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1. A kétszintű matematika érettségi vizsga 

1.1. Érettségi vizsgák Magyarországon 

Állami érettségi vizsga 1851 óta létezik Magyarországon. A cs. kir. vallás- és közoktatási 

minisztérium 1851. június 3-án keltezett „az érettségi vizsgálatoknak Magyarkorona-

országban, Szerbiában, ’s a temesi bánságban 1851-ki iskolaévben megtartása iránt” ki-

adott rendelettel tette azt – iskolafenntartóra való tekintet nélkül – kötelezővé. Az elmúlt 

162 év alatt az érettségi vizsga természetesen jelentős fejlődésen és számtalan változá-

son ment keresztül.
1
 

A rendszerváltozást megelőző évtized érettségi vizsgáját az 1978-tól kibontakozó re-

form határozta meg: ez a tantárgyak fakultációs lehetőségeit állította az oktatás további 

modernizálásának középpontjába. Még három évvel korábban, 1975-től hozták vissza az 

ötjegyű értékelést a háromfokozatú (dicsérettel megfelelt, megfelelt, nem felelt meg) minő-

sítés helyett. A vizsga ekkor már öt kötelező tárgyat tartalmazott. 

1985 májusában új oktatási törvényt fogadott el az Országgyűlés, s a törvény szelle-

mében szerkesztett „GÉV” és „SZÉV” (Gimnáziumi és Szakközépiskolai Érettségi Vizsga-

szabályzat) egységes szerkezetbe foglalta az érettségit. 

1993. szeptember 1-jén lépett életbe az új közoktatási törvény. A törvényhez kapcsoló-

dó vizsgaszabályzat 1995-ben jelent meg, de szerkezete még a korábbit idézi. Az érettsé-

gi vizsga ekkor továbbtanulásra jogosít, de a felsőoktatási intézmények „további követel-

ményekhez köthetik” a felvételt. 

A végül 2005-ben bevezetett egységes, kétszintű, standardizált érettségit az 1995-ben 

nyilvánosságra hozott vizsgakoncepció, majd az erre épülő 100/1997-es kormányrendelet 

alapozta meg. A kormányrendeletet további többéves intenzív szakmai és társadalmi vita 

követte, miközben a kétszintű vizsga fejlesztése és részletes kidolgozása zajlott.2 Az 

érettségi eredmények 2003 óta számítanak a továbbtanulási eredményekbe, 2005-től pe-

dig megszűnt az érettségitől elkülönülő felsőoktatási felvételi vizsga, a felvételi pontszá-

mokat teljes egészében az érettségi eredmények alapján számolják. 

                                                      
1
 A magyarországi érettségi vizsgák részletes történetét ld. [1]. 

2
 A vizsgafejlesztés folyamatát részletesen ld. [2]. 
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1.2.  A kétszintű érettségi vizsga 

A kétszintű érettségi legfontosabb jellemzőit említsük meg az alábbiakban néhány mon-

datban. 

A vizsga egységes: azaz a különböző középiskolai képzési irányok, profilok, iskolatípu-

sok azonos követelmények szerint és vizsgafeladatsorok alapján vizsgáznak. Ez a nem-

zetközi gyakorlatban ritkaságnak számít. 

A vizsga kétszintű: a differenciálási lehetőséget a heterogén motivációjú és képzettsé-

gű vizsgázók számára a két vizsgaszint biztosítja. A két szint az eredeti koncepció szerint 

a munka világába, illetve a felsőoktatásba való belépésre jogosított volna fel, ám a fel-

sőoktatási intézmények kezdetben – autonómiájukkal élve – nem tették kötelezővé az 

emelt szintű vizsgát, amely ma már ismét egyre több képzésen felvételi követelmény. 

A középszint külsőleg kontrollált belső vizsga, az emelt szint minden vonatkozásában kül-

ső vizsga. 

A vizsga standardizált: bárki bárhol vizsgázik, azonos követelményeknek kell eleget 

tennie. Ez korábban elsősorban az iskolai szóbeli vizsgákon nem érvényesült. 2005-ig 

sem az érettségi, sem a felsőoktatási felvételi vizsga mögött nem voltak kidolgozott, legi-

tim és nyilvános követelmények. Az egységes szerkezetű, általános és részletes vizsga-

követelmények, valamint a vizsgaleírások biztosítják az egységes követelményeket. 

Végül a vizsgafejlesztéshez társult egy nagyfokú tartalmi modernizáció is: a Nemzeti 

alaptantervnek az osztálytermek szintjét csak csekély hatásfokkal elérő tartalmi váltását a 

kimenetszabályozás eszközével hatékonyabban lehetett érvényesíteni. 

1.3.  A matematika érettségi vizsga 

Magyarországon 1959-ig a matematika érettségi iskolai (belső) vizsga volt. Központi ma-

tematika érettségi 1959 óta létezik, s az évtizedek alatt tartalmában, szerkezetében sok 

változáson ment keresztül.
3
 Sokáig volt szóbeli része is, 1973 óta a szóbeli vizsga csak az 

elégtelen írásbeli vizsga javítására szolgál. Szintén ebben az évben vezették be a felvéte-

lizők számára a közös érettségi-felvételi vizsgát, amely mind szerkezetében, mind nehé-

zségében eltért az iskolai érettségi vizsgától. 1975-től jelent meg a szakközépiskolákban a 

központi írásbeli érettségi, amely szerkezetében azonos volt a gimnáziumokéval, de 

(2001-ig) más feladatokból állt. 1981-től kezdve a feladatokat az Összefoglaló feladatgyűj-

temény matematikából című, mindenki számára ismert és hozzáférhető kötetből tűzték ki. 

                                                      
3
 A magyarországi matematika érettségi részletes történetéről ld. [3]. 
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1.4.  A kétszintű matematika érettségi vizsga 

A többéves vizsgafejlesztés eredményeképpen 2005-ben bevezetett kétszintű matematika 

érettségi jellemzőit foglaljuk össze az alábbiakban. 

Középszinten csak írásbeli vizsgát kell tenni a tanulóknak, mely két jól elkülöníthető fe-

ladatlapból áll. Az I. feladatlap 10-12 feladatot tartalmaz, amely az alapfogalmak, definíci-

ók, egyszerű összefüggések ismeretét hivatott ellenőrizni, ennek megoldására 45 perc áll 

rendelkezésre. A II. feladatlap megoldási időtartama 135 perc. A II/A rész három, egyen-

ként 9-14 pontos (a megvalósult gyakorlatban kizárólag 12 pontos) feladatot tartalmaz. A 

feladatok egy vagy több kérdésből állnak. A II/B rész három, egyenként 17 pontos felada-

tot tartalmaz, amelyből a vizsgázó választása szerint kettőt kell megoldani. A feladatok a 

középszintű követelmények keretein belül összetett feladatok, általában több témakört is 

érintenek és több részkérdésből állnak. Az I. rész összpontszáma 30, a II. rész 

összpontszáma 70, így az írásbeli vizsga összpontszáma 100. Szóbeli vizsgát csak annak 

kellett tennie, akinek az írásbelin elért eredménye elérte a 10%-ot, de nem érte el 

a 20%-ot. (Ebben az utóbbi időben történt változás: 2012 óta a szóbelire bocsátás feltétele 

a legalább 12%-os, de 25%-ot meg nem haladó írásbeli eredmény.) 

Az emelt szintű írásbeli vizsgán a vizsgázóknak 240 perc alatt egy központi feladatsort 

kell megoldaniuk. A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg a 

feladatlap két része között. Az I. részfeladatsor négy feladatból áll. Ezek az emelt szintű 

követelmények alapján egyszerűnek tekinthetők, többnyire a középszintű követelmények 

ismeretében is megoldhatók. A feladatok több részkérdést is tartalmazhatnak. A II. részfe-

ladatsor öt, egyenként 16 pontos feladatból áll. Ezek közül legalább kettőben a gyakorlati 

életben előforduló szituációból származik a probléma, így a megoldáshoz a vizsgázónak a 

szöveget le kell fordítania a matematika nyelvére, azaz matematikai modellt kell alkotnia, 

abban számításokat végeznie, s a kapott eredményeket az eredeti probléma szempontjá-

ból értelmezve kell válaszolnia a feltett kérdésekre. A vizsgázónak az öt feladatból négyet 

kell kiválasztania és megoldania. A feladatok általában egy-két témakör ismeretanyagára 

támaszkodnak. Az I. rész összpontszáma 51, a II. rész összpontszáma 64, így az írásbeli 

vizsga összpontszáma 115. Az értékelés központi javítási-értékelési útmutató alapján tör-

ténik. A javítási-értékelési útmutató tartalmazza a feladatok részletes megoldásait, azok 

lehetséges változatait, az egyes megoldási lépésekre adható részpontszámokat. 

Az írásbeli vizsgán használható segédeszközök: függvénytáblázat (egyidejűleg akár 

többféle is), szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámoló-

gép, körző, vonalzó, szögmérő. Ezekről a vizsgázó gondoskodik. 

Az írásbeli feladatsorok tartalmi arányait is a vizsgaleírás tartalmazza, ezek az alábbiak 

(a dolgozatban későbbiekben esetenként csak sorszámaikkal utalunk a témakörökre): 
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 Középszint Emelt szint 

I. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika 20% 25% 

II. Aritmetika, algebra, számelmélet 25% 20% 

III. Függvények, az analízis elemei 15% 20% 

IV. Geometria, koordinátageometria, trigonometria 25% 20% 

V. Valószínűség-számítás, statisztika 15% 15% 

 

Az emelt szintű szóbeli vizsga központi tételsor alapján zajlik, mely lényegében a teljes 

középiskolai tananyagot (beleértve a csak fakultáción tanított témaköröket is) felöleli. 

A vizsgázó a központilag összeállított és előre nyilvánosságra hozott tételek közül egy té-

telt húz, melyet önállóan kell kifejtenie. A szóbeli vizsgán elérhető pontszám 35, az értéke-

lés szintén központi értékelési útmutató alapján történik. 

Az emelt szintű vizsga követelményei tartalmazzák a középszintű vizsgakövetelmé-

nyeket, esetenként változatlan tartalommal, magasabb műveleti szinten, nehezebb felada-

tokon keresztül számon kérve. 

A részletes vizsgakövetelmények olyan új tartalmak megjelenését jelentették a vizsgán 

(úgy közép-, mint emelt szinten), melyek korábban egyáltalán nem vagy csak sokkal ki-

sebb súllyal szerepeltek az érettségin. Teljesen új elemnek tekinthető a gráfelmélet, a ma-

tematikai statisztika és a valószínűség-számítás, továbbá emelt szinten az analízis megje-

lenése, míg a korábbinál lényegesen fontosabb szerepe lett a gondolkodási mód-

szereknek, a matematikai logikának és a kombinatorikának, valamint előtérbe kerültek a 

szövegértési, modellalkotási kompetenciákat számon kérő feladattípusok. A 2005-ös és 

2006-os év feladatsorainak részletes elemzéséről készült tanulmányok kimutatták, hogy 

az új tartalmak nem okoztak extra nehézséget a tanulóknak, a régi és az új témakörökből 

kikerült feladatok megoldottsága közt nem mutatkozott lényeges különbség.
4
 

A korábbi írásbeli vizsgához, illetve a központi érettségi-felvételi feladatsorokhoz ké-

pest a már említetteken kívül további lényeges különbség, hogy a vizsga mindkét szintjén 

lehetőség van a feladatok közti választásra (egy feladat kihagyására). A középszintű vizs-

gán kikerült a követelmények közül az ismert tétel bizonyítása és a definíció kimondása, 

ehelyett jelent meg a definíciók és tételek közvetlen, egyszerű, többségében indoklás nél-

küli alkalmazását megkövetelő I. részfeladatsor. Szemben a közös érettségi-felvételi fela-

datsor 7-8. feladatával, az emelt szintű feladatsorból kikerültek a különleges ötletet igény-

lő, inkább versenyfeladat jellegű feladatok. Az írásbeli vizsga javítási-értékelési útmutatója 

igen részletesen, jellemzően 1-2 pontos itemekre lebontva közli a megoldásokat (eseten-

                                                      
4
 A témáról részletesebben ld. [4], [5] és [6]. 
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ként többet is), és igyekszik a további (nem részletezett) megoldásokat is figyelembe véve 

fogalmazni. 

1.5.  Nemzetközi kitekintés 

A matematika érettségi sokféle módon jelenik meg a különböző országokban, alkalmaz-

kodva az adott ország érettségi struktúrájához és matematikaoktatásának tartalmi és 

módszertani kultúrájához. Általában kötelező vizsgatárgy és legtöbbször írásbeli vizsga. 

