai memoriterszövegeket ugyan a vizsgázók vélhetően nagy százaléka ismerné föl, ez a műveltséganyag azonban nem felel meg az emelt szintű érettségi vizsgán elvárható
színvonalnak. A tartalmi szempont mellett méréstechnikai okokból sem lenne
szerencsés ezekre építeni az idézetfelismerő feladatokat, ugyanis a nagyon magas
megoldottság miatt ezek a feladatok nem lennének alkalmasak a vizsgázók
teljesítményének differenciált mérésére.
b)
Érdemes lenne megfontolni, hogy a Nyelvi-műveltségi feladatsor esetében nem lennee célszerű az adatszerű ismeretek aránynak bizonyos mértékű csökkentése. A vizsgázók ugyanis olyan esetben is az ismeret felidézésének feladatmegoldó stratégiáját látszanak előnyben részesíteni, amikor a forrásszöveg értelmezése révén könnyűszerrel
eljuthatnának a helyes megoldáshoz. Lehetséges, hogy szerencsésebb lenne a nyelviirodalmi műveltséganyag és a kreatív szövegolvasás szorosabb kapcsolatának ambicionálása. Ennek érdekében megfontolandó az adatszerű választ igénylő kérdések arányának bizonyos mértékű csökkentése. Ha a helyes megoldásig kreatív olvasási műveletek révén is el lehet jutni (nem csupán a felidézés technikájára hagyatkozva), a feladat szövegének érdemes jeleznie ezt a lehetőséget. A feladatok – illetve részfeladatok
– sorrendjének összeállításakor figyelembe lehetne venni, hogy a felidézésre és az
szöveg szoros szövegértelmezésére épülő feladatok ne különüljenek el, hanem váltakozzanak egymással. Mindezzel sugallni lehet a vizsgázó számára, hogy ne különítse
el egymástól mereven megoldási stratégiáit – egyiket az egyik részre, másikat a másik
részre tartva fönn –, hanem mindegyiket készenlétben tartva képes legyen alternatív
megoldási útvonalak keresésére.
A 3. feladat 3b, 3c, 3d itemei mindegyikének esetében kiegyensúlyozottabb képet kapunk, mint az 3a itemnél. Ugyanakkor a hallgatók többsége ezeket az idézetek sem tudta
azonosítani. A 3b részfeladat esetében Az emberek szövegéből származó citátumot a
vizsgázók 59,8%-a nem tudta felismerni, míg a 3c esetében az Előszót 60,5%-uk.
adott pontszámot elérők
aránya %-ban
feladat
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7

3a

82.7

17.3

-0.30

0.30

8

3b

59.8

40.2

-0.56

0.56

9

3c

60.5

39.5

-0.57

0.57

10

3d

44.0

56.0

-0.49

0.49

Az üresen hagyott feladatok között a 3a itemet a 3b (22%) és a 3c (19%) követi. Az
összes item tekintetében mindhárom kiugró érték, amelyet egyedül a 4a item 18%-a közelít meg. Olyannyira kiugró értékek ezek, hogy a fennmaradó itemek között a legmagasabb
érték a 10%, s ez is csupán három esetben fordul elő. Ez az arányszám a részfeladatok
többségében 0 és 5% közé esik. (Csak két item, a 7f és a 7e esetében találkozunk 5% és
10% közé eső értékkel.) A 3a, 3b, 3c részfeladat magyarázó ereje a 3a item többszöröse:
2

magyarázó erő (R )

feladat

többi feladat pontszáma

összes feladat pontszáma

3a

0.051

0.079

3b

0.246

0.304

3c

0.258

0.315

3d

0.184

0.239

A 3b és a 3c részkérdés estében a többi itemhez viszonyítva kifejezetten magas értékkel találkozunk a magyarázó erő tekintetében, valamennyi részfeladat közül csupán a 7c
item esetében szerepel magasabb érték (0,325), ami arra enged következtetni, hogy az
adott részkérdések viszonylag jól mérték az adott képességet. Az itemek elméleti és tapasztalati megoldási valószínűségét megjelenítő ábrák arra utalnak, hogy a viszonylag
gyengébb képességű vizsgázók esetében az idézetek azonosításának kicsi a valószínűsége, míg a legjobb képességűek meglehetősen nagy valószínűséggel válaszolták meg
helyesen a feladatokat. A szerző helyes megnevezésének a valószínűsége valamivel nagyobb a szerényebb képességűek között, mint az idézetek felismeréséé.
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19.8.-9.-10. ábra:
3b, 3c, 3d feladat elméleti és tapasztalati megoldási valószínűsége

Mindezek alapján arra következtethetünk, hogy a nyelvi műveltség feladatsor 3a-3b
itemeit a legjobban szereplő vizsgázók meglehetősen nagy valószínűséggel oldják meg,
miközben a vizsgázók többségének szövegismerete korántsem nevezhető kielégítőnek.
Az adatok megerősítik azokat a korábbi tapasztalatokat, amelyek a művek szövegszerű
ismeretének jelentős hiányait konstatálják.
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(5) Javaslat:
Mindezek ismeretében megfontolandó, hogy az idézetek felismerését célzó feladatokban
némileg hosszabb citátumok szerepeljenek, olyanok, amelyek nagyobb bepillantást engednek a mű szerkezetébe, tematikájába, így a szöveg átfogó ismerete esetén akkor is
felismerhetővé teszik a művet, ha a „szó szerinti” felidézés meghaladja a vizsgázó szövegismeretét. Érdemes megfontolni, hogy az idézeteket azonosító feladattípus a maitól eltérő
kulturális szituációban, a nyelvi kultúra dominanciájának idején formálódott ki. Mára
átalakult a kultúra szerkezete, s ezt a tényt talán érdemes e feladattípus esetében is
figyelembe venni. A nyelvi-irodalmi műveltség eredendően a szövegekre, illetve a művek
szövegszerű ismeretére épül, ezért természetesen továbbra is érdemes megtartani ezt a
feladattípust, ugyanakkor nem bizonyos, hogy ma kétsornyi idézet alapján elvárható-e egy
adott mű azonosítása. Ezen a téren talán némileg nagyobb rugalmasságra lenne szükség.
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4. feladat
A negyedik feladat a forrásszöveghez kapcsolódva olyan nem lírai művek megnevezését
kéri, amelyeknek részlete szerepelhetne a versantológiában. A feladat megoldása azt
igényli, hogy a vizsgázó – megértve azt az Németh G. Béla által megfogalmazott szerkesztési elvet, amely a terjedelmesebb, epikus vagy lírát epikával ötvöző alkotások esetében a részlet közlését tarja célravezetőnek –, képes legyen megnevezni a feladatban
megadott szerzőknek olyan alkotását, melyet ezek a tulajdonságok jellemeznek.
4. Nevezzen meg az alábbi szerzőktől egy-egy olyan NEM lírai alkotást, amelynek részlete
szerepel vagy szerepelhetne a gyűjteményben! A szövegben említett művekre ne hivatkozzon!
a) Babits Mihály: _____________________________
b) Petőfi Sándor: ______________________________
c) Zrínyi Miklós: ______________________________
A 4a részfeladat esetében meglepő a 0 pontos válaszok meglehetősen magas aránya:
57,3 %. Annál is inkább, mivel Babits Jónás könyve című műve nagy tanítási hagyománynyal rendelkezik, valószínűleg valamennyi vizsgázó találkozott vele a tanítási órák keretében. A szerző egyik legismertebb művéről van szó. Mivel magyarázható az alacsony megoldottság, illetve az a tanácstalanság, amely az üresen hagyott feladatokat bemutató ábráról leolvasható? (A vizsgázók 18%-a hagyta üresen a válasz helyét.) Ez kiugróan magas
érték, csak a 3a, 3b, 3c itemek esetében találkoztunk hasonlóan magas aránnyal. Ezek a
részfeladatok azonban konkrét felidézhető szövegismeretet feltételeztek. A 4a részfeladat
sokkal alapvetőbb műveltségbeli tudást igényel. Feltételezésünk szerint ebben az esetben
vélhetően a feladat megfogalmazása is szerepet játszhatott abban, hogy a helyes válaszok aránya ilyen alacsony százalékpontot mutat. Az utasításban ugyanis kapitálissal kiemelve szerepel a NEM lírai alkotás előtt a tagadószó. A Jónás könyve elterjedt, nagy tradícióval bíró értelmezési hagyománya szerint a szövegbeli Jónás a költő alteregójaként
fogható fel, történetének elbeszélése pedig burkolt önvallomás. A líra műnemét leggyakrabban a szubjektum belvilágának megjelenítésével szokás definiálni, éppen ezért a Jónás
könyve esetében a lírai elem kategorikus kizárása nem indokolt. A feladat szövegében a
„NEM lírai” kifejezés éppen ezért némiképp félrevezető, hiszen Babits elbeszélő költeménye kapcsán joggal lehet lírai jellegről beszélni. Éppen azért a feladat szövegében pontosabb lett volna a „nem vagy nem tisztán lírai” megjelölést használni. Így a történet előadásából adódó epikus alkotóelem és a vallomásos líraiság nem került volna egymással kizáró ellentétes viszonyba. Feltételezhető, hogy a Jónás könyvét néhány vizsgázó csupán
azért zárta ki a lehetséges válaszok közül, mert lírai jellegű szövegnek tekintette.
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Nem véletlenül beszéltünk mindeddig csupán a megoldó kulcsban megadott egyik,
egyébként legkézenfekvőbb válaszról. A Második ének címmel megadott alkotás szerepeltetése ugyanis nem szerencsés. Egyrészt ennek a műnek az ismerete nem várható el
a vizsgázóktól, inkább a bölcsészkar BA irodalomszakát elvégzett hallgatók szintjét képviselő ismeretről beszélhetünk. Másrészt a Második ének verses dráma, miközben Németh
G. Béla előszava kizárólag az epikus, vagy epiko-lírai művek kérdését veti fel, a forrásszöveg tehát nem ejt szót a verses drámákról: „Külön problémát jelentett a félepikus-féllírai
nagyobb művek s a tisztán epikus munkák lírai részeinek ügye.” Amennyiben a vizsgázó
egyáltalán ismerte a Második éneket vagy legalább annak címét és műfaját, nem feltételezhette, hogy ez elfogadható megoldás lenne, hiszen azt kapta feladatul, hogy a Németh
G. Béla előszavában foglalt elveknek megfelelő gyűjteménybe keressen megfelelő antológia-darabot. Márpedig a forrásszöveg szerzője nem fogalmazott meg olyan szerkesztési
elvet, melynek értelmében verses drámarészletek is bekerülhetnének a gyűjteménybe.
Mindezek alapján megállapítható: amellett, hogy a feladat szövegének némiképp félrevezető megfogalmazása hozzájárulhatott a feltűnően alacsony megoldottsághoz, a megoldó
kulcsban szereplő egyik megoldás tulajdonképpen
nem megfelelő, megkockáztatjuk: téves.
Az elméleti és tapasztalati megoldási valószínűséget megjelenítő ábra a 4a item esetében azt mutatja, hogy a viszonylag gyengébb képességű vizsgázók 20% fölötti valószínűséggel találják el a helyes választ, míg a legjobbak képességükhöz mérve
viszonylag alacsonyabb, 82% valószínűséggel.
Mindebből arra következtethetünk, hogy a gyengébb képességű vizsgázók esetében az egyik legismertebb Babits-mű további megfontolások nélküli
beírása is szerepet játszhatott a megoldási stratégi19.11. ábra:
A 4a feladat elméleti és tapasztalati
ában, míg az evidensnek tetsző választ a jobb kémegoldási valószínűsége
pességűek részben a fent jelzett problémák miatt
nem választották a várt határozottsággal. Míg a
gyengébb képességűek teljesítményét nem vetette vissza jelentősen a feladat szövege
kapcsán jelzet probléma, addig a műnemi megfontolások a jobb képességűek esetén viszszafogó szereppel bírhattak a Jónás könyve megjelölésében.
Mindezek után aligha meglepő, hogy a részfeladat magyarázó erejének értéke a többi
itemhez viszonyítva kifejezetten alacsony, 0,067.
feladat