A feladattartalmak és -típusok változatosak. Tartalmilag jellemzően szűkebb tematikájú a 

vizsga, mint a hazai, szinte mindenhol jóval kisebb a geometria szerepe, mint Magyaror-

szágon. A feladatok többsége (a magyar feladatsorokhoz hasonlóan) nyílt végű, de szá-

mos országban nem törekednek a teljes iskolai matematika-tananyag számonkérésére. 

Jellemző, hogy a felsőoktatásban szükséges tartalmak jelennek meg nagyobb hangsúllyal 

a vizsgákon. 
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2. A 2012. május-júniusi középszintű feladatsor 

2.1. A vizsgázók száma és a vizsga összesített eredményessége 

A meg nem jelenteken és a mentességgel rendelkezőkön kívül 82675 vizsgázó vett részt a 

2012. május-júniusi középszintű matematika vizsgán. A középszinten ténylegesen vizsgá-

zók számának alakulása követhető nyomon (1. ábra).
5
 

 
1. ábra: 

A matematikából középszinten vizsgázók száma a május-júniusi vizsgaidőszakokban (2006-2012) 

A kétszintű vizsgarendszer bevezetésének első évében, 2005-ben különböző okoknál 

fogva mindössze 43 432 tanuló tett középszintű érettségit matematikából 68,9%-os átlag-

eredménnyel. Az alacsony vizsgázói létszám okai:  

1) Ebben az évben idő előtt nyilvánosságra került a középszintű feladatsor, így a vizs-

gázók választhatták azt, hogy utolsó középiskolai évük második félévének végén kapott 

jegyet számítsák be a matematikaérettségi jegyének, ebben az esetben azonban ez nem 

volt beleszámítható a felvételibe. Aki matematikából felvételizett, annak kötelező volt újra-

írni a feladatokat.  

2) A nyelvi előkészítő évfolyamon ebben az évben végző vizsgázók még a korábbi 

érettségi vizsgát tették le.  

Ezek az adatok oly mértékben eltérnek a későbbi évek megfelelő adataitól, hogy csak 

a 2006. évtől végezzük vizsgálódásainkat. A vizsgázók számának 2009 óta tapasztalható 

csökkenése elsősorban demográfiai okokkal magyarázható. 

                                                      
5
 Az egyes vizsgaidőszakokra vonatkozó részletes kimutatásokról ld. [8]. 
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A vizsgázók átlagteljesítményét mutatja a 2. ábra. Jól látható, hogy 2007 óta az átlagos 

eredmény 44 és 50% között mozog, a 2012. évi vizsga átlagos eredménye is ebbe az in-

tervallumba esik. Meg kell azonban említenünk, hogy ezek az adatok a szóbeli vizsgákon 

elért (az írásbeliknél nyilvánvalóan jobb) eredményeket is tartalmazzák. A szóbeli vizsgák 

alacsony száma és az ezeken elért eredmények viszonylag kicsi befolyásoló ereje miatt 

azonban ennek a ténynek jelen kutatás szempontjából nincs lényeges szerepe. 

 
2. ábra: 

A matematikából középszinten vizsgázók átlagteljesítménye 

a május-júniusi vizsgaidőszakokban (2006-2012) 

Mivel a tanulmányunkhoz készült vizsgálatban csak a nappali tagozatos képzésben 

részt vevők köréből (2012-ben a 82675 vizsgázó közül 70550 fő) választották ki a mintát, 

a 3. ábra segítségével megmutatjuk a nappali tagozatosok átlagteljesítményének alakulá-

sát is. Ez a vizsgázói kör minden évben jellemzően 2-3%-kal magasabb átlageredményt 

ért el a teljes vizsgázói populációnál, 2012-ben 51,32%-ot.
6
 

                                                      
6
 A vizsgálatunkban érintett (reprezentatív mintavétellel kiválasztott) 996 vizsgázó átlagteljesítménye az írásbeli vizsgán 

51,34%, így ez a tény is igazolja a vizsgán nyújtott összteljesítménynek és az írásbeli vizsga eredményének erős megfe-

leltethetőségét. 
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3. ábra: 

A matematikából középszinten vizsgázó nappali tagozatos képzésben résztvevők átlagteljesítménye 

a május-júniusi vizsgaidőszakokban (2006-2012) 

2.2. A feladatsor felépítése és az egyes itemek megoldottsága 

A feladatsor vizsgaleírás szerinti összetételéről az 1.4. fejezetben írtunk. A feladatsor min-

denben megfelel a vizsgaleírásnak. A témakörök megjelenési arányát a javítási útmutató-

ban megjelenő itemeinek besorolása alapján kell kiszámítani. A feladatok jelentős része 

több témakörbe is besorolható, így egy adott feladatsorban a témakörök arányának meg-

ítélése részben szubjektív. Egyes feladatoknak két különböző megoldásában továbbá 

más-más súllyal szerepelhetnek egyes témakörök. Az egyes vizsgázók számára – fela-

datválasztásuktól függően – az arányok még jobban eltolódhatnak. Mindezeket is figye-

lembe véve a feladatsor a vizsgaleírásban előírt arányokat nagy pontossággal teljesíti. 

Az alábbiakban itemről itemre elemezzük az egyes feladatok megoldottságát. Megol-

dottság alatt azt értjük, hogy egy adott itemnél a mintában szereplő vizsgázók az összes 

elérhető pontszám hány százalékát érték el. 

Az I. rész 1. feladata a mértani sorozat összegképletébe való behelyettesítést kívánta 

meg, amit 60%-os eredményességgel teljesítettek a vizsgázók. A 2. feladatban egy adott 

ponton keresztül adott egyenessel párhuzamos egyenes egyenletét kellett felírni. Ennek 

eredményessége alig haladta meg a 30%-ot. A 3. feladat két részének megoldása (egy 

másodfokú függvény minimumhelyének és értékének meghatározása) 50%-os, ill. 62%-os 

eredményességgel történt. A 4. feladatban két állítás logikai értékét kellett meghatározni. 

Miután az A) állítást az érettségizők 64%-a, a B)-t pedig mindössze 32%-a oldotta meg 

helyesen, ezért itt érdemes részletesebben is foglalkozni a feladat vizsgálatával. Miután 

a válaszolók nagy része (64%-a) összesen 1 pontot szerzett meg a 2-ből, ezért felmerül 

annak lehetősége, hogy a feladat szövegét („Döntse el, melyik állítás igaz, melyik hamis!”) 
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sokan félreértették, és úgy gondolták, hogy a két állítás közül az egyik igaz, a másik pedig 

hamis. Így valószínűleg az A) állításról eldöntötték, hogy az igaz, ezért a B)-re gondolko-

dás nélkül írhatták sokan, hogy hamis, miközben az is igaz volt. Erre utal az az adat is, 

hogy az összesen 1 pontot szerzők között majdnem 3-szor annyian voltak azok, akik csak 

az A) kérdésre adtak jó választ (477 vizsgázó), mint azok, akik csak a B)-re (162 vizsgá-

zó). Az 5. feladat 90% feletti megoldottsága azt mutatja, hogy érettségiző vizsgázóink a 

százalékszámítás alapjaival tisztában vannak. A 6. feladatban egy ívmértékben megadott 

szöget kellett fokba átszámolni, amit 70%-osan sikerült megoldani. A 7. feladat két részét 

(egy egyenletével megadott kör középpontjának és sugarának meghatározása) 52%-os, 

illetve 70%-os arányban oldották meg jól a vizsgázók. A 8. feladat (a testtömegindex ki-

számítása adatoknak egy képletbe helyettesítésével) megoldottsága közel 90%-os volt, ez 

bizonyult a második legkönnyebb feladatnak az I. részben. A 9. feladatban egy egyszerű 

valószínűség-számítási kérdéssel találkoztak a vizsgázók. A válasz megoldottsága 62%-

os lett, de a hozzá tartozó indoklás megoldottsága már jóval alacsonyabb volt (46%). Erre 

az lehet a magyarázat, hogy a megoldási útmutató kettős vonallal választotta el a két 

itemet, így a hibás elindulás után a vizsgázók egy része a kedvező és összes esetek szá-

mának elosztásáért kaphatta meg a második item 1 pontját. A 10. feladat nehezebbnek 

bizonyult, amit az indoklásnál mérhető 41%-os és a lehetséges értékek megadásánál ta-

pasztalt 47%-os érték is mutat. A második item magasabb megoldottsága itt inkább a ma-

gyarázatok hiányát vagy hibáját jelzi. A 11. feladat 53%-os megoldottsága azt jelzi, hogy 

az érettségizők kb. fele képes két egyszerű algebrai kifejezést szorzattá alakítani, majd az 

így kapott törtet egyszerűsíteni. Az első rész utolsó feladata trigonometrikus függvények 

képéhez kapcsolódott, a vizsgázóknak majdnem pontosan a fele választotta ki a három 

lehetőség közül a jó választ. Ráadásul itt az is kiderült, hogy noha a javítási útmutató nem 

tartalmazta a – tulajdonképpen nyilvánvaló – megjegyzést, hogy a „pontszám nem bontha-

tó”, a mintában szereplő vizsgázók tanárai közül senki nem adott 1 pontot (a lehetséges 2-

ből) az itemre. 
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4. ábra: 

Részkérdések megoldottsága az I. részben 

A második feladatlap „A” részében  található három feladat (két 2 pontos alfeladattól el-

tekintve) 6 iteme nagyon hasonló megoldottságot mutat: ezek 27% és 43% között szó-

ródnak. A 15. feladat első két részét 80% körül teljesítették a vizsgázók, ami várható volt, 

hiszen két igen egyszerű, tulajdonképpen matematikai ismeret nélkül is megoldható fela-

datról volt szó. 

A 14. feladatot érdemes egy kicsit részletesebben is megvizsgálni, mivel majd a 2.3.2 

részben látjuk, hogy magyarázó ereje ennek a feladatnak a legmagasabb. A feladat három 

részből állt, és a síkgeometriai ismereteket kérte számon (derékszögű háromszög egy 

adatának kiszámítása egy oldal és egy hegyesszög ismeretében, a koszinusz-tétel alkal-

mazása és trapéz területének kiszámítása). A c) feladat azért szerepelhetett ilyen jól az 

illeszkedés vizsgálat során, mert nagyon sokféleképpen lehet megoldani. A javítókulcs is 

két (egészen eltérő megközelítésű) megoldást részletez, de a gyakorlat azt mutatta, hogy 

a vizsgázók sok különböző megoldási módot találtak az eredmény kiszámolására. 

A „B” rész három feladatából kettőt kellett a vizsgázónak kiválasztania, az egyik felada-

tot kihagyhatták. A 16. feladatot mindössze 4%, a 17.-et 21%, a 18. feladatot pedig 75% 

hagyta ki. Ezzel szoros összefüggésben a 16. a alfeladat megoldottsága 95% feletti volt, 

ami azért is figyelemre méltó, mert erre az itemre összesen 8 pontot lehetett szerezni. 

Az adatokat részletesebben áttekintve az is látható, hogy az ezt a feladatot választók 

87%-a a maximálisan elérhető 8 pontot szerezte meg. Talán nem túlzás azt állítani, hogy 
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sok vizsgázót ez a feladat „mentett meg” az elégtelen osztályzattól vagy a szóbeli vizsgára 

kerüléstől. A többi tíz alfeladat megoldottsága 31% és 68% között szóródott, mint az alábbi 

grafikonból is látható. 

Ebből a részből a 17. feladatot vizsgáljuk meg részletesebben, annak is elsősorban a) 

és b) alkérdését. Az adatok elemzésekor ugyanis szembetűnő, hogy a b) alfeladat megol-

dottsága magasabb, mint az a) részé. Az a) részben (ahol 5 szám átlagát 1 pontért, szó-

rását további 2 pontért kellett kiszámítani) a vizsgázók túlnyomó többsége, 697 vizsgázó 1 

pontot szerzett, vagyis szinte biztosak lehetünk benne, hogy a vizsgázók 70%-a csak átla-

got tud számolni, szórást (akár számológéppel) nem. Ugyanakkor a fenti 697 tanuló 36%-

a (250 fő) az elérhető maximális 3 pontot megszerezte a b) részben, ahol 5 szám ismert 

szórásából (ennek értéke 0 volt) és átlagából kellett az 5 (egyenlő) számot felírni. A forga-

lomban lévő függvénytáblákat megvizsgálva szembetűnő, hogy a „Szóródási mutatók” cím 

alatt először a „terjedelem” szerepel, mint 

fogalom. Valószínűsíthető (illetve saját gya-

korlatból biztosan állítható), hogy a vizsgá-

zók egy jó része szórás helyett terjedelmet 

számolt az a) részben, de a b) részben 

ugyanazt kapták, mint a javítási útmutató-

ban szereplő eredmény, hiszen a 0 szórású 

adatoknak a terjedelme is 0. Érdekes elvi 

kérdést vet fel, hogy egy nyilvánvaló elvi 

hiba egy alfeladatban, majd az ebből fakadó 

jó megoldás egy másik alfeladatban vajon 

mennyi pontot ér?  

A feladatok további elemzésével egy ké-

későbbi fejezetben foglalkozunk még. 

  

5. ábra: 

Részkérdések megoldottsága a II. részben 
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2.3. A feladatsor mérésmetodikai jellemzői 

2.3.1. A mintavételezési eljárás 

A vizsgálatunkban érintett érettségi vizsgán 82 675 vizsgázó vett részt a meg nem jelente-

ken és a mentességgel rendelkezőkön kívül. Közülük választottunk ki egy végül 996 fős 

mintát. A mintavételezési eljárásból eleve kizártuk azokat a vizsgázókat, akik (1) idegen 

nyelven írták meg a dolgozatot, (2) sajátos nevelési igényűek, (3) nem 2012-ben végeztek, 

(4) módosított profillal írták meg a dolgozatot (módosítva lett az elérhető pontszám), 

(5) másik iskolában vendégtanulóként írták meg az érettségit, valamint (6) nem nappali 

képzésben tanulnak. A kizárások után még nagyon sok telephely maradt az adatbázisban. 

Első lépésként ezért az egyes tantárgyak kapcsán érintett telephelyeket hármas csopor-

tokba osztottuk hasonlóságuk alapján, és minden ilyen hármas csoportból véletlenszerűen 

kiválasztottunk egyet. Ennek eredményeképpen harmadannyi esélyes telephelyünk ma-

radt, amelyek még mindig megfeleltek a reprezentativitási feltételeknek. A hasonlóság 

szempontjai között szerepelt az egyes tárgyakban és szinteken írt dolgozatok száma és az 

ezeken elért átlagos eredmény hasonlósága, valamint szigorú feltétel volt, hogy az egyes 

csoportok mindegyik tagja azonos régióhoz és településtípushoz tartozzon. 

Középszinten a mintát úgy választottuk, hogy a megtartott telephelyek vizsgázói közül 

ezer darab tanulóhármast jelöltünk meg. Ehhez elsődlegesen kiválasztottunk ezer tanulót, 

majd a sorban utána és előtte lévő, hozzá nagyon hasonló tanulót megjelöltük 1-es és 2-

es póttanulónak, akik nagyon hasonló eredményekkel rendelkeztek. Ezt követően rangso-

roltuk az érintett telephelyeket aszerint, hogy a tanulóhármasok 3000 tanulója közül há-

nyan írták meg az adott helyszínen a dolgozatot. Utolsó lépésként a tanulóhármasokból 

azt az egy vizsgázót tartottuk meg a végső mintában, aki olyan telephelyhez tartozott, 

amelyről a legtöbb tanuló lett kiválasztva a 3000 fős mintába, s ha többen is akadtak, ak-

kor a kiválasztott tanuló – 1-es póttanuló – 2-es póttanuló rangsort követve jelöltük ki a 

megfelelő vizsgázót.  

Az így kapott 996 elemű minta régióra, településtípusra (Budapest, megyeszékhely, és 

egyéb kategóriákkal), a képzési típusra (gimnázium, szakközépiskola) és a vizsgán elért 

eredményre nézve reprezentatív. 
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2.3.2. A feladatok magyarázó ereje (az adott feladat illeszkedése  

a teljes feladatsorhoz) 

Ebben a részben azt vizsgáljuk, hogy ha lineáris regressziónál az adott feladatnál elért 

pontszám segítségével közelítenénk az összpontszámot, illetve az összpontszámból ki-

hagyva 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 többi, meglehetősen jó érték között feltűnő a 4. és 5. feladat alacsony magyarázó 

ereje. Ez utóbbi nem meglepő ismerve a feladat könnyűségét (egy számot kell 12%-kal 

megnövelni), de a 4.-nél más a hiba. Ezt a hibát a 2.2 pontban már részletesen elemeztük. 

A részfeladatokat tekintve a magasabb, 0,4-nél nagyobb értékeket a következő alfela-

datoknál figyelhetünk meg: 7. a, 11., 13. b, 14. a, 14. b, 14. c (0,508), 15. c, 18. b. Teljes 

feladatokat tekintve a 14-es feladat magyarázó ereje a legnagyobb (0,578), ennek a fela-

datnak a leírását is elvégeztük a 2.2 pontban. 

Az alábbi két táblázatban az egyes feladatok, illetve részfeladatok magyarázó erejét 

tüntettük fel. 
1. táblázat: A feladatok magyarázó ereje 

 feladat magyarázó erő (R
2
) 

feladat többi feladat pontszáma összes feladat pontszáma 

1. feladat  0.228 0.322 

2. feladat  0.382 0.517 

3. feladat  0.285 0.382 

4. feladat  0.036 0.072 

5. feladat  0.045 0.081 

6. feladat  0.256 0.354 

7. feladat  0.455 0.580 

8. feladat  0.106 0.180 

9. feladat  0.303 0.429 

10. feladat  0.356 0.490 

11. feladat  0.441 0.580 

13. feladat  0.418 0.627 

14. feladat  0.525 0.709 

15. feladat  0.448 0.626 

16. feladat  0.356 0.536 

17. feladat  0.348 0.553 

18. feladat  0.501 0.692 
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2. táblázat: A részfeladatok magyarázó ereje 

feladat feladat magyarázó erő (R
2
) 

 többi feladat pontszáma összes feladat pontszáma 

1.  0.228 0.322 

2. ind.  0.399 0.489 

2. egy.  0.403 0.451 

3. min. h.  0.323 0.376 

3. min. é.  0.220 0.270 

4. A  0.029 0.055 

4. B  0.002 0.011 

5.  0.045 0.081 

6.  0.256 0.354 

7. középp.  0.462 0.552 

7. sugár  0.306 0.354 

8.  0.106 0.180 

9. ind.  0.257 0.346 

9. val.  0.254 0.304 

10. ind.  0.287 0.339 

10. x ért.  0.366 0.459 

11.  0.441 0.580 

13. a  0.335 0.432 

13. b  0.360 0.513 

14. a  0.391 0.437 

14. b  0.423 0.490 

14. c  0.496 0.613 

15. a  0.091 0.117 

15. b  0.089 0.117 

15. c  0.459 0.609 

16. a  0.033 0.064 

16. b  0.272 0.340 

16. c  0.367 0.478 

17. a  0.180 0.206 

17. b  0.123 0.172 

17. c  0.211 0.321 

17. d  0.210 0.299 

18. a  0.210 0.316 

18. b  0.390 0.468 

18. c  0.239 0.307 

18. d  0.176 0.231 
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2.3.3. A feladatok pontbiszeriális korrelációja 

A pontbiszeriális korreláció számításánál a Rasch-modellből adódó becsült képességpon-

tokat használtuk, ahogy az a szakirodalomban javasolt. Megjegyezzük, hogy amely fela-

datnál és pontszámnál 5% alatti a megoldottság, ott a pontbiszeriális korreláció értéke 

fenntartásokkal tekintendő, azaz nem feltétlenül megbízható.  
 

 adott pontszámot elérők 
aránya %-ban 

adott pontszám pontbiszeriális  
korrelációja 

feladat  0 pont 1 pont 2 pont 3 pont 0 pont 1 pont 2 pont 3 pont 

1.  31.0 17.7 51.3  -0.50  -0.07  0.52   

2. ind.  60.7 13.0 26.3  -0.67  0.09  0.68   

2. egy.  68.9 31.1   -0.70  0.70    

3. min. h.  50.2 49.8   -0.60  0.60    

3. min. é.  38.4 61.6   -0.50  0.50    

4. A  35.6 64.4   -0.25  0.25    

4. B  67.3 32.7   -0.14  0.14    

5.  8.2 1.8 90.0  -0.26  -0.08  0.28   

6.  29.7 0.7 69.6  -0.56  0.00  0.55   

7. középp.  40.3 16.4 43.4  -0.64  -0.07  0.69   

7. sugár  30.0 70.0   -0.55  0.55    

8.  6.6 3.8 9.1 80.4 -0.32  -0.14  -0.15  0.38 

9. ind.  39.1 29.4 31.5  -0.52  0.02  0.53   

9. val.  38.1 61.9   -0.53  0.53    

10. ind.  58.6 41.4   -0.59  0.59    

10. x ért.  41.2 23.9 34.9  -0.58  -0.03  0.63   

11.  36.6 13.9 3.7 45.8 -0.63  -0.12  -0.04  0.70 

A feladatonként számolt pontbiszeriális korrelációkat, valamint az elért pontszámok el-

oszlását az alábbi táblázat mutatja.  
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 0 pont 1 pont 2 pont 3 pont 

1. feladat -százalékos megoszlás  31.02 17.67 51.31  

1. feladat -pontbiszeriális korreláció  -0.50 -0.07 0.52  

2. feladat -százalékos megoszlás  59.14 9.04 7.83 24.00 

2. feladat -pontbiszeriális korreláció  -0.68 0.05 0.10 0.69 

3. feladat -százalékos megoszlás  35.84 16.87 47.29  

3. feladat -pontbiszeriális korreláció  -0.49 -0.19 0.62  

4. feladat -százalékos megoszlás  19.38 64.16 16.47  

4. feladat -pontbiszeriális korreláció  -0.19 -0.07 0.30  

5. feladat -százalékos megoszlás  8.23 1.81 89.96  

5. feladat -pontbiszeriális korreláció  -0.26 -0.08 0.28  

6. feladat -százalékos megoszlás  29.72 0.70 69.58  

6. feladat -pontbiszeriális korreláció  -0.56 0.00 0.55  

7. feladat -százalékos megoszlás  26.00 17.27 14.36 42.37 

7. feladat -pontbiszeriális korreláció  -0.54 -0.23 -0.05 0.69 

8. feladat -százalékos megoszlás  6.63 3.82 9.14 80.42 

8. feladat -pontbiszeriális korreláció  -0.32 -0.14 -0.15 0.38 

9. feladat -százalékos megoszlás  26.10 22.19 22.89 28.82 

9. feladat -pontbiszeriális korreláció  -0.49 -0.20 0.13 0.54 

10. feladat -százalékos megoszlás  39.36 13.76 19.28 27.61 

10. feladat -pontbiszeriális korreláció  -0.57 -0.09 0.07 0.63 

11. feladat -százalékos megoszlás  36.65 13.86 3.71 45.78 

11. feladat -pontbiszeriális korreláció  -0.63 -0.12 -0.04 0.70 

12. feladat -százalékos megoszlás  49.50  50.50  
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2.3.4. A teszt Cronbach-alfa értéke 

A Cronbach-alfa a teszt belső konzisztenciáját méri. Képlete egy k feladatból álló 

tesztre: 
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ahol D2 a szórásnégyzet (variancia). Az α 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 növe-

lése önmagában is növeli az α értékét, ahogy ez itt is látható az I. rész eredményeinél.  
 

I. rész 

Cronbach-alfa részkérdésenként: 0,862 

Cronbach-alfa feladatonként: 0,835 

 

Teljes feladatsor 

Cronbach-alfa részkérdésenként: 0,870 

Cronbach-alfa feladatonként: 0,805 
 

A fenti ismeretek birtokában a vizsgált érettségi feladatsornál elég erős a Cronbach-

alfa értéke, ez az érték egészen jó értéknek számít.  
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2.4. Vizsgázók különböző csoportjainak teljesítménye közti 
eltérés 

2.4.1. Nemek szerinti teljesítménykülönbség 

A kiválasztott mintában 410 fiú és 586 lány szerepelt. A fiúk átlagos teljesítménye 52,31%, 

a lányoké 50,66%. A két nem teljesítménye közti különbség 1,65%. Feltűnő, hogy sokkal 

több lány írta meg a dolgozatot, mint fiú, és a fiúk teljesítménye némileg jobb a lányokénál.  