2

magyarázó erő (R )
többi feladat pontszáma

összes feladat pontszáma
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4a

0.035

0.067

A 4b részkérdés helyes megoldásához Petőfi Sándor valamelyik hosszabb epikus költeményének címét kellett megadni. A középiskolai tanítási gyakorlat azt mutatja, hogy
Az apostol című elbeszélő költeményt és A helység kalapácsa című vígeposzt általában
részletesen tárgyalják az órákon. A János vitéz bemutatására többnyire az általános iskolában, illetve a nyolcosztályos gimnáziumok alsó évfolyamaiban szokott sor kerülni, de
Petőfinek ez a műve annyira az alapműveltséghez tartozónak számít, hogy felidézése a
tanulása óta eltelt hosszabb idő ellenére sem jelent gondot a vizsgázók számára. Mindezek figyelembe vételével a 4b részkérdés tartalmi szempontból nem teljesen látszik megfelelni az emelt szintű érettségi színvonalának. Egy közismert és alapvető Petőfi-mű megnevezését várja el, ami inkább a középszintű érettségin elvárható tudás mérésére alkalmas. Egészen egyszerűen fogalmazva: ez a feladat az emelt szintű érettségi feladatához
és a vizsgázók képességeihez képest túlságosan könnyen megoldhatónak tűnik. A feladat
tartalmi validitását érintő megfontolásokat a statisztikai adatok is megerősíteni látszanak.
A 4b item elméleti és tapasztalati megoldási valószínűségét megjelenítő ábra, azt mutatja, hogy a kevésbé jó képességű vizsgázók is nagy valószínűséggel oldják meg a feladatot.
A 43% körüli érték túlságosan magas, a részfeladat nem alkalmas arra, hogy kellőképpen szelektáljon a teljesítmények között. Ennek a részfeladatnak a magyarázó ereje valamivel magasabb pontszámot mutat ugyan, mint az előzőé, de az egész
feladatsor értékeit figyelembe véve így is az utolsó
negyedben helyezkedik el.

19.12. ábra:
A 4b feladat elméleti és tapasztalati megoldási valószínűsége
2

magyarázó erő (R )

feladat

többi feladat pontszáma

összes feladat pontszáma

4a

0.035

0.067

4b

0.063

0.094

A 4c item Zrínyi Miklós egy hosszabb epikus művének megjelölését várta el. Tartalmi
szempontból közelítve, ez a részfeladat kevéssé tükrözi az emelt szinten elvárható tudás170
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szintet. Ha valaki egyáltalán tudomással bír Zrínyi Miklósról, mint költőről, és ismeri egyetlen művének címét, ez a mű minden bizonnyal a Szigeti veszedelem lesz. A szerző neve
evidenciaként – szinte reflexszerűen – hívja elő a választ. Ilyen alapvető ismeretre rákérdező feladat aligha tükrözi megközelítő pontossággal a vizsgázók képességeit. Ha
megoldottság arányát és a pontbiszeriális korreláció értékét tekintjük, látható, hogy előbbi
nagyon magas, míg utóbbi a többi itemmel összevetve extrém módon alacsony, az egypontos itemek között a legalacsonyabb érték, ami arra enged következtetni, hogy a részfeladat nem illeszkedik a teljes teszt által mérni kívánt mögöttes képességskálára.
adott pontszámot elérők
aránya %-ban
feladat
13

4c

0 pontos

1 pontos

18.2

81.8

2 pontos

adott pontszám pontbiszeriális
korrelációja
0 pontos

1 pontos

-0.08

0.08

2 pontos

A részfeladat magyarázóerejét mutató pontérték, az összes érték közül a legalacsonyabb, sőt extrém módon elmarad még a következő legalacsonyabb értéktől (0, 067) is.
2

magyarázó erő (R )

feladat

többi feladat pontszáma

összes feladat pontszáma

4a

0.035

0.067

4c

0.000

0.005

A részfeladatról tehát kijelenthető, hogy nem mérte jól a vizsgált képességeket.
Az elméleti és gyakorlati megoldási valószínűséget megjelenítő ábra világosan jelzi,
hogy a vizsgázók különböző képességű mezőnyét kifejezetten homogenizálta az adott
item.
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19.13. ábra:
A 4c feladat elméleti és tapasztalati megoldási valószínűsége

(6) Javaslat:
Az emelt szintű érettségi Nyelvi-műveltségi feladatsorában kerülni kell az olyan kérdéseket, amelyek egészen alapvető tudást feltételeznek, hiszen ennek a feladatsornak az a
funkciója, hogy a teljes vizsgázók köréhez viszonyítva feltételezhetően homogénebb és
átlagosan magasabb tudásszinttel rendelkező populáció teljesítményéről alkosson differenciált képet. E cél felől tekintve a túlságosan egyszerű kérdések szerepeltetése kifejezetten kontra-produktív.
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5. feladat
Az 5. feladat a forrásszövegben vázolt problematikus műfaji besorolású művek és a romantikus poétika között mutatkozó kapcsolatokra kérdez rá. A vizsgázó akkor képes helyes megoldást adni, ha ismeri a romantikus művek meghatározó sajátosságait, és képes
kiválasztani közülük azokat, amelyek relevánsak az antológia szerkesztése során felmerült
műfaji megfontolásokkal.
5. Nevezzen meg két olyan esztétikai elvet, amely megnehezíti a romantika korában
született művek besorolását az antológiába!
A feladat a romantikus irodalomnak egy kiemelten jellemző sajátosságára kérdez rá,
továbbá a forrásszöveg saját „példatárában” is a romantika korstílusához kapcsolható művek vannak többségben, így a feladat és a forrásszöveg között szoros az összefüggés.
Úgy kérdez rá az előzetes ismeretekre, hogy a helyes válasz a szöveg pontos megértését
is feltételezi. Tartalmi validitás szempontjából a feladat megfelel az emelt szintű érettségi
vizsga színvonalának. A feladat viszonylagos összetettsége miatt viszonylag alacsony a
maximális pontszámot elért vizsgázók aránya, míg a 0 és 1 pontot a vizsgázók megközelítően azonos arányban érték el.
adott pontszámot elérők
aránya %-ban
feladat
14

5a

adott pontszám pontbiszeriális
korrelációja

0 pontos

1 pontos

2 pontos

0 pontos

1 pontos

2 pontos

40.3

42.0

17.6

-0.42

0.16

0.33

Az elméleti és tapasztalati megoldási valószínűséget
megjelenítő ábra azt jelzi, hogy a szerényebb képességű vizsgázók nagyon kis valószínűséggel oldották meg
a feladatot, de a legjobb képességűek esetében sem
nagyobb a megoldás valószínűsége 65%-nál.
A több itemhez mérve viszonylag magas a feladat
magyarázó ereje. A 0,207 pontszámos érték a teljes
feladatsor valamennyi itemének felső harmadában helyezkedik el.
19.14. ábra:
Az 5a feladat elméleti és tapasztalati
megoldási valószínűsége
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2

magyarázó erő (R )

feladat

többi feladat pontszáma
5a

összes feladat pontszáma

0.131

0.207

Mindez arra utal, hogy megfelelően látszik mérni a vizsgált képességet.
A feladat ugyanakkor némiképp nehezebben oldható meg, mint azt a javítási-értékelési
útmutató sugallja, lehetséges megoldásként ugyanis négy válaszelemet sorol fel:
- eredetiségre való törekvés
- a műnemi, műfaji határok elmosása
- a műnemek, műfajok lirizálása
- a személyesség és a személyiség bevitele a (nem lírai) műbe
Ha alaposabban megvizsgáljuk a megadott válaszlehetőségeket, arra a következtetésre juthatunk, hogy valójában csak két különböző lehetséges választ ad megoldás gyanánt
és nem négyet. Az utolsó három válaszelem ugyanis valójában egymás variációja. Mint
korábban a 4a item kapcsán szó esett róla, a forrásszöveg kizárólag a líra és az epika határterületén elhelyezkedő művek beválogatása ürügyén veti fel a műfaji hovatartozás problémáját, a verses dráma nem kerül szóba, ebből értelemszerűen következik, hogy csupán
két műnem határterületéről lehet szó. A romantika lírafelfogása elsősorban a személyességre épült, éppen ezért a „személyesség és a személyiség bevitele a (nem lírai) műbe”
válaszelem a kérdés kontextusában megegyezik „a műnemek, műfajok lirizálása” válaszelemmel, hiszen a forrásszöveg a műnemek közül nem érinti a drámát, mivel azt eleve
kihagyja a szerkesztő a válogatásból. Az epikai műnem lirizálása azonban lényegében
megegyezik „a személyiség bevitele a (nem) lírai műbe” formulával, hiszen a forrásszöveg
utolsó bekezdése ez egész problémakört nem műfajok, hanem műnemek határterülete
összefüggésében veti fel. Mivel „a műnemi, műfaji határok elmosása” válaszelem a fent
kifejtett okok miatt nem vonatkozhat a dráma és a líra (még kevésbé a dráma és az epika)
közötti határok elmosására, ismételten az epika lirizáláshoz érkezünk el. Ha ez így van,
akkor a feladat valójában nem négy lehetséges válaszelem közül várt el kettőt, hanem a
két ténylegesen lehetséges válaszelemből mindkettőt elvárta. Mindehhez még hozzátehetjük, hogy az „eredetiségre való törekvés” poétikai elve nem a függ össze magától értetődő
módon a forrásszövegben megfogalmazott átmenetiséggel. Az eredetiség elve ugyanis
probléma nélkül érvényre juttatható egy tisztán lírai költemény esetében is, például az
úgynevezett belső forma szabálytalan megoldásainak segítségével vagy a beszédmód
hangsúlyozottan egyedi jellegével. Azaz az eredetiség elve nem vonja szükségszerűen
maga utána a műnemi határok átlépését. Természetesen nem vonható kétségbe, hogy az
eredetiség elve adott esetben a műfaji határok elmosásával is összefügghet. Összegezve
megállapíthatjuk, hogy a javítási útmutató egyetlen (három variációban megismételt) egy174