2.4.2. Iskolatípus szerinti teljesítménykülönbség 

Míg a fiúk és lányok közti teljesítménykülönbségeket az évenként nyilvánosságra ho-

zott statisztikai adatok nem tartalmazzák, kezdettől rendelkezésünkre állnak az adatok a 

gimnáziumi, illetve szakközépiskolai tanulók eredményének eltéréséről. A mintába 505 

gimnáziumba és 491 szakközépiskolába járó vizsgázó eredménye került be. (A gimnázi-

umban, illetve szakközépiskolában matematikából középszinten érettségizők száma közel 

egyenlő 2006 óta.) Az adatokat a 6. ábra mutatja. 

 
6. ábra: 

A gimnáziumi és szakközépiskolai tanulók átlagteljesítménye 

a május-júniusi vizsgaidőszakokban (2006-2012) 

A két iskolatípusban tanulók közti teljesítménykülönbség szinte állandónak mondható, 

2006 óta átlagosan 15,9%. 
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2.4.3. Településtípus szerinti teljesítménykülönbség 

Megvizsgáltuk, hogy kimutatható-e szignifikáns teljesítménykülönbség a különböző telepü-

léstípusokon élő vizsgázók között. A 2005-ös vizsga eredményeinek régiókra lebontott 

elemzése nem talált ilyen különbségeket: a legnagyobb eltérés 3,5% volt (részletesebben 

ld. [5]). 

A mintában szereplő vizsgázók közül 193-an Budapesten, 376-an megyeszékhelyen, 

427-en egyéb településen teljesítették a vizsgát. A Budapesten vizsgázók átlagteljesítmé-

nye 54,42% volt, a megyeszékhelyeken 53%-os, az egyéb településeken vizsgázók 

48,48%-os átlageredményt értek el.  

2.5.  A feladatsor kihagyott feladata 

2.5.1. A kihagyott feladat jelölése 

Mindezidáig semmilyen kimutatással nem rendelkeztünk arra nézve, hogy a vizsgázók 

mennyire pontosan követik a kihagyott feladat jelölésére a dolgozat II. részének 3. oldalán 

olvasható előírásokat7, s az esetleges szabálytalan jelölés okoz-e a javító tanárok számá-

ra bizonytalanságot. A javító tanárok részére szóló útmutatás a javítási-értékelési útmutató 

2. oldalán, a tartalmi kérések 10. pontja alatt olvasható: „A vizsgafeladatsor II/B részében 

kitűzött 3 feladat közül csak 2 feladat megoldása értékelhető. A vizsgázó az erre a célra 

szolgáló négyzetben – feltehetőleg – megjelölte annak a feladatnak a sorszámát, amely-

nek értékelése nem fog beszámítani az összpontszámába. Ennek megfelelően a megjelölt 

feladatra esetlegesen adott megoldást nem is kell javítani. Ha mégsem derül ki egyértel-

műen, hogy a vizsgázó melyik feladat értékelését nem kéri, akkor automatikusan a kitűzött 

sorrend szerinti legutolsó feladat lesz az, amelyet nem kell értékelni.” 

A vizsgázók az esetek döntő többségében előírásszerűen megjelölik, hogy melyik fela-

dat értékelését nem kérik. Ezen kívül három különböző eset képzelhető el: 

1. A vizsgázó nem jelölte, hogy melyik feladat értékelését nem kéri, de a dolgozatából 

ez egyértelműen kiderül (például mert van egy feladat, amelyikhez hozzá sem kezdett). 

Ekkor a javító tanár ezt a feladatot nem értékeli. 

2. A vizsgázó nem jelölte, hogy melyik feladat értékelését nem kéri, és ez a dolgozatá-

ból sem egyértelmű. (Ezen túl elvileg az is elképzelhető, hogy a javító tanár számára ma-

                                                      
7
 „A B részben kitűzött három feladat közül csak kettőt kell megoldania. A nem választott feladat sorszámát írja be a 

dolgozat befejezésekor az alábbi négyzetbe! Ha a javító tanár számára nem derül ki egyértelműen, hogy melyik fela-

dat értékelését nem kéri, akkor a 18. feladatra nem kap pontot.” 
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ga az egyértelműség kérdéses.) Ebben az esetben a vizsgázóknak és a javító tanároknak 

szóló útmutató előírásai alapján a 18. feladat megoldását nem értékelik. 

3. A vizsgázó jelölte, hogy melyik feladat értékelését nem kéri, de a dolgozata alapján 

vélhetően tévesen (pl. egy jól megoldott feladat sorszámát írta be a négyzetbe, de van 

olyan feladat, amihez nem vagy csak alig kezdett hozzá). Ebben az esetben az előírások 

betűje szerint a javító tanárnak nincs módja mérlegelésre, a négyzetbe írt sorszámú fela-

datot nem értékelheti. 

A dolgozatok vizsgálatakor azt is felmértük, melyik eset hányszor fordult elő a mintá-

ban: az 996 dolgozat közül 986 esetben a vizsgázók jelölték, hogy melyik feladat értékelé-

sét nem kérik, 6 esetben pedig ugyan nem jelölték, de a dolgozatukból ez egyértelműen 

kiderült. 4 olyan vizsgázó volt, aki nem jelölt és a dolgozatból nem is derült ki egyértelmű-

en a választása. Ez utóbbi 4 esetben a javító tanár a szabályoknak megfelelően az utolsó, 

18. feladat megoldását nem értékelte. Ezek alapján megállapítható, hogy a kihagyott fela-

dat jelölése megnyugtatóan rendezett. 

2.5.2. A feladat kihagyásának jelentősége és célja 

A feladat kihagyásának lehetősége a kétszintű érettségi rendszer egyik fő jellegzetessége, 

nem csak matematikából. A kihagyás jelentőségét vizsgálva úgy véljük, hogy a célja ket-

tős. Egyrészt a vizsgázóknak kedvező lehetőségként lélektani biztonságot jelent a tudat: 

lehet hibázni, lehet nem mindent tökéletesen tudni, az eredmény így is lehet akár maximá-

lis. Másrészt (főleg ha a tanár a felkészülés során is hangsúlyt fektet erre a kérdésre és 

nem az érettségin találkozik a vizsgázó először a választás szükségességével) a vizsgázó 

önreflexiós kompetenciáját fejleszti: melyik témakörben vagyok kevésbé jó? Hol szoktam 

hibázni? Fel tudom-e mérni a feladat szövegének elolvasása után, hogy meg tudom-e azt 

oldani? Meggyőződésünk, hogy az ilyen típusú kérdések helyes megválaszolása önmagá-

ban is fejlesztendő kompetencia. 

Sajnos nehezen megválaszolható kérdés az, hogy mi lenne, ha nem lenne kihagyható 

feladat az érettségi vizsgában. Nem tudjuk utólag megállapítani, hogy a vizsgázó jól vá-

lasztott-e és valóban azt a két feladatot oldotta meg a háromból, amellyel a lehető legtöbb 

pontot szerezhette. Az sem egyértelmű, hogy minden vizsgázónak kedvező-e a választás 

lehetősége. Elképzelhető olyan tanuló, aki elbizonytalanodik ebben a helyzetben és a vá-

lasztás kényszere miatt teljesít rosszabbul. Előfordulhat, hogy egy vizsgázó rosszul méri 

fel egy adott feladatra adott megoldásának értékét és nem azt hagyja ki, amivel a legjob-

ban jár. 

Egy jó képességű és felkészült tanulót frusztrálhat az a tudat, hogy mindhárom feladat 

megoldására képes lenne (adott esetben mindhármat meg is oldja), de megoldása nem 

kerül értékelésre a rendszer jellegzetességei miatt. 
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Jelen kutatásban ezekre a kérdésekre nem kaphatunk pontos választ, ehhez a dolgo-

zatok megtekintésére lenne szükség, illetve interjút kellene készíteni a vizsgázókkal. 

Az egyik változtatási javaslatban (4.3) mégis kísérletet teszünk egy olyan modell felállítá-

sára, melynek segítségével megbecsülhető annak következménye, ha 2012 májusában 

nem lett volna kihagyható feladat a matematika érettségi vizsgában. 

Ha általánosan szeretnénk megfogalmazni elvárást az utolsó három feladat nehézsé-

gével kapcsolatban, akkor a következő két kijelentést tehetjük: 

1. Az utolsó három feladat nehézségének közel azonosnak kell lennie, hogy a válasz-

tás valóban választás legyen. Két könnyebb és egy nehezebb feladat esetén a vizsgázó-

nak ténylegesen nincs választása. Egy könnyebb és két nehezebb feladat esetében pedig 

a választás lehetősége két feladatra szűkül. 

2. Ezek a feladatok lehetőleg legyenek összetettek abban az értelemben, hogy lehető-

ség szerint több témakörből is szerepeljenek bennük kérdések, számon kért ismeretek. Így 

nem fordulhat elő az, hogy egy adott témakört nem kedvelő vizsgázó választása egyértel-

művé válik, illetve a felkészülés során sem teheti meg, hogy egy témakörrel kevésbé fog-

lalkozik azzal a felkiáltással, hogy az adott témakörhöz tartozó feladatot majd kihagyja 

a vizsga során. 

A 2012. májusi középszintű érettségi a fenti követelményeknek részben felelt meg. 

Az 1. pontban leírt elváráshoz képest azt figyelhettük meg, hogy a 16. feladat jóval köny-

nyebbnek bizonyult a másik kettőnél, így a legtöbb vizsgázónak valójában csak két fela-

datra szűkült a választás kérdése. A 17. és 18. feladat nehézségét tekintve körülbelül ha-

sonló volt, a megfelelő adatokat alább bemutatjuk. 

A 2. elvárásnak is részben feleltek meg a feladatok. A 16. feladat számelméleti, hal-

mazelméleti és valószínűség-számítási elemeket is tartalmazott, a 18.-ban pedig vegye-

sen szerepelt térgeometria és gráfelmélet. A 17. feladat viszont elsősorban statisztikai is-

mereteket kért számon, némi kombinatorikai kiegészítéssel. 
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2.5.3. A vizsgázók által kihagyott feladat 

Mint korábban említettük, a feladatsor „B” részének három feladatából kettőt kellett a vizs-

gázónak kiválasztania, az egyik feladatot kihagyhatták. A 16. feladatot mindössze 4%, a 

17.-et 21%, a 18. feladatot pedig 75% hagyta ki. Azt is láttuk, hogy a 16.a alfeladat megol-

dottsága 95% feletti volt, és az ezt a feladatot választók 87%-a a maximálisan elérhető 

8 pontot szerezte meg. 

Az egyes itemek, illetve a teljes feladatok összpontszámainak átlaga: 

feladat elérhető pontszám átlag 

16. a 8 7,63 

16. b 3 1,02 

16. c 6 1,87 

16. 17 10,53 

17. a 3 1,17 

17. b 3 1,75 

17. c 7 3,04 

17. d 4 2,74 

17. 17 8,74 

18. a 6 3,58 

18. b 4 1,48 

18. c 4 1,71 

18. d 3 2,01 

18. 17 8,77 
 

Úgy véljük, hogy ezek az adatok azt mutatják, hogy a feladatsor összeállítói nem jól vá-

lasztották meg a „B” rész 16. a részfeladatának nehézségét. Ezt mutatja egyrészt a kérdé-

ses alfeladat korábban bemutatott nagyon alacsony magyarázó ereje, másrészt az a tény, 

hogy a vizsgázók 96%-a választotta egyik feladatának ezt a példát. 
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2.5.4. A kihagyott feladat az egyes vizsgázói csoportokban 

Megvizsgáltuk, hogy a különböző szinten teljesítő vizsgázók választásában megfigyelhető-

e bármilyen tendencia. Összesítettük, hogy az egyes teljesítményszinteken belül hány fő 

hagyta ki az adott feladatot, és ezt az adott szinten teljesítők összlétszámához viszonyítot-

tuk. Az alábbi táblázat tartalmazza a kapott adatokat. 
 

összpontszám 

A kihagyott feladat sorszáma: 

összes 16. 17. 18. 

fő arány fő arány fő arány fő 

0-19 4 17,4% 3 13,0% 16 69,6% 23 

20-39 5 1,5% 53 16,1% 271 82,4% 329 

40-59 7 2,4% 38 12,8% 251 84,8% 296 

60-79 12 6,3% 57 29,7% 123 64,1% 192 

80-100 10 6,4% 55 35,3% 91 58,3% 156 

A leggyengébben teljesítő (szóbeli vizsgára is kötelezett) 23 vizsgázó közül 4 hagyta ki 

a 16. feladatot, három közülük 1, a negyedik 0 pontot szerzett a 18. feladatban. Ez az 

arány (mármint hogy pont a leggyengébbek teljesítők hagyták ki nagyobb arányban a leg-

könnyebb feladatot) talán meglepő lehet, de itt az adatok alacsony száma miatt talán nem 

érdemes messzemenő következtetéseket levonni. (Hacsak azt nem, hogy az ő esetükben 

az is lehet a gyenge teljesítmény oka, hogy még a legkönnyebb feladatot sem ismerik fel.) 

A 17. feladatnál az látható, hogy a magasabb teljesítményt nyújtó vizsgázók gyakrabban 

hagyták ki, mint a legfeljebb közepes eredménnyel végzők, a 18. feladatnál fordítva, azt 

inkább a jó, illetve jeles osztályzatot elérő vizsgázók választották. 
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2.6. Az egyes részekben és a teljes feladatsorban elért 
pontszámok vizsgálata 

Az alábbi táblázat az egyes részek és a teljes feladatsor néhány alapstatisztikáját mutatja: 
 

 minimum 
első 

kvartilis 
medián átlag 

harmadik 
kvartilis 

maxi-
mum 

szórás 

I. rész 1 11 17 17,33 24 30 7,40 

II. rész 2 21 31 34,01 44,25 70 15,71 

Teljes 10 33 47 51,34 68 100 22,06 
 

A táblázat adatainál többet mond, ha az egyes részekben az összesített pontszámok 

eloszlását ábrázoljuk, illetve ha kiszámoljuk ezen eloszlások ferdeségét és csúcsosságát. 
 

  

7. ábra: 

Az összesített pontszámok eloszlása a két részben külön-külön 
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8. ábra: 

Az összesített pontszámok eloszlása a két részben együtt 

 I. rész II. rész Teljes 

Ferdeség 0,01 0,54 0,42 

Csúcsosság -1,11 -0,68 -0,87 
 

A ferdeség azt mutatja meg, hogy mennyire nem szimmetrikus az eloszlás. Az I. rész 

pontszámai szimmetrikus eloszlást mutatnak, amit az is jelez, hogy a medián és az átlag 

alig térnek el egymástól. A II. rész és a teljes dolgozat pontszámai már nem ennyire 

szimmetrikusak, jobbra „nyúlnak el”, a medián ezeknél az adatoknál kisebb, mint az átlag. 

Értelemszerűen a teljes pontszám ferdesége kisebb, mint a II. rész ferdesége. 

A csúcsosság azt mutatja meg, hogy az eloszlás alakja mennyire tér el a normális el-

oszlás haranggörbéjének csúcsosságától. Az itt tapasztalható negatív értékek a normális 

eloszlásnál „laposabb” eloszlást mutatnak, itt (szemmel láthatóan is) az I. rész mutatója 

jelez nagy eltérést, a II. részé már kisebb, a teljes pontszámé nyilvánvalóan a két érték 

között helyezkedik el. 

Ezekkel az adatokkal kapcsolatban az a kérdés merül fel, hogy mennyire célja az 

érettséginek, hogy a végső eredményeket tekintve normális eloszlást mutasson. Az nyil-

vánvaló, hogy az I. részben ez nem lehet követelmény, hiszen itt könnyebb feladatok sze-
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repelnek, az ezekre kapott pontszámok nem lehetnek normális eloszlásúak. Ennek a kér-

désnek a vizsgálatára még visszatérünk az egyik változtatási javaslatunkban. 

Még egy érdekességre hívjuk fel a figyelmet. Az összesített pontszámok grafikonját te-

kintve szembetűnő néhány pontszám kiugró előfordulása. Az alábbi táblázatban összeír-

tuk ezeket: 
 

pontszám 19 20 29 30 39 40 49 50 59 

előfordulás 3 12 18 21 11 27 10 18 3 

pontszám 60 69 70 79 80 89 90 99 100 

előfordulás 18 7 13 2 14 8 14 2 4 
 

Ezeken az értékeken (hacsak nem esetleg azok arányán) persze nem lehet csodál-

kozni (vastagabb betűvel jelöltük a ponthatárokat az osztályzás során), de az a jelenség 

mégis érdekes, hogy az osztályzat szempontjából teljesen irreleváns 50, 70, 90 és 100 

pontok előfordulása is kétszer akkora, mint az eggyel kisebb pontszámoké. Ez a jelenség 

a középszintű matematikaérettségi sajátja, hiszen ez az egyetlen vizsga, ahol (a legtöbb 

esetben) egyedül az írásbeli eredménye határozza meg a végső érdemjegyet. Így itt van 

csak lehetősége a tanárnak addig keresgélni a dolgozatban, amíg meg nem találja a kellő 

számú pontot a jobb jegyhez. Azt, hogy mindezt kinek lenne feladata felülvizsgálni jelen 

dolgozatban nem vizsgáljuk, csak felhívjuk a figyelmet a jelenségre. 
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2.7. A feladatsor két része közötti összefüggés 

A 9. ábrán láthatóak, hogy mely párok fordultak elő első-második összpontszám kombiná-

cióként. Az ábra nem mutatja a multiplicitásokat, a tipikus pontpárok több esetben megje-

lentek. 

 

9. ábra: 

A két részben szerzett pontok közötti összefüggés 

A grafikus megjelenítésen túl a két részben elért pontszámok közötti kapcsolat vizsgá-

latához érdemes kiszámolni néhány korrelációs együtthatót. 

A korrelációs együttható 

I. és II. rész pontszámai 

között 

I. rész és a teljes 

pontszám között 

II. rész és a teljes 

pontszám között 

0,796 0,902 0,979 
 

Jól látható, hogy a legszorosabb (lineáris) kapcsolat a II. rész pontszáma és a teljes 

pontszám között figyelhető meg, ennél kicsit gyengébb az I. rész és a teljes pontszám 

kapcsolata. Ugyanakkor érdekes adat, hogy az I. és a II. rész pontszámai között a kapcso-

lat gyengébb, ezt a fenti grafikon pontjainak szemmel láthatóan nagy szóródása is mutatja. 

Ezeknek az adatoknak a további vizsgálatára egyik javaslatunkban még visszatérünk. 
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3. A feladatsor további elemzése 

3.1.  A részkérdések nehézségének és a tanulók képességeinek 
megoszlása  

A tanulók 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 tanulók egy másik, hasonló képességeket mérő teszten egész más ered-

ményt érhetnek el. Másrészt belátható, hogy az összpontszám nem egyenesen arányos a 

tanulók képességeivel: egypontnyi különbség az alacsony pontszámot elérő tanulók 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 tanulók felkészültségétől.  

Ezért a tanulók képességének mérésére a pszichometriában különböző modelleket al-

kalmaznak. A dichotóm itemek esetére alkalmas a klasszikus Rasch-modell, általáno-

sításai pedig a mi esetünkre is használhatók, ahol az egyes itemek maximális pontszámai 

1-től és egymástól is eltérők lehetnek. A modellek közös tulajdonságai, hogy tesztfüg-

getlen módon becsülhető velük a tanulók képessége, azaz két ugyanolyan típusú, de más 

kérdéseket tartalmazó teszt alapján számítva a tanulók képességeit, közel azonos ered-

ményeket kapnánk. A kérdések nehézségének becslése mintafüggetlenné válik, azaz egy 

másik tanulói csoportra alkalmazva a kérdések nehézsége hasonlóan alakul. A modellek 

linearizálják a képességet és a kérdések nehézségét, azaz egypontnyi képesség-

különbség a skála minden pontján ugyanakkora mértékű tudásbeli különbséget jelez. 

A matematikai elemzéshez azért is hasznos az alkalmazott modell, mert azonos skálán 

méri a tanulók képességét és a feladatok nehézségét. A tanulók képességei a pontszám 

vagy százalékos mérőszám növekedésével nőnek (de a fentieknek megfelelően nem line-

árisan, 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 pa-

ramétereitől függő 0 és 1 közötti érték adja a tanuló eredményességének valószínűségét 

az adott feladaton. Mi az elemzésben a lehető legegyszerűbb olyan modellt használjuk, 

amely a fenti tulajdonságokkal rendelkezik. Ez az úgynevezett PCM modell (partial credit 

model), amely minden tanulóhoz hozzárendel egy képességértéket, és ezzel párhuzamo-

san minden kérdés minden 0-tól különböző pontértékéhez hozzárendel egy paramétert: a 

nehézséget. 
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Az alábbi ábrán egy egypontos kérdés megoldási valószínűségének változását láthat-

juk 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 vi-

szonylagos lépésnehézség-paraméter adja meg minden 

egyes pontszámnál a továbblépés nehézségét. A lépés-

nehézségek 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.  

Az alábbi „2. egy.” kétpontos kérdésnél láthatjuk az 

egyes pontszámok elérésének valószínűségeit a képes-

ség függvényében. Többpontos item viszonylagos nehé-

zségei ugyanúgy értelmezhetőek, mint egypontos itemnél 

az abszolút nehézség, csak a továbblépés feltételes va-

lószínűségeként.  

Az alábbi ábrán a képességpontok függvényében áb-

rázoltuk a két részben elért összpontszámokat. 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. 

10. ábra: 

Egy egypontos feladat 

(a 2. feladat második része) 

megoldási valószínűsége 

11. ábra: 

Egy kétpontos feladat 

(az 1. feladat) 

megoldási valószínűsége 
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12. ábra: 

A képességpontok és elért pontszámok kapcsolata 

Az alábbi a maximális pontszám elérésének elméleti valószínűségét láthatjuk a képes-

ség 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 tarto-

mányba eső képességponttal rendelkező vizsgázók milyen arányban oldották meg a fela-

datot helyesen. Ezen túl szürke számokkal jelöltük a különböző képességtartományokba 

eső vizsgázók számát.  

 
13. ábra: 

Egy egypontos feladat (a 12. feladat) elméleti és tapasztalati megoldási valószínűsége 
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14. ábra: 

A kérdések nehézségének és a vizsgázók képességeinek eloszlása (Person-Item Map)
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4. Az értékelési rendszer lehetséges módosításai 

4.1.  A minimumszint módosítása 

4.1.1. Bevezetés 

Az érettségi vizsga funkciója kettős. Egyrészt lezárja a középfokú tanulmányokat, más-

részt belépőt jelent a felsőoktatásba, illetve bizonyos munkakörök betöltésének szükséges 

feltételét jelenti. Úgy véljük, hogy az első funkciót a jelenlegi középszintű matematika 

érettségi alapvetően jól tölti be, viszont a másodiknak nem felel meg teljes mértékben. 

A jelenlegi (2012-ben érvényes) értékelés úgy történik, hogy a vizsgázó I. és II. részbeli 

pontszámait összeadják, és ebből az alábbiak alapján számítják ki a vizsga érdemjegyét: 

 80–100% elérése esetén jeles (5), 

 60–79% elérése esetén jó (4), 

 40–59% elérése esetén közepes (3), 

 20–39% elérése esetén elégséges (2), 

 0–19% elérése esetén elégtelen (1). 

Szóbeli vizsgát azok a tanulók tesznek/tehetnek, akiknek az írásbeli vizsgájuk sikerte-

len - nem érték el az elégségeshez szükséges minimum 20 (2013-tól 25) pontot – (20%, 

illetve 25 %), de az írásbeli vizsgapontszámuk legalább 10 (2013-tól 12) pont (10%, illetve 

12%).  

A hipotézisünk az, hogy a jelenlegi értékelési rendszer mellett alig állapítható meg, 

hogy az a vizsgázó, aki elégséges osztályzatot szerzett a matematika érettségin, milyen 

tudással rendelkezik. Márpedig az érettségi fent említett második funkciójának teljesítésé-

hez elengedhetetlenül szükséges, hogy legyen valamilyen egységes „minimumszint”, ami-

re építhet a felsőoktatás vagy a munkaerőpiac, amikor egy érettségivel rendelkező vizsgá-

zót befogad. 

Az alábbiakban először bemutatjuk, hogy a jelenlegi értékelési rendszer miért nem ké-

pes betölteni teljesen egyik funkcióját, majd javaslatokat adunk az értékelés megváltozta-

tására. 

4.1.2. Mit kell tudni az elégséges osztályzathoz matematikából? 

2012-ben a mintában szereplő 996 vizsgázó közül 26-an (kb. 2,6%) nem érték el az elég-

ségeshez szükséges 20%-ot. (Végleges eredményükről nincs információ, mert a vizsgálat 

nem terjedt ki a szóbeli feleletekre. Ugyanakkor a rendelkezésünkre álló nyilvános adatok 
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alapján – mely szerint az összes vizsgázónak csak elenyésző része, a fenti aránynak 

nagyjából az egy tizede bukott meg a matematika érettségin – azt feltételezhetjük, hogy 

nagy részük legalább elégséges osztályzatot szerzett végül.) A felmérésben nem szere-

pelt olyan tanuló, akinek írásbeli eredménye ne érte volna el legalább a 10 pontot, így a 

fenti 26 tanuló szóbeli vizsgát tehetett. 