EMIR AZONOSÍTÓ: TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004

értelmű megoldást adott, s egy további, bizonyos feltételek mellett érvényes megoldást. Ez
hozzájárulhatott ahhoz, hogy a vizsgázók viszonylag kisebb hányada érte el a maximális 2
pontot. Ugyan a javítókulcs alapján a valójában szinonim megoldásokat is el kellett fogadni, ez azonban nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy lehettek olyan diákok, akik azért
nem írtak be az említett variációkhoz hasonló második válaszelemet, mert átlátták annak
azonos voltát. Mindezek alapján talán kijelenthető, hogy a szerencsésebb lett volna egyetlen romantikus poétikai jelenséget elvárni válaszként, s egy (esetleg két) további pontért
indoklást kérni.
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(7) Javaslat:
Poétikai jelenségek esetében – sőt általában összetettebb problémakörökkel összefüggésben – célszerű lenne elkerülni, hogy a feladat tökéletesen megoldható legyen egy vagy
két szintagma beírásával, azaz egyszerű megnevezés révén. Az ilyen típusú feladatok
kifejtést igényelnek, éppen ezért az egyszerű megjelölés kissé mechanikus megoldásnak
tűnik, s bizonyos mértékben mechanikus válaszra kondicionálja a vizsgázókat. Az 5a item
esetében rendkívül kézenfekvő lett volna rövid indoklást kérni, már csak azért is, mivel
láttuk, hogy az eredetiség elvének a műnemi határok átlépésével való kapcsolata nem
teljesen magától értetődő, s csak bizonyos esetekben érvényes. Az adatra történő rákérdezés nem képes feltárni, hogy az összefüggések áttekintésére is képes-e a vizsgázó. Az
5a item jelen formájában túlzottan előnyben látszik részesíteni a felidézésre épülő, memórián alapuló megoldási stratégiát a kreativitásra építő megoldási stratégiával szemben,
holott indoklás elvárása esetén ez a viszony arányossá tehető lett volna.
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6. feladat
A 6. feladat a Nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor egyetlen kifejezetten nyelvtani ismereteket mérő feladata. A forrásszövegből származó összetett mondat elemzését várja el.
6. Állapítsa meg a tagmondatok közti nyelvtani-logikai viszonyt az alábbi idézetben!
1

2

3

Mentse az, hogy így saját koráról az olvasó képet kap, az utókor pedig elődje ízlésének
szintjéről és ítélőképességéről tanulságos példát nyer.
alárendelés / mellérendelés

a viszony pontos megnevezése

1–2
1–3
2–3
A 6 itemből álló feladat minden egyes eleméért 1 pont jár helyes megoldás esetén.
A 6a, 6c, 6e itemek esetében azt kellett eldönteni, hogy alárendelt vagy mellérendelő
viszonyról van-e szó, a 6b, 6d, 6f itemek esetében a viszony pontos megnevezése volt
a feladat.
Tartalmi szempontból vizsgálva a feladatot, több észrevételt tehetünk. A megszerezhető 6 pont aránytalanul soknak tűnik, ha más feladatokkal vetjük össze a faladat nehézségi
fokát. A páratlan itemek esetében a kérdés határozottan triviális, s ehhez még az is hozzájárul, hogy két megadott lehetőség közül lehet választani. Ezek eltalálásának valószínűsége az ismeretek teljes hiányában is 50-50%. Az oktatási gyakorlatban a mondatelemzések
során általában a pontos viszony megnevezése szokásos: pl. alanyi alárendelés. Ezzel
szemben a 6 feladat két válaszelemre bontja ezt a hagyományosan egyetlen válaszelemként felfogott megnevezést. A 6a, 6c, 6e itemek olyan alapvető ismereteket jutalmaznak
1-1 ponttal, melyek nem felelnek meg az emelt szintű érettségi vizsgától elvárható színvonalnak. A helyes válaszok aránya ennek megfelelően rendkívül magas, a 6a és a 6b item
esetében az egész feladatsorra vetítve a legmagasabb, a 6c item esetében nem ennyire
kiugró a helyes megoldások aránya, de még ez is a 11. legmagasabb a 31. item közül.
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adott pontszámot elérők
aránya %-ban
feladat

0 pontos

1 pontos

2 pontos

adott pontszám pontbiszeriális
korrelációja
0 pontos

1 pontos

15

6a

14.6

85.4

-0.34

0.34

16

6b

50.8

49.2

-0.50

0.50

17

6c

28.4

71.6

-0.34

0.34

18

6d

60.5

39.5

-0.51

0.51

19

6e

12.8

87.2

-0.32

0.32

20

6f

48.1

51.9

-0.45

0.45

2 pontos

Jól látható, hogy a „viszony pontos megnevezését” kérő itemek esetében a helyes
megoldások aránya erőteljes csökkenést mutat a megelőző itemhez képest, holott ugyannak a viszonynak a „kétféle” megnevezéséről van szó. Bár sem az egyes itemekhez kapcsolódó pontbiszeriláis korrelációs értékek, sem a magyarázó erőt jelző pontszámok nem
mutatnak az egész feladatsorhoz viszonyítva kiugróan alacsony értékeket, jól látható,
hogy a „pontos megnevezést” elváró 6b, 6d, 6f itemek esetében ezek az értékek szignifikánsan nagyobbak, mint a 6a, 6c, 6e itemeknél.
2

magyarázó erő (R )

feladat

többi feladat pontszáma

összes feladat pontszáma

6a

0.091

0.122

6b

0.194

0.250

6c

0.076

0.114

6d

0.202

0.257

6e

0.077

0.105

6f

0.151

0.204

A magyarázó erő tekintetében átlagosan kétszer akkora értekkel találkozunk.
Ha egymás mellé helyezzük az ugyanarra a tagmondatok közötti viszonyra „általánosságban” és „pontosan” rákérdező itemek elméleti és tapasztalati megoldási valószínűségét
megjelenítő ábrákat, mindhárom esetben lényegében ugyanazt tapasztalhatjuk: míg a 6a,
6c, 6e itemek esetében a viszonylag gyengébb képességű vizsgázók is nagy valószínűséggel oldják meg a feladatot, addig a 6b, 6d, 6f ietemek esetében a megoldási valószí-
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nűség megoszlása jóval differenciáltabb, miközben a legjobb képességű tanulók mindkét
item-típus esetében megközelítően azonos valószínűséggel adnak helyes választ.

19.15.-16.-17.-18.-19.-20. ábra:
A 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f feladat elméleti és tapasztalati megoldási valószínűsége

Különösen a 6a és 6e item homogenizálta erőteljesen a különböző képességű vizsgázók mezőnyét, nivellálva ezzel a tudásszintjük között a feladatsor egészében egyébként jól
mutatkozó eltéréseket.
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A 6. feladatban megszerezhető maximális pontszám 6, ami egyben a kifejezetten nyelvi-nyelvtani ismeretekkel elérhető pontszámmal is azonos. Azaz a Nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor összpontszámának nem éri el még az egy negyedét sem a nyelvi feladatok
helyes megoldásával megszerezhető pontszám. E pontok fele ráadásul elemi szintű ismeretekkel is begyűjthető. Mindez összességében úgy interpretálható, hogy a nyelvi műveltségi feladatok alulreprezentáltak a feladatsorban. Ez az arány nem tükrözi sem a tárgynak
a középiskolai oktatásban betöltött súlyát, sem az óraszámát. A feladatlap az anyanyelvi
oktatás felé némiképp elbizonytalanító üzenetet közvetít, amennyiben jelentőségének alábecsülésére ösztönözhet. Köztudott, hogy a tanárok egy része alig vagy nem tart nyelvtanórát. Ha az emelt szintű érettségi vizsga Nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsora összesen 6 pont megszerzéséhez igényli a szoros értelemben vett nyelvi ismereteket, a magyar
nyelv tantárgy presztízse tovább csökkenhet. Ha figyelembe vesszük, hogy 3 pont eléréséhez az elemi szintű ismeretek is elegendőnek bizonyultak, még kedvezőtlenebb a kép.

(8) Javaslat:
Az emelt szintű érettségi vizsga Nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorában a szűkebb értelemben vett nyelvi feladatokkal elérhető pontszámnak mindenkor el kell érnie az
összpontszám negyedét, azaz a 10 pontot. Ilyen magas pontszámot adni egyetlen feladatra nem szerencsés, másrészt egy adott feladat a maga belső koherenciája folytán egy bizonyos képességre vagy egy bizonyos tudásterületre vonatkozik. Éppen ezért szerencsés
lenne, ha a jelzett pontszám legalább két feladat között oszlana meg. Így minimálisan két
ismeretkör, illetve képesség értékelésére nyílna lehetőség. Arra is ügyelni kellene, hogy a
nyelvi és az irodalmi kérdések nehézségi foka összességében megfeleljen egymásnak.
Nem lenne szerencsés, ha a vizsgázókban, illetve a tanártársadalomban az a benyomás
alakulna ki, hogy a nyelvi feladatok általában kevésbé alapos felkészültséggel is megoldhatók, mint az irodalmi jellegűek.
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7. feladat
A 7. feladat egy versrészlettel kapcsolatosan tett fel többségében adatszerű kérdéseket.
7. Ismeretei és a szöveg információi alapján válaszoljon a versrészletre vonatkozó
feladatokra!
a) A részlet szerzőjének neve:
A radványi sötét erdőben

b) Az idézett mű címe:

Halva találták Bárczi Benőt.
Hosszu hegyes tőr ifju szivében;

c) Az idézett alkotás műfaja:
d) Az alkotást minősítő szerző:

„Ime, bizonyság Isten előtt:

e) Verselési rendszer:

Gyilkos erőszak ölte meg őt!”

f) Meghatározó versláb / ütem:

Statisztikai szempontból tekintve kijelenthető, hogy a 6. feladat a feladatsor egészéhez
viszonyítva meglehetősen megbízhatóan mért. A pontbiszeriális korrelációs értékek – a 7f
item kivételével – a többi itemhez mérve magasnak tekinthetők.
adott pontszámot elérők
aránya %-ban
feladat

0 pontos

1 pontos

2 pontos

adott pontszám pontbiszeriális
korrelációja
0 pontos

1 pontos

21

7a

16.6

83.4

-0.45

0.45

22

7b

26.6

73.4

-0.49

0.49

23

7c

31.4

68.6

-0.57

0.57

24

7d

26.4

73.6

-0.49

0.49

25

7e

25.2

74.8

-0.40

0.40

26

7f

69.7

30.3

-0.29

0.29

2 pontos

A részfeladatok magyarázó erejét mutató pontértékek többsége is magas, bár a 7e és
különösen a 7f esetében lényegesen alacsonyabb a többinél, ez utóbbi az egész feladatsorra vetítve a 6. legalacsonyabb pontszám. A feladatok megoldottságát mutató százalékos arányok is nagy ingadozást mutatnak. Míg a 7a item esetében a vizsgázók 83,4%-a
kapta meg a maximálisan adható 1 pontot, a 7f esetében az az arány 30,3 %.
feladat