Érdemes még megvizsgálni, milyen hatással van az eredmények alakulására, ha az 

elégségeshez szükséges ponthatár alsó határát 20%-ról 25%-ra emeljük, ahogy ez 

2013-tól már történik. Ez a változás a mintában további 71 tanulót érintett volna (összesen 

tehát 97-et), ráadásul 4 olyan tanuló is volt, akinek összpontszáma nem érné el a szóbeli-

re engedés minimális pontszámának szintén megemelkedő alsó határát, így ők matemati-

kából biztosan elégtelen osztályzatot kaptak volna.  

Annak vizsgálatához, hogy mit tudnak matematikából a legalább elégséges szinten 

vizsgázók, kiválasztottunk a feladatsor I. részéből három feladatot, az 1., az 5. és a 8. fe-

ladatot. Ezek szövege: 

„1. Egy mértani sorozat első tagja 3, hányadosa (-2).  

Adja meg a sorozat első hat tagjának összegét. (2 pont)” 

 

„5. András 140 000 forintos fizetését megemelték 12%-kal. Mennyi lett András fi-

zetése az emelés után? (2 pont)” 

 

„8. A testtömegindex kiszámítása során a vizsgált személy kilogrammban meg-

adott tömegét osztják a méterben mért testmagasságának négyzetével. 

Számítsa ki Károly testtömegindexét, ha magassága 185 cm, tömege pedig 87 kg!  

(3 pont)” 

Három feladat, amelynek megoldása nem kíván meg különös matematikai ismeretet. 

Ráadásul a leginkább megoldott (értsd: legkönnyebb) feladatokból válogattuk ezeket. 

Az első feladat megoldása történhet a megfelelő képletbe történő helyes behelyettesítés-

sel vagy a kérdéses hat szám kiszámolásával és összeadásával. Az ötödik feladat megol-

dása nem igényel magyarázatot, a nyolcadikhoz meg kell érteni a szöveget, észre kell 

venni, hogy a magasságot át kell számolni méterbe és végül el kell végezni a megfelelő 

műveleteket. Úgy véljük, elvárható, hogy aki ma érettségi vizsgát tesz, az ezen feladatok 

mindegyikét (egy-egy esetleges számolási hibától eltekintve) meg tudja oldani és így ezen 

három feladatból az elérhető 7 pontból legalább 5-öt elérjen.  

Ehhez képest, ha a 996 fős mintából megnézzük, hogy a három feladat összpont-

számának megoszlása hogyan alakul, akkor a következő táblázatot kapjuk: 
 

A fenti három Az adott 
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feladatban elért 

pontszám összege 

pontszámot elérő 

vizsgázók száma 

0 15 

1 10 

2 35 

3 32 

4 68 

5 247 

6 175 

7 414 
 

Az általunk az elégséges szinthez elegendőnek vélt tudást (a fenti 7 pontból legalább 

5-nek a teljesítését) a 996 vizsgázóból 160 nem teljesíti! Közülük 26-an vannak olyanok, 

akik nem érik el a 20%-ot a teljes dolgozatot tekintve, de ebből a 26-ból (a teljes vizsgázói 

adatbázis megfelelő adatából következtetve) is körülbelül 23-an a szóbeli vizsgán meg-

szerzik az elégségeshez szükséges pontokat. 

Azt feltételezve, hogy minden vizsgázó célja, hogy legalább az elégséges szintet elér-

je, továbbá figyelembe véve, hogy az első rész megoldása során még nem látta a második 

rész feladatait, így várhatóan már az első 45 perc során tudásának legjavát igyekszik visz-

szaadni, kimondhatjuk, hogy a jelenlegi érettségi értékelési rendszere nem felel meg az 

érettségivel szemben támasztott egyik alapvető követelménynek. Nevezetesen annak, 

hogy a (matematika) érettségivel rendelkező felnőtt állampolgár rendelkezik a legalapve-

tőbb számolási és gondolkodási ismeretekkel. 

4.1.3. Javaslat az értékelési rendszer módosítására 

Az első rész 1-3 pontos kérdéseire rövid, egyértelmű válaszokat kell adni, néhány olyan 

van csak köztük, ahol indoklásra is szükség van. A fenti helyzet kialakulásának okát abban 

látjuk, hogy a vizsgázó a második részben itemenként 1 pontot szerezve „szedi össze” 

a 20%-hoz szükséges pontszámot. Az itemekre bontott eredményesség vizsgálatakor vi-

lágosan látható, hogy a gyengébben teljesítő vizsgázók nagy része kap összesen 1-7 pon-

tot javító tanárától ilyen módon, amely pontok jogosságát a dolgozatokat nem látva nem áll 

módunkban vitatni, de azt elgondolkodtatónak tartjuk, hogy egy vizsgázó úgy érheti el az 

elégséges szintet matematikából, hogy gyakorlatilag egy (al)feladatot sem tud teljes érté-

kűen megoldani. 

Ennek a helyzetnek a megváltoztatására javaslatot dolgoztunk ki, melynek lényege 

a következő: a középszintű matematika érettségi értékelése két lépcsőben történjen. 

A rövid feladatokból álló, jelenleg 30 pontos első rész értékelése első lépésben külön tör-
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ténjen meg. Ha ebben a részben a vizsgázó nem ér el egy bizonyos százalékos ered-

ményt (ennek nagyságáról később szólunk, nevezzük most ezt az értéket „küszöbszáza-

léknak”), akkor a második részt a tanár már ki sem javítja, a vizsgázó elégtelennel zárja a 

vizsgát vagy szóbeli vizsgán javíthat. Ez utóbbi lehetőséget az általunk javasolt rendszer-

ben is csak akkor kaphatja meg egy vizsgázó, ha a küszöbszázalék legalább felét eléri az 

első részben. A küszöbszázalékot elérő vizsgázó dolgozatát a tanár tovább javítja és a 

második részben elért pontszámot hozzáadja az első részben elért pontszámhoz. Az így 

szerzett összpontszám határozza meg a vizsgázó érdemjegyét matematikából. 

Ezzel a módszerrel a korábban említett két problémát ki tudjuk küszöbölni. Egyfelől 

a vizsgázó akkor kapna legalább elégséges érdemjegyet, ha valóban rendelkezik a leg-

alapvetőbb matematikai ismeretekkel, másfelől a küszöbszázalék megfelelő beállításával 

elérhető, hogy a matematikából érettségivel rendelkezőknek legyen valamiféle „közös” 

tudásuk. Erre építhetne mind a felsőoktatás, mind a munka világa. Az alábbiakban a meg-

felelő küszöbérték megállapításával foglalkozunk. 

A továbbiakban négy lehetséges küszöbértéket és ezek hatásait vizsgáljuk: 25%, 33%, 

50%, illetve 66%-ot. (Egyértelmű, hogy „közös tudás” csak akkor lép fel, ha a küszöbszá-

zalék értéke legalább 50.) A lehetséges küszöbértékek hatásait három különböző helyzet-

ben vizsgáljuk. Vizsgálataink az itemszintű adatbázisra épülnek. Jelen elemzésben nem 

foglalkozunk a legalább elégséges szintet elérő vizsgázók további értékelésével. 

„A” vizsgálat: a jelenlegi pontszámok mellett az első részben hányan teljesítik a kü-

szöbszázalékot. 

„B” vizsgálat: a 12 feladatból a 6 könnyebb feladat kiválasztása után a mintában sze-

replő pontszámokkal a küszöbszázalék elérésének vizsgálata. 

„C” vizsgálat: annak feltételezése, hogy az új rendszer következtében az első részt na-

gyobb odafigyeléssel oldják meg a vizsgázók, ezért a jelenlegi pontszámokat a gyengéb-

ben teljesítők esetében megemeltük. 

Az „A” vizsgálatban tehát abból indulunk ki, hogy mi történne, ha a mintában szereplő 

vizsgázók esetében az első rész esetében az elégségeshez szükséges küszöbértéket 

25%, 33%, 50%, illetve 66%-ban állapítjuk meg. A szóbelire bocsátás feltétele az egyes 

küszöbértékek felének elérése. 
 

Az „A” vizsgálat esetén a táblázat: 
 

Küszöbérték 

(%) 

Elégtelen eredményt 

elérő vizsgázók száma 

Szóbeli vizsgára 

kötelezett vizsgázók 

száma 

Legalább elégséges 

eredményt elérő  

vizsgázók száma 

25 
0-3 pont 4-7 pont 8-30 pont 

13 83 900 
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33 
0-4 pont 5-9 pont 10-30 pont 

23 153 820 

50 
0-7 pont 8-14 pont 15-30 pont 

96 311 589 

66 
0-9 pont 10-19 pont 20-30 pont 

176 415 405 
 

A vizsgálat eredményeit elemezve megállapíthatjuk, hogy ha kiindulásnak a 2012-es 

feladatsort vesszük, akkor (a céljainkhoz minimálisan szükségesnek tekinthető 50%-os 

küszöbértékhez tartozó adatokat tekintve) a vizsgázók közel 10%-a bukna meg az érett-

ségin, 31%-uknak pedig szóbeli vizsgán kellene javítania. Ezek a számok nyilvánvalóan 

túl magasak ahhoz, hogy reális alternatívaként tekintsünk rájuk. Két lehetőség van: vagy a 

feladatok nehézségét csökkentjük (ez a „B” vizsgálat tárgya), vagy a vizsgázók teljesítmé-

nyét növeljük (ezt próbálja modellezni a „C” vizsgálat). A harmadik lehetőség a küszöbér-

ték 33% körüli megállapítása lehetne, hiszen az ekkor biztosan megbukó vizsgázók ará-

nya (2,3%) és a szóbelire kötelezett vizsgázók aránya (15%) még kezelhető mértékű ma-

rad. Ekkor persze sérül az a követelmény, hogy az érettségivel rendelkezőknél lehessen 

számítani valamiféle „közös tudásra”. 

A „B” vizsgálatban abból indulunk ki, hogy a javaslatban megfogalmazott változtatás 

esetleg a feladatsor első részének könnyítését eredményezné, noha jelen dolgozat szerzői 

ezt nem tartanák szükségesnek.  A könnyítést úgy modellezzük, hogy a 12 feladatból 

a 6 legmagasabb megoldottságot mutató példa pontszámát szorozzuk egy megfelelő ér-

tékkel. Az általunk választott hat feladat összpontszáma éppen 15, így az ezekből kapott 

pontszámot 2-vel szorozzuk meg. A kijelölt 6 feladat: 1. (2 pont), 5. (2 p), 6. (2 p), 7. (3 p), 

8. (3 p), 9. (3 p). A kiválasztott feladatok mind az 5 nagy témakört képviselik.  
 

A „B” vizsgálat esetén a táblázat: 
 

Küszöbérték 

(%) 

Elégtelen eredményt 

elérő vizsgázók 

száma 

Szóbeli vizsgára 

kötelezett vizsgázók 

száma 

Legalább elégséges 

eredményt elérő  

vizsgázók száma 

25 
0-3 pont 4-7 pont 8-30 pont 

13 31 952 

33 
0-4 pont 5-9 pont 10-30 pont 

28 36 932 

50 0-7 pont 8-14 pont 15-30 pont 
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44 188 764 

66 
0-9 pont 10-19 pont 20-30 pont 

64 326 606 
 

A vizsgálat eredményeit értékelve jól látható, hogy az „A” vizsgálathoz képest a gyen-

gén teljesítők aránya általában természetes módon csökken, de érdekes megfigyelni, hogy 

a biztosan elégtelent szerző vizsgázók száma a 25%-os küszöbnél változatlan (13-13 fő), 

míg a 33%-os küszöbnél még növekszik is (23-ról 28 főre). Ebből azt a váratlannak tűnő 

következtetést lehet levonni, hogy a leggyengébben szereplő vizsgázók között többen 

vannak olyanok, akik nem a legnagyobb arányban megoldott feladatokból szerezték a 

pontjaikat. Megemlítjük még, hogy ez a modell az eredeti átlagpontszámot (17,33) mintegy 

20%-kal megemeli (20,68-ra). Úgy véljük, hogy ebben a modellben (tehát a feladatok ne-

hézségét némileg csökkentve) már az 50%-os küszöbérték is vállalható arányokat ered-

ményez mind a biztosan elégtelennel záró vizsgázókat (4,4%) mind a szóbeli vizsgára kö-

telezetteket tekintve (18,8%). 