2

magyarázó erő (R )
többi feladat pontszáma

összes feladat pontszáma
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1a

0.034

0.067

7a

0.179

0.220

7b

0.205

0.255

7c

0.297

0.352

7d

0.212

0.262

7e

0.122

0.165

7f

0.055

0.089

Az egyes itemek elemzése során igyekszünk magyarázatot találni a jelzett jelentős különbségekre.
A 7a item a versrészlet szerzőjének nevére kérdezett rá. A helyes válaszok 83%-ot
meghaladó aránya arra utal, hogy a vizsgázók többsége számára ez a feladat könnyen
megoldhatónak bizonyult. Az elméleti és tapasztalati megoldási valószínűséget szemléltető ábra jól mutatja, hogy a viszonylag gyengébb képességű vizsgázók is meglehetősen
nagy valószínűséggel oldják meg a részfeladatot, ami azt jelzi, hogy a feladat nem egészen alkalmas arra, hogy a vizsgált csoport tagjai között határozottan differenciáljon képességeik alapján. Szembetűnő, hogy a 3d item megoldottságát jelző százalékos érték
(56,0%) lényegesen alacsonyabb, holott ott három idézet alapján kellett azonosítani a
szerzőt, ami elméletileg egyszerűbb feladat, mint egyetlen citátum esetén.
A magyarázat vélhetően a szerző személyében rejlik:
Arany János költészetének bemutatása nagyobb figyelmet kap a középiskolai oktatás során, mint Vörösmarty
Mihályé, ami a tanítási gyakorlat, a forgalomban lévő
tankönyvek, valamint a tantervek ismeretében korántsem
meglepő eredmény.
Tartalmi szempontból a 7a részfeladattal kapcsolatban megjegyezhetjük, hogy tulajdonképpen ugyanazt a
19.21. ábra:
képességet méri, mint a 3d item, csupán a szerző szeA 7a feladat elméleti és
tapasztalati megoldási valószínűsége mélye tér el. Bár az azonos képesség ismételt mérését
általában célszerű kerülni, a 40 pontos feladatsoron belül
2 hasonló item szereplése még nem feltétlenül kifogásolható. Annál is inkább, mivel a
szerzők életművének eltérő kánonbeli helyzete miatt a mérési eredmények a két item esetében eltérnek egymástól. Azaz a kettő együttes szereplése árnyaltabb képet ad a vizsgázók szövegismeretéről, mint egyetlen adat.
A 7b item az idézett mű megnevezését várta el. Ez a részfeladat jellegét tekintve lényegében megegyezik a 3a, 3b, 3c részfeladattal. Ezek közül kettőnek (3b, 3c) megoldott182
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ságot mutató százalékos értékétől (40,2 %, illetve 39,5 %) a maga 49,2 % értékével nem
tér el radikálisan. A 40 pontos Nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorban a 7b itemmel
együtt 4 ponttal képviselteti magát a versidézet felismerését igénylő feladattípus, azaz a
pontok 10%-a szerezhető meg a citátumok helyes azonosítása révén. Megfontolandó,
hogy nem túl magas-e ez az arány. Nem biztos, hogy előmozdítja a vizsgázók tudásszintjéről alkotott kép kiegyensúlyozottságát, ha a feladatok egy tizede ugyanarra az ismerettípusra épül, ugyanazt a képességet méri.
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(9) Javaslat:
A szövegismeret mérésének ezt a formáját nem javasoljuk ilyen mértékben preferálni, szerencsésebbnek tartanánk, hogy egyetlen feladat keretében kerülne rá sor, és 2, legfeljebb
3 pontnál nem részesedne nagyobb mértékben a feladatsor összpontszámából. Egy idézet feldolgozására számos lehetőség kínálkozik, nem feltétlenül szükséges minden lakalommal a szerző nevére, illetve a mű címére rákérdezni. A feladatlap egészében alulreprezentált nyelvi feladatok arányszáma például növelhető lenne a szövegrészlet retorikai
alakzataira vonatkozó kérdések segítségével. Miközben az idézett szövegek címének,
valamint szerzőjének megadásával 6 pont szerezhető, az idézetekben szereplő szóképek
és alakzatok felismerését, értelmezését egyetlen feladat sem kéri. Mindez megerősíti azt a
korábbi feltételezésünket, amely szerint a nyelvi-műveltségi feladatlap kissé túlzott mértékben részesíti előnyben az adatszerű kérdéseket és válaszokat. Több alkalommal olyan
esetben is inkább ezt a lehetőséget választja, amikor a kreativitást jobban igénylő feladat
is kézenfekvő lehetőségként kínálkozna.
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(10) Javaslat:
A 7c item a részlet műfajának megnevezését kérte. Ennek a részfeladatnak a statisztikai
eredményei kitüntetett figyelmet érdemelnek, mivel valamennyi item közül ennek a részfeladatnak a magyarázóereje a legnagyobb, 0352. A pontbiszeriális értékek is arra utalnak,
hogy megbízhatóan méri a vizsgázók képességeit. A helyes megoldások aránya (68,6%)
magas ugyan, de nem mutat olyan kiugró értéket, mint a 7a item, tehát a részfeladat képes a vizsgázók közötti differenciálásra is.
Ha tartalmi szempontból közelítünk a 7a részfeladathoz, azt tapasztaljuk, hogy a Nyelvi-műveltségi feladatsor egészében ez az egyetlen item kérdez rá a szöveg műfajára. A 4.
feladatot nem tekinthetjük olyannak, amely a műfajiság kérdésével foglalkozik, hiszen ott
valójában a műnemekre vonatkozó ismeretek egy részének alkalmazására volt szükség.
Bár hiba lenne egyetlen item statisztikai adatiból messzemenő következtetéseket levonni,
az talán mégis kijelenthető, hogy a részfeladat magas magyarázó ereje és a műfaj fogalmának komplexitása, illetve a műfaji sajátosságok érzékelésének a szövegek értelmezésében betöltött jelentősége között összefüggés áll fenn.
Nem feltételezzük, hogy szükségszerűen a műfajisággal kapcsolatos kérdések mérik
legpontosabban a nyelvi-irodalmi műveltséghez kapcsolódó képességeket, azt azonban
igen, hogy az ilyen típusú kérdések alkalmasak a vizsgázók képességeinek differenciált
értékelésére. A műfaji sémák mozgósításának rendkívül nagy szerep tulajdonítható a szövegek értelmezésében. Ezek a poétikai sajátosságok olyan szövegtípus-mintákba rendeződnek, amelyeknek analógiájára értjük meg az ismeretlen szövegeket, illetve az új műfajokat és beszédmódokat. A műfaji jellegzetességek általában adekvát olvasásmódokat
mozgósítanak, így a műfaji jellegzetességek tudatos vagy öntudatlan azonosítása fontos
szerepet játszik a művek megértésében. A műfajiság problémakörében való jártasság a
műfaj fogalmának komplex jellege miatt a nyelvi-irodalmi tájékozódás tekintetében meghatározó ismeret és képesség. Mindezek alapján feltűnő, hogy a feladatsor milyen kis mértékben aknázza ki a műfajiság fogalomkörében rejlő lehetőségeket. Természetesen nem
egyszerűen arra gondolunk, hogy több idézet vagy műcím esetében kellene kérni a műfaj
puszta megnevezését, hanem sokkal inkább arra, hogy a műfajok jellegzetes sajátosságainak ismeretére alapuló kreatívabb jellegű részfeladatok szerepelhetnének némileg nagyobb számban a feladatsorban. A műfaj egyszerű megnevezése ugyanis még nem jelent
garanciát arra, hogy annak jellegzetes poétikai sajátosságait is képes azonosítani a vizsgázó. A 7c item egy olyan rövid szövegrészlet alapján kérte a műfaj azonosítását, amely
alkalmatlan arra, hogy a ballada poétikai sajátosságait tükrözze. Éppen ezért vélhetően
elsősorban a részlet által előhívott műcím alapján határozták meg a vizsgázók a szöveg
műfaját. A szöveg alapján felismerik, hogy a Tetemre hívás című szövegről van szó, erről
a műről pedig tudják – akik tudják –, hogy a műfaja ballada. Szerencsésebb lenne olyan
módon rákérdezni a műfaji ismeretekre, hogy a kérdésekből a fogalom tartalmának ismeretére is következtetni lehessen. Ennek az itemnek a kapcsán ismételten jelezzük, hogy a
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hasonló jellegű feladatok esetében az indoklás nélküli, egyszavas válaszok elvárását nem
tartjuk a legmegfelelőbb eljárásnak.
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(11) Javaslat:
Mivel a műfaji jellegzetességek olyan elsajátított olvasói stratégiákat hívnak elő a befogadás során, amelyeknek kiemelt szerep tulajdonítható a szövegek megértésében, a nyelviirodalmi műveltségi feladatsorban a műfajiság témakörét érdemes lenne jelentőségéhez
mérten kezelni. A vizsgált feladatsorban a 40 pontból mindössze 1 pont megszerzéséhez
van szükség bizonyos – az egyszerű megnevezésben kimerülő – műfaji ismeretre, miközben például versidézetek felismerésével 4 pont szerezhető. Ez az arány nem tükrözi a két
tudásnak az irodalmi szövegek megértésben betöltött szerepét. A műfaji sajátosságok legalább látens azonosítása nélkül ugyanis a szövegek értelmezése nagyon nehezen képzelhető el, míg jó szövegmemória híján a vizsgázó akár elmélyült olvasó is lehet. Százalékos arány megnevezésének nem látjuk értelmét, de a műfajisággal kapcsolatos ismeretekre és műveletekre épülő feladatok arányának növelését javasoljuk.
A 7d item statisztikai jellemzői első megközelítésben meggyőzőnek mutatkoznak, a
magyarázó erő (0,262), a pontbiszeriális korreláció értékei (-0,49; 0,49), ugyancsak jónak
mondhatók. Némileg módosul a kép, ha mindezeket az adatokat összevetjük a 7b item
statisztikáival. Az értékek kicsit túlságosan is közel esnek egymáshoz:
2

magyarázó erő (R )

feladat

többi feladat pontszáma

összes feladat pontszáma

7b

0.205

0.255

7d

0.212

0.262

A pontszámok megoszlását és a pontbiszeriális korrelációt tartalmazó táblázat értékei
esetén ez a megfelelés még szembetűnőbb:
adott pontszámot elérők aránya
%-ban
feladat

0 pontos

1 pontos

2 pontos

adott pontszám pontbiszeriális
korrelációja
0 pontos

1 pontos

22

7b

26.6

73.4

-0.49

0.49

24

7d

26.4

73.6

-0.49

0.49

2 pontos

Mint látható, az értékek közel azonosak vagy éppenséggel egyenlők. A magyarázat
azonban sajnos nem abban rejlik, hogy két, egymástól független item szinte ugyanazokkal
az eredményekkel szolgált egy adott képesség értékeléskor, ami a mérés nagy pontosságára engedne következtetni.
A 7d item annak az írónak a megnevezését várta el, aki arról a műről nyilatkozott a forrásszöveg tanúsága szerint, amelynek megnevezését a belőle származó idézet alapján a
187

A 2012. ÉVI TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK ÉRETTSÉGI VIZSGADOLGOZATOK STATISZTIKAI ÉS KVALITATÍV ELEMZÉSE

7b részfeladat kérte. Mivel a forrásszövegben a Tetemre hívás említése után közvetlenül
ott áll az alábbi tagmondat „melyről egykor Illyés nyilatkozott meglehetős ellenérzéssel”, a
cím helyes azonosításával a vizsgázó automatikusan megszerezte a másik pontot is anélkül, hogy bármilyen további értelmező műveletet végre kellett volna hajtania. Azaz a 7b
item kétszeresen jutalmazott részfeladat, aki helyesen válaszol rá, szinte biztosan helyesen válaszol a másik kérdésre is, míg ez első részkérdés helytelen megválaszolása esetén a második pont elvesztése is elkerülhetetlen lesz. A 7b és a 7d item ilyen összekapcsolása módszertani szempontból hibás, hiszen egyetlen választ nem szerencsés kétszeresen díjazni. (Még abban az esetben sem, ha súlyozottan fontos ismeretről van szó, ami
ebben az esetben nyilvánvalóan nem áll fenn.) A részkérdések ilyen egymásra épülő öszszefonódása még egy szempontból kifogásolható. Azzal, hogy a 7d item megoldását garantálja a mű címének helyes megnevezése, a szövegfelismeréssel elnyerhető pontok
száma 5-re emelkedett. Már a 4 pontot is aránytalannak tartottuk, az 5 pont azonban kifejezetten túlzás.
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(12) Javaslat:
A feladatsor összeállítása során el kell kerülni, hogy a feladatok, részfeladatok olyan módon kapcsolódjanak egymáshoz, hogy az egyik válasz lényegében automatikusan vonja
maga után a másikat, s így a pontozás során a „dupla vagy semmi” elve érvényesüljön.
A 7e item verstani jellegzetességre kérdez rá, az idézett költemény verselésének azonosítását kéri, a 7f item pedig a versláb/ütem megnevezését várja el. A két itemre adott
válaszok statisztikai adatainak együttes értelmezését azonban nem csupán e tematikai
összefüggés miatt érdemes összekapcsolni. A statisztikai értékek ugyanis annak ellenére
erősen széttartanak, hogy az itemek tulajdonképpen ugyanarra a képességre kérdeznek
rá, igaz eltérő mélységben. A vizsgázók által elér pontszámok megoszlásában és az elért
pontokhoz rendelhető pontbiszeriális korrelációs értékek között nagyon jelentős különbségek mutatkoznak:
adott pontszámot elérők aránya
%-ban
feladat

0 pontos

1 pontos

2 pontos

adott pontszám pontbiszeriális
korrelációja
0 pontos

1 pontos

25

7e

25.2

74.8

-0.40

0.40

26

7f

69.7

30.3

-0.29

0.29

2 pontos

Az itemek magyarázó erejét kifejező pontszámok esetében majdnem kétszer nagyobb
érték szerepel a 7e, mint a 7f esetében, holott az egész feladatsorral összehasonlítva a 7e
magyarázó ereje is viszonylag alacsony. Az elméleti és gyakorlati megoldási valószínűséget ábrázoló grafikonok is nagyon különböző képet mutatnak.

19.22.-23. ábra:
A 7e, 7f feladat elméleti és tapasztalati megoldási valószínűsége

A 7e részfeladatot a viszonylag gyengébb képességű vizsgázók is meglehetősen nagy
(40% fölötti) valószínűséggel oldják meg, míg a legjobbaknál 100% a megoldás valószí189
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nűsége. Ezzel szemben a 7f item esetében a gyengébb képességűek lényeges
alacsonyabb (12% körüli) valószínűséggel oldják meg a feladatot, míg a legjobb
képességűek 50%-nál kisebb valószínűséggel. A legjobb képességű vizsgázók esetében
mintegy felére esik vissza a megoldás valószínűségét kifejező százalékos mutató, míg a
gyengébb képességűek esetében ez a csökkenés csak 30 százalékpont körüli értéket
mutat. Azaz a legjobbak esetében a megoldási valószínűség csökkenése lényegesen
magasabb. E kissé meglepő összehasonlítás értelmezéséhez érdemes kissé közelebbről
szemügyre venni a javító kulcsot, amely a 7e item esetében az „időmértékes” szót adja
meg helyes válaszként, ugyanakkor az „ütemhangsúlyos verselés”-t és a „szimultán
verselés”-t is elfogadhatónak minősíti. A javítási útmutatóban szereplő megoldások
valóban helyesek, ugyanakkor azt is konstatálhatjuk, hogy e három verselési rendszer
teljes egészében lefedi a középiskolai tanulmányok során megismert verselési formákat,
annál is inkább, mivel a magyar nyelvben nem adható vissza másfajta verselés. Mindez
azt jelenti, hogy azok a vizsgázók, akik a verselési rendszerre rákérdező item esetében
képesek voltak felidézni valamelyik verselési rendszert, amelyről középiskolai
tanulmányaik idején hallottak, nagy valószínűséggel jól válaszoltak. Ha nem hagyták
üresen a válasz helyét, hanem bármelyik tanult verselési rendszert beírták, garantáltan
helyesen válaszoltak. Mivel ebben az értelemben nem volt rossz válasz, a magas
megoldottsági adatok vélhetően nem tükrözik a vizsgázók tényleges verstani ismereteit.
Amikor a 7f item esetében konkrétan meg kell nevezni a verslábat vagy a jellegadó
ütemet, drasztikusan visszaesik a teljesítmény. Ez azonban nem mást jelent, mint azt,
hogy sem az időmértékes verselés, sem az ütemhangsúlyos verselés neve mögött nem
húzódik meg valódi tudás, hiszen a vizsgázóknak lényegesen nagyobb hányada nem tud
válaszolni erre a részkérdésre, mint az előzőre. Ami azt jelenti, hogy nem tudja, milyen
tényleges ritmusképlettel bír a szöveg. Márpedig a verselés kérdése nem azért fontos,
hogy a vizsgázó meg tudja nevezni, hanem azért, hogy „hallja” a ritmust, ne úgy olvassa a
verset, mintha prózát olvasna. Elképzelhető, hogy minderről pontosabb képet kaphattunk
volna, ha például nem megnevezni kell a verslábat, hanem leírni a képletét, vagy bejelölni
a szövegben a szokásos jelekkel a ritmizálhatóságot. Így meg lehetett volna különböztetni
azokat a válaszadókat, akik jól érzékelik a hosszú és rövid szótagok daktilikus lejtésű
váltakozását, illetve a (szó eleji) hangsúlyok szabályos visszatérését, csak a
megnevezésére nem képesek, azoktól, akik nem is érzékelik a ritmizálhatóságot.
A 7e feladat javító kulcsának sajátosságait ismerve megkockáztatható az a következtetés, hogy a vizsgázók verstani ismereteit a7f item lényegesen pontosabban tükrözi, mit a
7e. Azaz a Nyelvi-műveltségi feladatsor statisztikai adatai megerősítik azt a régi keletű
empirikus tapasztalatot, hogy a diákok többségének rendkívül hiányosak a verstani ismeretei. Mivel az a verstani tudás, amelyet a középiskolai tanulmányok során el kellene
sajátítani, illetve amit ebből következően az emelt szintű érettségin számon lehet kérni,
meglehetősen egyszerű, s elsajátítása nem különösebben időigényes, joggal vélhetjük,
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hogy a helyes válaszok arányának alacsony értéke azzal magyarázható, hogy a középiskolában a tanárok általában nem fektetnek nagy hangsúlyt a versformák tanítására. A
verstani ismeretek szempontjából tekintve a vizsgázók mezőnye összeszűkül, nem kaphatunk differenciált képet a képességeikről. El kellene gondolkodni azon, hogy érdemes-e
szerepeltetni a verstani feladatoknak ezt a változatát mindaddig, amíg a középiskolai oktatásban nem változik meg a verstan tanításának gyakorlata.
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(13) Javaslat:
Megfontolandó az olyan típusú verstani feladatok bevezetése, amelyek nem a megnevezés igényén alapulnak, hanem a szabályszerű ismétlődés tényleges felismerésén. Azaz
egy adott feladat pl. két – verselési szempontból teljesen tökéletes, poetica licentiáktól
mentes – verssor kapcsán azt kéri, hogy a diák jelölje be a hosszú és a rövid szótagokat,
majd állapítsa meg, hogy melyik versláb szabályos ismétlődésére épül a sor verselése. A
megállapításon nem egy szó leírását értenénk ebben az esetben, hanem egy ritmusképlet
lejegyzését. Hasonló feladat adható az ütemhangsúlyos verselés sajátosságainak megfelelően is. Lehetséges, hogy ez a feladattípus kevésbé „elegáns”, akár kisiskolásnak is tűnhet, ugyanakkor valószínűleg pontosabban tükrözi az empirikus verstani ismereteket. Másrészt a tanároknak is jelezné, hogy a verstant nem lehet néhány fogalom megemlítésével
letudni.
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8. feladat
A 8. feladat egyetlen itemet tartalmaz.
8. Melyik kötetét ajánlotta Ábrányi Emilnek Ady? Húzza alá a megfelelő választ!
A halottak élén; Versek; Szeretném, ha szeretnének; Az utolsó hajók; Vér és arany
A feladat statisztikai értékei arra engednek következtetni, hogy a feladat nem mérte kiemelkedően jól, a vizsgázók képességeit és teljesítményét. A pontbiszeriális értékek
(−0,41; 0,41) az átlagosnál jobbak, valamennyi itemre vetítve az első harmadban helyezkednek el. A magyarázó erő pontszámértéke (0,177) azonban alig haladja meg a legnagyobb magyarázó erővel rendelkező itemek pontszámértékének felét. Ha a feladat és nem
részfeladat szintű magyarázó erőt mutató táblázat adatait tekintjük, azt láthatjuk, hogy a 3.
legalacsonyabb érték szerepel a 8. feladatnál.
A tartalmi validitás oldaláról közelítve még kedvezőtlenebb képet kapunk. A kérdés a
forrásszöveg megfelelő szöveghelyéhez utalja a vizsgázót, akinek az adott passzust kikeresve („A századvégén Ábrányi Emil oly népszerű és elismert költőnek számított – Ady
első verseskötetét neki ajánlotta”) már csak arra kell tudnia válaszolni, hogy melyik volt
Ady első verseskötete. A feladat szövege tehát ismét olyan adatszerű választ vár el, amely
egyszerű felidézést feltételez. A helyes megoldáshoz nem szükséges semmiféle értelmező műveletet végrehajtani, elegendő a memóriára hagyatkozni. Hogy miért éppen ennek a
verseskötetnek a címét kellene ismernie a vizsgázónak, nem tudhatjuk. A Versek Ady legjellegtelenebb kötete, olyan versgyűjtemény, amely íróját a kor lírai köznyelvének átlagán
lévőnek mutatja, csupa olyan költemény szerepel benne, melyekből semmi sem előlegezi
meg a későbbi költői teljesítményt. Magyarán: egy későbbi nagy költő határozottan gyenge
zsengéit tartalmazza. Aligha tekinthetjük olyan irodalomtörténeti adatnak, melynek nagy
fontosság tulajdonítható az életmű megközelítésében.
A feladat – mintha reflektálna a kérdezett adat marginális jelentőségére – rögtön igyekszik megkönnyíteni a vizsgázók dolgát, felsorolja öt Ady-kötet címét, s csupán egy aláhúzást vár el a maximálisan adható egy pontért cserébe. Ezzel azonban nyomban az ellenkező végletbe esik: a marginális adat megadását, olyan mértékben könnyíti meg, hogy az
már messze alulmúlja az emelt szintű érettségi vizsga színvonalát. A 77%-ot kitevő helyes
válaszok magas aránya erre a megoldásra vezethető vissza. A Halottak élén és Az utolsó
hajók az életmű két utolsó kötete, rendkívül tájékozatlannak kell ahhoz lenni, hogy ezeket
Ady első köteteként jelölje meg valaki. A Vér és arany, valamint a Szeretném, ha szeretnének Ady legismertebb kötetei közé tartoznak, címadó verseik valamennyi középiskolai
szöveggyűjteményben megtalálhatók. Mivel szinte valamennyi szöveggyűjtemény az Új
versek anyagától kezd válogatni az Ady-kötetekből, meglehetősen evidens, hogy ezek a
kötetek az Új versek után keletkeztek, tehát egyik sem lehet a szerző első kötete.
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A feladat ismét meglehetősen mechanikus karakterű, adatot vár el a műveltséganyagot
hasznosító értelmező műveletek helyett. Megítélésünk szerint a feladatsor egyik legkevésbé sikerül darabja.
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9. feladat
A 9. feladat olyan szerzőket sorol fel, akiknek életművét különböző stílusirányzatok együttes hatása alakította. A szerzői nevek mellett két-két irányzat említendő a maximális pontszámért.
9. „Az irányok azonban, kivált korszakváltások idején, egymás mellett élnek.” Milyen
nehézséget jelent az alábbi szerzők irodalomtörténeti besorolása? Két-két korszakot, stílusirányzatot írjon az alkotók mellé!
Berzsenyi Dániel: ______________________, _________________________
William Shakespeare: ___________________, _________________________
Honoré de Balzac: ______________________, _________________________
Babits Mihály: _________________________, _________________________