A „C” vizsgálatban újra az összes feladat eredményéből indulunk ki, de azzal a feltéte-

lezéssel élünk, hogy egy ilyen helyzetben (amikor tehát nem számíthat arra a vizsgázó, 

hogy a dolgozat második részében gyűjti össze egyenként az elégségeshez szükséges 

pontokat) a vizsgázók jobban felkészülnek és többet kihoznak magukból az első rész 

megoldása során, mint a jelenlegi helyzetben. Ezt úgy modelleztük, hogy az első részben 

nem megszerzett pontok számát 10%-kal csökkentettük (így továbbra is a 30 pont a meg-

szerezhető maximum, de az eredetileg 0 pontot szerző vizsgázó is szerezne 3 pontot). 

Vagyis az elért pontszám 90%-ához 3 pontot még hozzáadunk.  

A „C” vizsgálathoz tartozó táblázat: 
 

Küszöbérték 
(%) 

Elégtelen eredményt 
elérő vizsgázók 

száma 

Szóbeli vizsgára 
kötelezett vizsgázók 

száma 

Legalább elégséges 
eredményt elérő  
vizsgázók száma 

25 
0-3 pont 4-7 pont 8-30 pont 

0 23 973 

33 
0-4 pont 5-9 pont 10-30 pont 

3 93 900 

50 
0-7 pont 8-14 pont 15-30 pont 

23 288 685 

66 
0-9 pont 10-19 pont 20-30 pont 

96 451 449 
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A vizsgálat eredményeit értékelve az derül ki, hogy ebből a modellben jelentősen csök-

ken a biztosan elégtelent szerző vizsgázók aránya (ez persze természetes, hiszen az ere-

detileg 0 pontot szerző vizsgázó is kap most 3 pontot), de a szóbeli javításra kötelezett 

vizsgázók aránya nem csökken jelentősen az 50%-os küszöbérték esetén (311-ről 288-

ra). A „C” vizsgálattal modellezett eredmények átlaga (18,6) körülbelül 7%-kal haladja meg 

az eredeti átlagot. Érdekességképpen lefuttattuk a „C” vizsgálatnak egy másik változatát, 

ahol az első részben meg nem szerzett pontok számát 20%-kal csökkentettük, az így ka-

pott átlagpontszám (19,9) már majdnem 15%-kal haladja meg az eredetit. Ebben az eset-

ben az 50%-os küszöbértékhez tartozó szóbeli vizsgára kötelezettek száma 210-re csök-

ken. 

A jobb áttekinthetőség kedvéért közös grafikonon ábrázoltuk az egyes vizsgálatok ese-

tében a különböző küszöbértékekhez tartozó, biztosan elégtelent szerző, illetve a szóbeli 

vizsgára kötelezettek számát. 
 

 

15. ábra: 

Az „A”, a „B” és a „C” változat szerint az adott küszöbérték felét nem elérők száma 

az egyes küszöbértékek esetén 
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16. ábra: 

Az „A”, a „B” és a „C” változat szerint az adott küszöbérték legalább felét elérők, 

de az adott küszöbértéket el nem érők száma az egyes küszöbértékek esetén 
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4.1.4. Összefoglalás 

A fentiek alapján meglátásunk szerint elképzelhető volna, hogy a rövid feladatokból álló, 

jelenleg 30 pontos I. rész értékelése első lépésben külön történjen meg. Ha ebben a rész-

ben a vizsgázó nem éri el a 25 százalékos eredményt, akkor a második részt a tanár már 

ki sem javítja, a vizsgázó elégtelennel zárja a vizsgát. Ha a vizsgázó legalább 25%-ot elér 

az első részben, de 50% alatt teljesít, akkor szóbeli vizsgán javíthat. Már ebben az eset-

ben is (és természetesen minden ennél jobb eredmény esetén) a tanár a második részben 

elért pontszámot hozzáadja az első részben elért pontszámhoz. Az így szerzett 

összpontszám határozza meg a vizsgázó érdemjegyét matematikából. Úgy véljük, hogy az 

új rendszer bevezetéséhez nem szükséges a feladatok elmúlt években megszokott nehé-

zségén lényegesen csökkenteni, feltételezzük, hogy az új rendszer maga váltaná ki a 

vizsgázók eredményesebb feladatmegoldását az első részben. 
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4.2. Az I. és a II. rész arányának módosítása 

4.2.1. Bevezetés 

Léteznek kimondott és kimondatlan elvárások, melyek szerint az a jó feladatsor, amelynél 

kellően nagy számú vizsgázó esetén a végleges pontszámok eloszlása normális eloszlást 

követ. 

A 2.6. alatt megjelenített pontszámeloszlásokból különösebb vizsgálatok nélkül is 

megállapítható, hogy az egyes részek, illetve a teljes dolgozat pontszámai nem mutatnak 

normális eloszlást, de a biztonság kedvéért elvégeztünk egy úgynevezett normalitás-

vizsgálatot. Ennek eredménye alapján a 2012. májusi középszintű matematika érettségi 

esetében sem az I. rész, sem a II. rész, sem az összpontszám eloszlása nem tekinthető 

normális eloszlásúnak 99%-os megbízhatósággal. A normális eloszláshoz ugyanis az kel-

lene, hogy a ferdeségi mutató abszolút értékének 0,2-nél, a csúcsossági mutató abszolút 

értéke pedig 0,4-nél kisebb legyen.
8
 

Kérdéses, hogy valóban fontos-e, hogy egy érettségi írásbeli vizsga végleges pont-

számainak eloszlása (legalább jó közelítéssel) normális eloszlású legyen. Ezt a kérdést 

jelen dolgozatban nem vizsgáljuk. Most arra vállalkozunk, hogy megvizsgáljuk: az első és 

a második résznek a végső pontszám kialakulásában játszott súlyát megváltoztatva lehet-

séges-e normális eloszlásúvá tennie az összpontszámokat? Vagyis tudjuk-e úgy módosí-

tani az egyes részek arányát, hogy a fenti intervallumba kerüljön a végső pontszám ferde-

ségi és csúcsossági mutatója? 

  

                                                      
8
 A normalitásvizsgálatról ld.: [13] 
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4.2.2. Milyen hatással van a két rész arányának módosítása az 

összpontszámra? 

Vizsgálataink során számítógép segítségével több különböző arányt fogunk elemezni. 

A számításokat úgy végezzük el, hogy a vizsgázók által elérhető maximális összpontszám 

(100 pont) ne változzon. Ha az I. részben elért pontszámot α -val 








3

10
0 α szorozzuk 

meg, akkor a fenti feltételhez a II. részben elért pontszámot 
70

30100 α
β


 -nel kell megszo-

rozni. Ha α -t 0-nak választjuk, akkor ezzel azt az esetet modellezzük, amikor nincs I. rész 

a feladatsorban (ekkor β  értéke 
7

10
), ha pedig 

3

10
α , akkor 0β , vagyis ekkor úgy te-

szünk, mintha az egész feladatsor csak a II. részből állna. Ezen a két eseten kívül továb-

biakat (köztük a jelenleg érvényben lévőt, amikor 1βα ) is vizsgálunk az alábbi táblázat 

szerint: 
 

A vizsgálat betűjele: A B C D E F 

αértéke 0 
2

1
 1 

3

5
 

3

7
 

3

10
 

β  értéke 
7

10
 

14

17
 1 

7

5
 

7

3
 0 

 

Az alábbiakban megmagyarázzuk, hogy miért ezeket az arányokat választottuk. 

Az „A” és „F” vizsgálat nem igényel különösebb magyarázatot, ezek azt vizsgálják, 

hogy az egyes részek kizárólagossá tétele hogyan alakítja az összpontszámok eloszlását. 

A „C” vizsgálat a jelenlegi arányokat jelenti. A „B” esetben azt elemezzük, hogy az első 

rész arányának felére csökkentése mit eredményez az összpontszám tekintetében, a „D” 

azt vizsgálja, hogy milyen hatással lenne a két rész súlyának egyenlővé tétele, végül az 

„E” a jelenlegi arányok megfordítását modellezi. 

A hat vizsgálat mindegyikénél a ténylegesen megszerzett pontokból indulunk ki és 

mind a 996 vizsgázó esetében újraszámoltuk a pontszámokat, ábrázoltuk azok eloszlását 

és kiszámítottuk a ferdeségi és csúcsossági mutatókat. Továbbá minden esetben össze-

hasonlítjuk az eredményeket a jelenlegi, valódi adatokkal (ez a „C” vizsgálat, ezt külön 

nem elemezzük). 
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4.2.2.1. Az „A” vizsgálat 

Ez egy szélsőséges eset, azt vizsgálja, hogyan alakulnának a végleges pontszámok, ha 

kizárólag a második rész feladataiból állna az érettségi vizsga. Nem meglepő módon az 

így számolt összpontszámok átlaga (48,59 pont) alacsonyabb az eredetinél (51,34) 

Az alábbi grafikon mutatja az egyes teljesítménycsoportok arányának változását az 

eredeti („C”) változathoz képest. 

 
 

Értelemszerűen a gyengébben teljesítők száma növekedne, ezen belül is a leggyen-

gébben (20% alatt) teljesítők száma növekedne meg a legnagyobb mértékben, több mint a 

kétszeresére. Ezzel párhuzamosan a közepes vagy annál jobb eredményt elérők száma 

kis mértékben csökkene. 

 „A” vizsgálat 

Ferdeség 0,54 

Csúcsosság -0,68 
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4.2.2.2. A „B” vizsgálat 

Ez az elemzés az eredeti és az „A” változat között helyezkedik el, azt az esetet 

vizsgálja, amikor az I. rész aránya a felére csökken a mostani súlyhoz képest. Az így 

kapott átlag (49,96) is ennek megfelelően helyezkedik a sorban. 

Az egyes teljesítménycsoportok eloszlásába belevettük az „A” vizsgálat adatait is a 

jobb összehasonlíthatóság kedvéért: 

 

A grafikont vizsgálva arra az érdekes következtetésre jutunk, hogy ez az eset a „széle-

ken”, vagyis a leggyengébben és a legjobban teljesítők körében okoz változást az 

előzőhöz képest, de az elégséges (368 helyett 367) és közepes érdemjegyű (278 helyett 

280) tanulók számát szinte egyáltalán nem befolyásolja. 
 

 „B” vizsgálat 

Ferdeség 0,50 

Csúcsosság -0,77 
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4.2.2.3. A „D” vizsgálat 

Ez az elemzés azt a helyzetet modellezi, amikor az I. rész és a II. rész aránya a végső 

pontszám kialakításában egyenlő, a jelenleginél tehát nagyobb hangsúlyt kapnának a 

könnyebb, rövidebb feladatok. Ebben az esetben a pontszámok átlaga (53,17) magasabb 

lenne, mint az eredeti átlag (51,34). 

Tekintsük azt a grafikont, amelyen az eredeti („C”) eloszláshoz képest ábrázoljuk az 

egyes teljesítménycsoportok arányát: 

 

A grafikonon látható változások azt mutatják, hogy a feladatsor részeihez tartozó 

súlyok ilyen módon történő megváltoztatása a jó, illetve jeles érdemjegyek számának kis 

mértékű növekedésével és az elégséges osztályzatok kicsit nagyobb mértékű csökke-

nésével járna. Ezeknél meglepőbb, hogy a leggyengébben teljesítők aránya kb. az egyhar-

madával emelkedne meg. 

Ezt a jelenlegi feladatsor esetében a korábban már vizsgált 16. feladat a) része 

okozhatja, hiszen még a leggyengébben teljesítő 23 vizsgázó is 5,7 pontot szerzett 

átlagosan ennél a feladatrésznél. Ezeknek a pontoknak a súlya csökken ebben a 

változatban. 

 „D” vizsgálat 

Ferdeség 0,30 

Csúcsosság -0,98 
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4.2.2.4. Az „E” vizsgálat 

Megvizsgáltuk azt az esetet is, amikor az arányok megfordulnak, az I. rész adja az össz-

pontszám 70%-át és a II. rész a fennmaradó 30%-ot. Ez a változat az átlagot tovább emel-

te 55 pontra, és az előző két vizsgálattal (illetve az eredetivel) összevetve a következő 

grafikont eredményezte: 

 

Megállapítható, hogy az előbb megfigyelt tendenciák tovább folytatódnak: a jók aránya 

növekszik (a jeleseké látványosan), az elégségesek száma csökken, és érdekes módon 

a 20% alatt teljesítők száma tovább növekszik, ennek okát továbbra is az előző pontban 

említett ténynek tulajdonítjuk. 