A korstílusok, stílusirányzatok az irodalom történetének olyan komplex jelenségei, melyeknek ismerete jelentősen elősegítheti az irodalmi szövegek közötti tájékozódást. Ez a
tapasztalat a tartalmi validitás oldaláról támasztja alá a feladat itemeinek magas magyarázó erejét.
2

magyarázó erő (R )

feladat

többi feladat pontszáma

összes feladat pontszáma

9a

0.190

0.271

9b

0.127

0.204

9c

0.196

0.286

9d

0.172

0.261

Mint látható, az egyes részfeladatok esetében a 9b item kivételével egymáshoz nagyon
közeli értékeket találunk. Ha a részkérdésenkénti pontszámok megoszlását vizsgáljuk, azt
láthatjuk, hogy a 9b item esetében a maximális 2 pontot megszerző vizsgázók százalékos
aránya lényegesen alacsonyabb, mint a 9a és a 9c item esetében. Ugyanakkor a legalacsonyabb értéket a 9d feladatnál láthatjuk, miközben a 2 pont esetében a pontbiszeriális
korreláció magasnak mondható.
adott pontszámot elérők
aránya %-ban

adott pontszám pontbiszeriális
korrelációja
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feladat

0 pontos

1 pontos

2 pontos

0 pontos

1 pontos

2 pontos

28

9a

12.9

31.9

55.1

-0.39

-0.20

0.45

29

9b

23.5

46.2

30.3

-0.41

0.04

0.33

30

9c

21.3

33.9

44.7

-0.40

-0.18

0.50

31

9d

37.6

36.3

26.1

-0.42

0.00

0.46

Ebből arra következtethetünk, hogy a 9b és a 9d item esetében a maximális pontszámot elérők arányának viszonylag alacsonyabb százalékos értéke eltérő okokkal
magyarázható. Ezt a feltételezést erősítik meg az elméleti és a tapasztalati megoldási
valószínűséget ábrázoló grafikonok is, amelyek szignifikáns különbségeket mutatnak. Míg
a 9b item esetében a viszonylag gyengébb képességű vizsgázók esetében is
meglehetősen magas a feladat megoldásának valószínűsége, addig a 9d esetében ez az
érték kifejezetten alacsony, ami azt jelenti, hogy a gyengébb képességűeknek nagyon
kicsi az esélye a helyes megoldásra. A legjobb képességű vizsgázók ugyanakkor a 9b
itemet meglehetősen alacsony – 60%-ot alig meghaladó valószínűséggel – oldják meg. A
9d item esetében ez az arány lényegesen magasabb – 75% körüli –, jóllehet a gyengébb
képességűek esetében a megoldás valószínűsége szignifikánsan kisebb, mint a 9b
itemnél.

19.24.-25. ábra:
A 9b, 9d feladat elméleti és tapasztalati megoldási valószínűsége

Míg a 9d item az alacsony megoldottsági szint mellett pontosabban méri a vizsgázók
között mutatkozó képességbeli különbségeket, a 9b némiképp homogenizálja a különböző
képességű vizsgázók mezőnyét.
Ennek oka megítélésünk szerint arra vezethető vissza, hogy a részfeladatban
Shakespeare neve szerepelt. Míg a 9a itemben elvárt klasszicizmus és romantika magától
értetődőnek nevezhető válasz, addig a Shakespeare-nél megadott lehetőségeknek nem
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mindegyike tekinthető annak. Valójában a probléma arra vezethető vissza, hogy
Shakespeare művészetét általában nem szokás két stílusirány határára helyezni. A legtöbb irodalomtörténeti kézikönyv, akárcsak a tankönyvek túlnyomó többsége Shakespeare
műveit az angol reneszánsz dráma fejezetcím alatt tárgyalja, azaz a szerző életművét a
reneszánsz kategóriája alá sorolja. A tankönyvek legfeljebb arra térnek ki, hogy a drámai
dikció túldíszítettsége már némiképp eltér az arányosság és a mérték reneszánsz elveitől.
Ha szót ejtenek a regényes színművekről, esetleg szóba hozzák a fantasztikum megnövekedett szerepét. Nem tekinthető általános jelenségnek, hogy e sajátosságok értelmezésekor bevezetik, illetve használják a manierizmus fogalmát. Általánosságban leszögezhető, hogy a manierizmus stílusirányzatának tanítása korántsem magától értetődő a
középiskolában, ami kérdésessé teszi, hogy elvárható ismeretnek tekinthetjük-e az emelt
szintű érettségi vizsgán. (Ezt a fenntartást az sem érvényteleníti, hogy a forrásszövegben
szerepel a manierizmus kifejezés, mivel meghatározására nem kerül sor.) Azt is
megjegyezhetjük, hogy amennyiben a vizsgázó középiskolai tanulmányai idején egyáltalán
hallott a manierizmusról, meglehetősen nagy valószínűséggel a reneszánsz egyik kései
változataként mutatták be neki ezt a stílusirányzatot. A feladat szövege a besorolás
nehézségére hívja fel a figyelmet, miközben a vizsgázó középiskolai tanulmányai során
Shakespeare-t a reneszánsz tipikus képviselőjeként ismerte meg. Ez a magyarázata
annak, hogy a jobb képességű hallgatók sem tudtak nagy valószínűséggel egy második
stílusirányt megjelölni, miközben az 1 pontos válaszok aránya a 9b item esetében a
legmagasabb. Azaz egészen egyszerűen fogalmazva: a jól felkészült vizsgázók többsége
nem ebben a megközelítésben ismerte meg tanulmányai során Shakespeare művészetét.
Itt jegyezhetjük meg, hogy a barokk megadását a javítási útmutatóban meglehetősen
problematikusnak véljük. Az irodalomtörténeti kézikönyvek többsége a barokk fogalmát
csak a katolikus országokban, illetve a katolikus régiókban tartja értelmezhetőnek. Ha ettől
eltekintünk, s csupán azt vizsgáljuk, hogy a barokknál tanult jellegzetességek közül mit
kapcsolhat a vizsgázó Shakespeare nevéhez, a fentiekhez hasonló eredményre juthatunk.
Sem a hangsúlyozott metafizikai szemlélet, sem az ellenreformációs szándék, sem a monumentalitás, sem a végletes ellentétek egymás mellé helyezése, sem a barokk heroizmus nem tekinthető jellegzetes vonásnak a Shakespeare-drámákban. Marad az elmésséget, a szójátékot és a mitológiai utalásokat preferáló nyelvhasználat, ami azonban nem
idegen a reneszánsztól sem. Rendkívül kicsi a valószínűsége annak, hogy középiskolai
tanulmányaik alatt a vizsgázók Shakespeare művészetét a reneszánsz és a barokk átmenetének jellegzetes példájaként ismerték volna meg.
A 9d feladat ugyan viszonylag jól mutatja a vizsgázók képességei között mutatkozó különbségeket, a tökéletes megoldások viszonylag alacsony százalékos aránya magyarázatot igényel. Ebben az esetben egyrészt szűkebb hatókörű stílusirányzatok megnevezésével s nem pedig nagy korstílusok megjelölésével lehetett megoldani a feladatot. Azaz például az újklasszicizmus fogalma lényegesen kevesebb szerzővel (Babits, József Attila,
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Radnóti, esetleg Szabó Lőrinc) kapcsolatban merült fel a középiskolai tanulmányok során,
mint például a romantikáé, amely kategória szerzők egész sorának jellemzése során fordult elő. Másrészt a Nyugat korszakának irodalmával kapcsolatban egyre jobban terjed a
klasszikus modernség megjelölés használata, illetve továbbra is használatos a némiképp
régebbi keletű esztétizmus megnevezés is. Tovább csökkentette a 2 pontos megoldások
előfordulásának valószínűségét, hogy a javítási útmutatóban nem szerepel a szimbolizmus irányzata, holott Babits első korszakának nem egy jelentős műve (pl. Az örök folyosó,
Fekete ország) hozható kapcsolatba ezzel az irányzattal. Ezzel szemben a javítókulcsban
szereplő szecesszió – hibásnak ugyan nem, de – problematikusnak tekinthető. A Babitsértelmezés hagyományára az utóbbi három évtizedben legnagyobb hatást gyakorló Rába
György ugyanis Babits költészetének jellegét kifejezetten impresszionizmus ellenesnek
nevezte. A nagy tekintélyű irodalomtudós felfogása minden bizonnyal hatást gyakorolt a
középiskolai oktatásra is, elsősorban azokra a tanárokra, akik rendszeresen olvasnak
szakirodalmat, azaz folyamatosan továbbképzik magukat. Éppen ezért nem zárhatjuk ki,
hogy voltak olyan vizsgázók, akik tudatosan nem jelölték meg az impresszionizmust a Babits költészetére befolyást gyakorló irányzatok között. Természetesen ennek hiányában is
marad még választási lehetőség a válaszként megadható irányzatok között, azaz a feladat
így is megoldható. Mint ahogy az sem kérdőjelezhető meg, hogy Rába György kategorikus
álláspontja maga is vitatható, tehát az impresszionizmus szerepeltetése indokot a megoldó kulcsban.
A feladat fogalomhasználatával kapcsolatban megjegyezhetjük, hogy ezen a téren talán nagyobb pontosság is elvárható lenne. A korszak fogalma önmagában nem stílustörténeti kategória, szerencsésebb lenne a stílustörténeti korszak vagy a korstílus kifejezés
használata. Annál is inkább, mivel az irodalomtörténet ismer olyan korszakokat, amelyeknek nem felel meg korstílus. Közismert az antikvitás fogalma, de az „antik stílus” kifejezés
nem használatos, ahogy ebben az értelemben a középkor fogalmához sem köthető stíluskategória, „középkori stílus” nem létezik.
Mint korábban jeleztük, a korstílusok és stílusirányzatok nagyban elősegítik az irodalmi
szövegek közötti tájékozódás képességét. Éppen ezért az önmagában nem kifogásolható,
hogy a 9. feladat összpontszáma kifejezetten magas, a legmagasabb a sorozat feladatai
között. A 10 feladatból mindössze kettő esetében haladja meg az elérhető maximális
pontszám a 9. feladat pontszámának felét: a 6. és 7. feladat egyaránt 6 pontos. A 9. feladattal megszerezhető a feladatsor teljes pontszámának 1/5-e, ami némiképp magasnak
tűnik. Különösen akkor, ha figyelembe vesszük, hogy az elvárt válaszok ebben az esetben
is egyetlen szóra korlátozódnak. Mivel a feladat nem vár el indoklást, a vizsgázónak nem
kell bemutatnia azokat az összefüggéseket, amelyek az adott szerző műveinek poétikai
megoldásait az adott korstílushoz, stílusirányzathoz kapcsolja, nem zárható ki, hogy a helyes válaszok egy részének esetében csupán mechanikus ismeretről van szó. Ha a vizsgázó a szerző neve mellett képes feltüntetni azt a korstílust/stílusirányzatot, amelyhez az
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adott alkotó köthető, ez még nem jelent feltétlenül tényleges tudást, amely alatt azt a képességet értjük, hogy valaki fel tudja idézni az adott stílus jellegzetességeit, s ezeket az
ismereteket a szövegek értelmezése során alkalmazni is tudja. Erről a kompetenciáról
csupán a megnevezés elvárása esetén nem győződhetünk meg. Feltételezhető, hogy az
adott korstílus, korszak nevét ismerő vizsgázók többsége valamilyen mértékben a fogalom
tartalmával is tisztában van, de ezt a tudást a feladat közvetlenül nem méri.
A 9. feladat kapcsán ismét meg kell állapítanunk, hogy a vizsgált Nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor meglehetősen egyoldalúan preferálja az adatszerű ismereteket, amit az
egyszavas, indoklás nélküli válaszok feltűnően nagy száma meglehetősen szemléletesen
mutat. Meggyőződésünk szerint nagyobb teret kellene adni a kreatívabb feladatoknak,
amelyek összefüggésekre és nem izolált adatokra kérdeznek rá. Az új típusú érettségi
koncepciója szerint alapvetően kompetencia alapú, ez a törekvés a vizsgált feladatsoron
nagyon kevéssé érződik.
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(14) Javaslat:
A nyelvi-műveltségi feladatsorban érdemes lenne jelentősen növelni a kompetencia-alapú
feladatok arányát. A műveltség ugyanis nem egyszerűen adatok tárháza, hanem az értelmező műveletek végrehajtásának képességét is magában foglalja, az a potenciát, amely
az adatok, tények, információk összekapcsolásával, egymáshoz való viszonyításával, értékelésével valósul meg.
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10. feladat
A 10. feladat ismét a kevésbé kreatívak közül való. A vizsgázónak 7 megadott műcím közül kellett aláhúznia azt a kettőt, amely semmiképpen nem vehető be a forrásszöveg által
leírt antológiába.
10. A régebbi magyar irodalomból mely alkotások nem szerepelhetnek az antológiában? Húzza alá a két, egyértelműen kizárható művet!
Halotti beszéd és könyörgés
Ómagyar Mária-siralom
História egy Árgirus nevű királyfiról és egy tündér szűzleányról
Törökországi levelek
Siralmas énnéköm
LV. zsoltár
A feladat tökéletes megoldásához mindössze annyi ismeretre volt szükség, hogy a felsorolt művek közül melyek nem verses formájúak. Ennek eldöntése a szövegek ismeretében nem okozhat nehézséget, tulajdonképpen evidencia. Az elért pontszámok éppen ezért
elsősorban arról informálnak bennünket, hogy a vizsgázók milyen valószínűséggel ismerik
a műveket, illetve mennyire képesek visszaemlékezni rájuk.
A feladat részletes elemzésére nincs módunk, mivel általunk nem ismert (vélhetően
kódolás-technikai) okokból nem állnak rendelkezésre az itemszintű adatok. Jóllehet a két
válaszelem miatt két itemről beszélhetünk, az itemszintű statisztikákból hiányoznak a 10.
feladat adatai, így csupán a feladatszintű statisztikai mérésekre támaszkodhatunk. A feladatonkénti pontszámok megoszlását és pontbiszeriális korrelációját tartalmazó táblázat
adatai szerint a gyengébb képességű vizsgázók számára nehéznek bizonyult a feladat.
0 pont

1 pont

2 pont

10.feladat-százalékos megoszlás

29.24

61.85

8.91

10.feladat-pontbiszeriális korreláció

-0.23

0.02

0.33

A 0 pontos megoldások aránya meglehetősen magas (29, 9%), a teljes feladatsoron
belül a 3. legmagasabb, csak a 3. és az 5. feladat esetében nagyobb ez az érték. Az egypontos megoldások aránya ezzel szemben kifejezetten magas, 61,85%, míg 2 pontot csak
a vizsgázók 8,91%-a ért el. A maximális pontszám elérése a jobb felkészültséggel bíró
vizsgázók számára sem volt könnyű. Bár a feladat összességében meglehetősen nehéznek bizonyult, szinte elhanyagolható a feladatot üresen hagyók aránya. Ebből arra lehet
következtetni, hogy az aláhúzásos feladatok esetében a gyengébb képességű vizsgázók
esetében nagyobb a hajlandóság a válaszadásra a számukra nehéznek bizonyuló felada201
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toknál, mint a saját fogalmazású választ igénylő feladatok esetében. A fölkínált lehetőségek közül a találgatás módszerével nagyobb valószínűséggel kísérleteznek, mint ahogy
nagyobb is a valószínűsége a próba-szerencse alapon begyűjthető egy pontnak. Elképzelhető, hogy 1 pontos válaszok viszonylag magas aránya erre a feladatmegoldási stratégiára is visszavezethető. Mivel a találgatás lehetősége csökkenti a képességek felmérésének pontosságát, ismét jelezzük, hogy a 8. és a 10. feladathoz hasonló típusú, „aláhúzásos” feladatokat lehetőség szerint kerülendőnek tartjuk a Nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorok összeállításakor.
Mivel a feladat a művek ismeretében rendkívül egyszerű, a 0 pontos válaszok magas
aránya valószínűleg részben azzal magyarázható, hogy a régi magyar irodalom tárgyalására viszonylag kisebb hangsúly esik a középiskolai oktatásban. Éppen ezért lehetséges,
hogy adatszerű kérdések feltételekor a régi magyar irodalom esetében célszerű lenne a
legkiemelkedőbb alkotókra és művekre szorítkozni. Ha az irodalmi műveltségben a kortárs
irodalmat az őt megillető pozícióba szeretnénk emelni, tudomásul kell vennünk, hogy a
régi irodalom ismerete kevésbé lesz magától értetődő, mint korábban.

(15) Javaslat:
A nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor elemzett feladataival összefüggésben adott javaslatok összességében szükségessé teszik a vizsgaleírásban az emelt szint e feladatrészéhez rendelt követelmények korrekcióját.
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A magyar nyelv és irodalom
emelt szintű írásbeli eredményeinek
statisztikai és kvalitatív elemzése
III. rész: A szövegalkotási feladatok

20. Elemzés
Az emelt szintű írásbeli vizsga második részének feladatairól, azaz a három különböző
szövegalkotási feladatról kevés statisztikai adat áll rendelkezésre. Ebből adódik, hogy a
feladatlap második részének egyes részkérdéseit nem áll módunkban olyan részletességgel elemezni, mint a nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor egyes itemeit. Az egyes részkérdésekkel kapcsolatban tulajdonképpen egyetlen ábrára vagyunk kénytelenek hagyatkozni, arra, amely a részkérdések megoldottságát mutatja be a második részben. Arról
nem állnak rendelkezésünkre adatok, hogy az egyes részfeladatok esetében milyen pontszámok milyen gyakorisággal fordultak el, a vizsgázók egyes részkérdésekben nyújtott
teljesítménye hogyan oszlik meg a vizsgázók képessége szerint. Mivel a javító tanárnak
nem kell feltüntetnie az egyes részfeladatok részpontszámait, nem tudhatjuk, hogy a „tartalom”, a „szerkezet”, illetve a „stílus, nyelv” megadott értékelési szempontjai szerint hogyan oszlanak meg a teljesítmények.
(1) Javaslat:
Meg kellene fontolni, hogy nem lenne-e célszerű a pontozási rendszer átalakítása. Az érvényben lévő javítási-értékelési útmutató csak abban igazít el, hogy mi várható el egy
adott pontozási tartományban tartalmi, szerkezeti és nyelvi szempontból. Ezzel szemben
elképzelhető egy olyan pontozási rendszer, amely megadja, hogy legfeljebb hány pontot
lehet adni az egyes kategóriákra, s ezen belül írja le az egyes szinteket. Ez a megoldás
több előnnyel is járna. Egyrészt az esszéjellegű kérdések kapcsán állandóan felmerül a
javítás szubjektivitásának (vérmesebb vélemények szerint: önkényességének) problémája.
Valóban túl magasak ezek a pontszámok ahhoz, hogy ne tagolják részpontszámok. Ha az
adott feladat esetében a tartalomra, a szerkezetre és a nyelvre adott részpontszámokat is
fel kellene tüntetni, vélhetőleg némileg kiegyenlítettebb lenne az értékelés gyakorlata.
Másrészt az érettségi vizsgát elemző vizsgálatok lényegesebb részletesebb statisztikai
eredményekre támaszkodhatnának, ami hozzájárulhatna a vizsgarendszer tökéletesítéséhez.
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1. Egy mű értelmezése
A feladat Heltai Jenő Nagyapó című novellájának elemzését kívánta a vizsgázóktól.
Olvassa el figyelmesen Heltai Jenő alábbi novelláját! Értelmezésében mutassa be,
milyen megoldások biztosítják a tragikum és a komikum együttes érvényesülését az
alkotásban!
(A feladat elvégzéséhez az alkotónak és életművének ismerete nem szükséges.)
Az utasítás szövege szakszerűen adja meg az értelmezés számára kijelölt szempontot,
amely a valóban a novella szövegének egyik releváns alkotóelemét választotta ki elemzésre. Az érettségi kompetencia-elvű koncepciójának megfelelően olyan mű értelmezését
tűzi ki feladatként, amelyet a középiskolai szöveggyűjtemények nem tartalmaznak, s melyet a vizsgázók túlnyomó többsége nagyon nagy valószínűséggel nem ismer. Ezzel kizárhatóvá válik annak lehetősége, hogy a tényleges műértelmezést tulajdonképpen megkerülő „megoldási” stratégia megjelenhessen. A mű értelmezése helyett nem nyílik lehetőség a
szerző életrajzának felmondására vagy egyéb műveinek tartalmi ismertetésére. A feladat
valóban kreatív szövegértelmezésre ösztönöz, és szinte lehetetlenné teszi az előre betanult szövegek felmondását. Azaz a szöveg értelmezésének műveletei nem helyettesíthetők korábban elsajátított adatszerű ismeretek visszaadásával.
A részkérdések megoldottságát megjelenítő ábra tanúsága szerint az ismeretlen szöveg nem veti vissza a vizsgázók teljesítményét. (Lásd az 20.1. ábrát).
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20.1. ábra:
Az emelt szint eredményei (I. és II. rész), az összesített pontszámok eloszlása

Ha a grafikonról leolvasható pontértéket elosztjuk az maximális pontszámmal, 65%-os
megoldottsággal számolhatunk. Ha ezt összevetjük a feladatlap első részében a részkérdések megoldottságát százalékpontok alapján megjelenítő grafikonnal, nem tapasztalunk
radikális csökkenést. Az első rész itemeinek megoldottsága az esetek többségében 40%
és 83% között mozog, ami azt jelzi, hogy átlaguk nem esik messze a második rész értelmezési feladatában mért értéktől. Az összesített pontszámok eloszlását tartalmazó táblázat 23, 59-os pontátlagot ad meg az első rész esetében, ami 58,9%-nak felel meg.
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2. Reflektálás egy jelenségre
A feladat megfelel az érettségi vizsgakövetelmények előírásainak. Egy olyan véleménnyel
kapcsolatban várja el a saját álláspont megfogalmazását, amelynek megítélése valóban
nem egyértelmű, így lehetőség nyílik az érvek felvonultatására és ütköztetésére.
„Ha összehasonlítjuk, hogy milyen sok történelmi regény és dráma foglalkozik királyokkal és királynőkkel, hadvezérekkel és kalandorokkal, és viszonylag kevés foglalkozik nagy
természettudósokkal, nem lehet nem észrevenni, hogy e téren még milyen sok kiaknázatlan lehetőség vár az írókra.”
Forrás: Rényi Alfréd: A kultúra egységéről, matematikus szemmel.
Ponticulus Hungaricus. I. évfolyam, 1. szám, 1997. december

Két-három irodalmi alkotás szereplőinek vagy tematikájának bemutatásával fejtse
ki, miként jelenik meg az irodalomban egy-egy tudós alakja vagy valamely tudományos- természettudományos problémakör!
Ha összevetjük a fenti (1.sz.) grafikonon az Értelmezés és a Reflektálás feladat
megoldottsági értékeit, azt láthatjuk, hogy utóbbi értéke alacsonyabb (65%), mint az előbbié (68%). Bár a különbség nem szignifikáns, előzetes várakozásainkat nem feltétlenül
igazolja. Arra gondolhatnánk, hogy a Reflektálás feladat nagyobb szabadságot ad a vizsgázóknak, hiszen olyan módon ragadhatják meg a témát, ahogy az számukra a legelőnyösebb, s a példák kiválasztása is saját döntésükre van bízva. Mi lehet az oka, hogy ez
az első közelítésben könnyebben megoldhatónak tűnő feladat mégis valamivel alacsonyabb megoldottsági értéket mutat, mint az Értelmezés. Az egyik ok vélhetően a példák
felsorolásában keresendő. Ha áttekintjük a középiskolai olvasmányokat, nem állíthatjuk,
hogy hemzsegnének bennük a tudós szereplők. Tehát nem is olyan könnyű példákat találni, bár kétségtelen, hogy két-három közismert mű még így is nagyobb nehézség nélkül
megnevezhető. Ugyanakkor a Rényi Alfrédtől származó idézet álláspontja nem abban a
vonatkozásban vitatható elsősorban, hogy megjelent-e eddig is a természettudós alakja az
irodalomban vagy sem Az idézet azt az óhajt fogalmazza meg, hogy legyen lényegesen
több olyan mű, amely tudósok élettörténetét jeleníti meg. Ez a probléma az, amely provokálja a reflexiót, s erre nem a legadekvátabb válasz néhány példa említése, hiszen nem a
probléma magjához szól hozzá, aki példákkal igyekszik bizonyítani: már eddig is léteztek
ilyen művek. Ezt a tényt ugyanis a Rényitől származó idézet nem vonja kétségbe. Ebben
az összefüggésben kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy a feladatban megfogalmazott utasítás nem illeszkedik optimálisan a bázisszöveghez.
Úgy véljük, hogy az irodalmi példák említésének igénye általában sem esik egybe a feladattípus karakterével. Ez a feladat elsősorban a saját álláspont szabatos megfogalmazásának képességét hivatott mérni, tehát eredendően inkább a retorikai teljesítmény felmérésére alkalmas, mint az irodalmi tananyag „kikérdezésére”. Nagyrészt ez utóbbi felmérésére szolgált a feladatlap első része, de az Értelmezés feladatot sem lehet ilyen jellegű
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ismeretek nélkül magas színvonalon megoldani. Az irodalmi példák megkövetelése éppen
ezért némiképp feleslegesnek tűnik, olyan kötelező elemnek látszik, amely inkább gátat
szab a kreatív érvelésnek, mintsem segíti azt.
(2) Javaslat:
Ezek alapján javasoljuk, hogy a reflektálás feladat estében a jövőben sem a feladat
szövege, sem a javítási útmutató ne várja el az irodalmi példák – legtöbb esetben kissé
erőltetett – felvonultatását az érvek kifejtése során.
A Reflektálás feladat relatíve alacsonyabb megoldottsága természetesen nem tulajdonítható kizárólag az irodalmi példák említését megfogalmazó kívánalomnak. Míg a
műértelmezés legalábbis több évtizedes hagyománnyal rendelkezik a középiskolai
oktatásban, a Reflektálás új típusú feladat, amelynek nincs még számottevő tradíciója.
Ezért valószínűsíthető, hogy sem a tanárok nem olyan gyakorlottak e téren a felkészítésben, sem a diákok nem írnak olyan gyakran érvelést, mint műértelmezést.
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3. Gyakorlati írásbeliség
A feladat a vizsgakövetelményeknek megfelelően egy a mindennapi életben előforduló
szituációhoz kapcsolódó írásmű megalkotását kéri.
Nyelvet öltünk! – a Petőfi Irodalmi Múzeum mozgó kiállítása
Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulójára
A Nyelvet öltünk! játékos címet viselő kiállításunk Kazinczyék nyelvteremtő, nyelvújító generációjának törekvéseit ismétli meg olyan módon, hogy a magyar nyelvközösség aktuális
nyelvhasználatára és magára a nyelvre kívánja ráirányítani a figyelmet könnyen befogadható formában. […]
A kiállítás elsősorban a fiatalokat szólítja meg, a beszélőket, az ő nyelvükön beszél –
megpróbálja rádöbbenteni a látogatót saját beszélt és írott nyelvének, egyéni nyelvhasználatának sajátosságaira…
Forrás: Petőfi Irodalmi Múzeum honlapja
A múzeum bejáratánál Kazinczy Ferenc papírfigurája fogadja a látogatókat. Alkosson 10–12 mondatos üdvözlő beszédet Kazinczy nevében, amellyel a látogatók figyelmébe ajánlja a kiállítást! Fogalmazásmódja legyen igényes, de nyelvhasználatában ne kövesse Kazinczy korát!
A feladat utasításában megfogalmazott beszédhelyzet kissé kimódoltnak tűnik. Olyan
nyelvi szerepjátékot vár el a vizsgázótól, amely az emelt szintű vizsga kontextusában
kissé infantilisnak hat. Mindezzel azonban nem a konkrét feladatot kívánjuk elsősorban
minősíteni. Az elmúlt évek tapasztalata, hogy ezt a feladattípust nem lehetséges évrőlévre valóban életszerű szituációkhoz kapcsolni. A gyakorlati írásbeliség valós hétköznapi
beszédhelyzetei ugyanis nem különösebben változatosak. Másrészt úgy véljük, hogy
a feladattípus némiképp idegen az emelt szintű érettségi vizsga jellegétől. Az ebben a
feladattípusban elvárható képességek nem érik el az emelt szintű vizsgával szemben
támasztható színvonalbeli követelményeket. A jövőben várhatóan egyre több felsőoktatási
intézmény követeli majd meg bizonyos szakokon az emelt szintű magyar nyelv és
irodalom érettségi vizsgát. Egyre inkább megvalósul majd a két típusú és eltérő
követelményű vizsga közötti funkciómegosztás. Az emelt szintű érettségi vizsga egyre
inkább felvételi követelménnyé válik, ezzel összhangban pedig hangsúlyozottan olyan
szakmai kompetenciák mérésének az igénye jár együtt, amelyekre a felsőfokú
tanulmányokat alapozni lehet. A Gyakorlati írásbeliség feladattípusa nem tartozik ezek
közé.
Ha a statisztikai eredmények oldaláról közelítjük meg a kérdést, arra lehetünk
figyelmesek, hogy a Gyakorlati írásbeliség megoldottsági mutatója a legmagasabb, az
elérhető 15 pontból 11, azaz 73%. Ez az érték az Értelmezés hasonló mutatójánál 5%-kal,
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a Reflektálásénál 8%-kal magasabb, és 14,1%-kal haladja meg a nyelvi-műveltségi
feladatsor átlagos pontszámát. Mindez arra utal, hogy a négy nagy egység közül ez a
legkönnyebben megoldható, s ez a feladattípus differenciál a legkevésbé a vizsgázók
között. Másrészt a megoldási útmutató ennek a feladattípusnak az esetében többnyire
kénytelen általánosságban fogalmazni, s ezzel viszonylag kevés támpontot ad az értékeléshez. Mindezek következményeként a Gyakorlati írásbeliség némiképp egyfajta
bónusz-feladatként működik, amelynek javításakor a tanárok hajlamosak a dolgozat többi
feladatához képest magasabb pontszámot adni.
(3) Javaslat:
Mivel a Gyakorlati írásbeliség más jellegű képességeket mér, mint amely az emelt szintű
érettségi vizsgától elvárható, s szövegalkotási feladatok között immár harmadikként
meglehetősen redundáns módon szaporítja ezek sorát, javasoljuk e feladattípus megszüntetését, s a 15 pont megosztását a másik két szövegalkotási feladat, illetve esetlegesen a
nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor között.
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