 „E” vizsgálat 

Ferdeség 0,17 

Csúcsosság -1,06 
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4.2.2.5. Az „F” vizsgálat 

Végezetül érdekes lehet egy olyan érettségi vizsga eredményeinek megtekintése, ahol 

a teljes feladatsor olyan típusú és nehézségű feladatokból áll, mint a jelenlegi I. rész pél-

dái. Az I. rész pontszámát 
3

10
-dal szorozva jutunk az új adatokhoz. Ennek a változatnak 

az átlaga 57,76 pont, ami az eddig tapasztalt legmagasabb (mintegy 10 ponttal maga-

sabb) átlag a másik szélsőséges eset (az „A” vizsgálat) átlagához viszonyítva. 

Ennek a változatnak az eloszlását a jobb áttekinthetőség kedvéért csak az eredetivel 

vetjük össze: 

 

 

Az eredeti eloszláshoz képest azt tapasztaljuk, hogy a legalább elégséges osztályzatot 

elérők aránya kiegyenlítetté válik. Érdekes módon a „jó” osztályzatok aránya a legala-

csonyabb ebben a körben (21,6%), és a „jelesek” aránya a legmagasabb (26,4%). A 20% 

alatt teljesítők aránya a „D” és „E” változatokhoz képest alig emelkedik (itt 36 db, az előző 

két verzió 31-es és 35-ös adatához képest). 

 „F” vizsgálat 

Ferdeség 0,01 

Csúcsosság -1,11 
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4.2.3. A vizsgálatok összefoglalása 

Egy táblázatban összefoglaltuk a fenti vizsgálatok főbb adatait kiegészítve a ferdeségi és 

csúcsossági mutatókkal: 

  A B C D E F 

0-19 54 39 23 31 35 36 

20-39 368 367 329 296 274 224 

40-59 278 280 296 297 288 256 

60-79 161 171 192 207 210 216 

80-100 135 139 156 165 189 264 

              

Átlag 48,59 49,96 51,34 53,17 55,01 57,76 

Medián 44 46 47 50 53 57 

Ferdeség 0,54 0,50 0,43 0,30 0,17 0,01 

Csúcsossá

g -0,68 -0,77 -0,87 -0,98 -1,06 -1,11 
 

Látható, hogy a normális eloszlás mindkét feltételének megfelelő eloszlást nem tudtunk 

előállítani. Az „E” és „F” vizsgálat ferdeségi mutatója ugyan a kívánt intervallumba esik, de 

a csúcsosságuk nagyon eltér a normális eloszlás megfelelő értékétől. 
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4.2.4. Javaslat a két rész arányának módosítására 

A fentiek alapján a következő változtatási javaslatot tesszük. Javaslatunk nem független 

a 4.1. javaslattól. Úgy véljük, hogy az értékelésnek két lépcsőben kellene megtörténnie. 

Mint előző javaslatunkban leírtuk, az I. rész megírása csak „beugróként” szolgálna, 

azon három fokozat lenne elérhető: nem felelt meg, szóbelire kötelezett, megfelelt. Aki 

25% alatt teljesít ebben a részben az elégtelennel zárná a matematika érettségit. 

Az a vizsgázó, aki 25%-ot elér, de 50%-ot nem, azt szóbeli vizsgára köteleznénk. (Jelen 

elemzésben nem adunk arra eljárást, hogy a szóbeli vizsga pontszámát milyen módon 

számíthatnánk bele az összpontszámba.) A legalább 50%-os eredményt elérő vizsgázók 

„megfelelt” minősítést kapnának az I. részre, és nekik a végleges érdemjegyük már 

legalább elégséges lenne. 

Miután az I. rész már ilyen módon szerepelt a vizsgázó értékelésében, így az itt 

szerzett pontokat nem teljes súllyal, hanem azokat megfelezve vennénk figyelembe a 

végső pontszám kialakításánál. Nem tartanánk szerencsésnek ugyanis, ha az I. részben 

szerzett pontok nem játszanának szerepet a végső értékelésben (ez esetleg azt 

eredményezné a vizsgázók egy részénél, hogy az I. részben csak a szükséges minimumot 

teljesítsék), de a II. rész tartalmát és jellegét szeretnénk nagyobb hangsúllyal szerepeltetni 

az összpontszám kialakításában. 
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4.3. A kihagyható feladat kihagyása 

4.3.1. Bevezetés 

A 2.5. pontban részletesen foglakoztunk a matematika írásbeli érettségi egyik jelleg-

zetességével: annak lehetőségével, hogy a vizsgázónak az utolsó három feladat közül 

csak kettőt kell megoldania. Arra is utaltunk, hogy nehéz annak a kérdésnek a megvála-

szolása, hogy vajon a választás lehetősége javítja a vizsgázók összteljesítményét vagy 

esetleg ront rajta. 

Az alábbiakban arra vállalkozunk, hogy mégis megpróbáljuk mérni a választás hatását 

a végső pontszámra. Ehhez a következő modellt építettük fel: megállapítjuk, hogy az 

egyes itemek melyik témakörbe tartoznak a matematika követelményrendszer 5 nagy té-

maköréből. (Ezek arányáról a feladatsorban ld. 1.4. fejezetet). Ezután megnézzük, hogy a 

16., 17., illetve 18. feladatok kihagyásával hogyan módosulnak az eredeti arányok. Hiszen 

nyilvánvaló, hogy ha például egy feladat teljes egészében a geometria témakörébe tarto-

zik, akkor az a vizsgázó, aki ezt a feladatot kihagyja egészen más arányban fog geometri-

ai tudásáról számot adni, mint az, aki megoldja. 
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4.3.2. Az elemzés módszertana 

Az egyes témakörök tényleges arányának meghatározása azért nem könnyű, mert csak 

itemekben tudunk számolni, miközben egy többpontos item sokszor több témakörbe is 

tartozhat. Ezért a feladatok témakörökbe csoportosításánál két szempontbot vettünk figye-

lembe: 

– az adott itemre leginkább jellemző témakörbe soroljuk; 

– ha egy item több helyre is sorolható, akkor igyekezzünk a kívánt arányt elérni az öt 

témakört tekintve. 
 

Az alábbi táblázat az egyes itemek témakörökbe sorolását és ez elérhető maximális 

pontszámot valamint ezek összegét tartalmazza: 

item sorszáma 4 9a 9b 16a 16b 18c 18d 5 8 10 11 13 17d 1 3 12 15 

pontszám 2 2 1 8 3 4 3 2 3 3 3 12 4 2 2 2 12 

témakör I II III 

összes 

pontszám 

23 27 18 

 

item sorszáma 2 6 7 14 18a 18b 16c 17a 17b 17c 

pontszám 3 2 3 12 6 4 6 3 3 7 

témakör IV V 

összes pontszám 30 19 
 

Aki tehát a 16. feladatot hagyta ki, az az I. témakörből csak 12, az V. témakörből csak 

13 pontot érhet el maximálisan. Modellünk abból indul ki, hogy meghatározzuk a 16. fela-

datot kihagyó vizsgázók I. és V. témakörből összegyűjtött pontjainak a számát, majd eze-

ket 
12

23
-del, illetve 

13

19
-dal megszorozzuk. Vagyis azt modellezzük, hogy abban az eset-

ben, ha a 16. feladat nem lett volna kihagyható (és így az egész dolgozat megírásával 117 

pontot szerezhetne), akkor az illető vizsgázó összesen hány pontot ért volna el azzal a 

feltételezéssel élve, hogy az adott témakör feladatait a többi, az adott témakörbe tartozó 

feladat megoldásával egyező hatékonysággal oldaná meg. Végül a 117 pontból kiszámol-

juk a százalékos eredményt, és ezt tekintjük a vizsgázók „választástól megtisztított pont-

számának”. 
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Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy ez a modell nem ad minden vizsgázó 

esetében egészen pontos eredményt, de arra alkalmasnak tartjuk, hogy a 996 vizsgázó 

adatainak ilyen módon történő megvizsgálásával az egész mintáról mégis használható, 

releváns eredményt kapjunk. 

Az alábbi táblázatban azt mutatjuk meg, hogy az egyes feladatokat kihagyók esetében 

milyen súllyal számoltuk az új pontszámot: 
 

 A kihagyott feladat sorszáma 

témakör 
16. 17. 18. 

súlyok súlyok súlyok 

I. 
12

23
 1 

16

23
 

II. 1 
23

27
 1 

III. 1 1 1 

IV. 1 1 
20

30
 

V. 
13

19
 

6

19
 1 

 

Az eredmény táblázatban és diagramon: 

 Jelenlegi Súlyozott 

0-19 23 28 

20-39 329 340 

40-59 296 304 

60-79 192 177 

80-100 156 147 

   

Átlag 51,34 50,98 
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Látható, hogy a kihagyás lehetőségének eltörlése nagyon kis mértékben befolyásolta 

a vizsgázók összteljesítményét. Az átlagot minimális mértékben csökkentette. Az öt telje-

sítménycsoport arányát alig változtatta meg. 

Azt is megvizsgáltuk, hogy milyen mértékben és irányban változtak meg az össz-

pontszámok. Azt tapasztaltuk, hogy 516 vizsgázónak csökkenne az összpontszáma, közü-

lük 440-nek kis mértékben (legfeljebb 3 ponttal), 76-nak kicsit nagyobb mértékben (általá-

ban 4-7 ponttal, egy vizsgázónak 9-cel). 480 vizsgázónak emelkedne a pontszáma, közü-

lük 464-nek kis mértékben (legfeljebb 3 ponttal), 16-nak kicsit nagyobb mértékben (4-7 

ponttal). 
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4.3.3. Javaslat a kihagyható feladat kihagyására 

Úgy véljük, hogy a választás lehetőségének megszűntetése se nem rontja, se nem javítja 

érdemben a vizsgázók összteljesítményét. Ezért javasoljuk a kihagyható feladat (a vizsgá-

zó által történő) választásának megszüntetését. 

Elképzelhetőnek tartjuk a rendszer olyan mértékű változtatását, hogy ne a vizsgázó, 

hanem tanára válassza ki az utolsó részben azt a feladatot, amelyet nem értékel. Vagyis 

mindhárom feladat kijavítása után a pontszámok ismeretében a vizsgázónak legkedve-

zőbb módon járjon el az összpontszámba be nem számítandó feladatot illetően. 

Természetesen továbbra is fennállna annak a lehetősége, hogy a vizsgázó egy felada-

tot ne oldjon meg, hiszen értelemszerűen az általa üresen hagyott feladat (ha mellette a 

másik kettőben van értékelhető momentum) lesz az, amelyet a tanár nem fog beszámítani 

a végső pontszámba. 

Ez a megoldás több korábban felvetett kérdésre is megnyugtató választ ad: 

– biztosan azt a feladatot nem értékeli a tanár, amiben a vizsgázó a leggyengébben 

teljesített; 

– nem nyomja a vizsgázó vállát a választás terhe; 

– nem fordulhat elő, hogy a vizsgázó rosszul méri fel képességeit, tudását, és így 

nem a megfelelő feladatokat választja ki megoldásra; 

– a legjobb vizsgázók is elégedettek lehetnek, ha mindegyik feladatot meg tudják ol-

dani, nem kell semelyik megoldást a választás kényszere miatt kihúzni. 
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5. A kétszintű matematika érettségi vizsga 

5.1.  Érettségi vizsgák Magyarországon 

Állami érettségi vizsga 1851 óta létezik Magyarországon. A cs. kir. vallás- és közoktatási 

minisztérium 1851. június 3-án keltezett „az érettségi vizsgálatoknak Magyarkorona-

országban, Szerbiában, ’s a temesi bánságban 1851-ki iskolaévben megtartása iránt” ki-

adott rendelettel tette azt – iskolafenntartóra való tekintet nélkül – kötelezővé. Az elmúlt 

162 év alatt az érettségi vizsga természetesen jelentős fejlődésen és számtalan változá-

son ment keresztül.
9
 

A rendszerváltozást megelőző évtized érettségi vizsgáját az 1978-tól kibontakozó re-

form határozta meg: ez a tantárgyak fakultációs lehetőségeit állította az oktatás további 

modernizálásának középpontjába. Még három évvel korábban, 1975-től hozták vissza az 

ötjegyű értékelést a háromfokozatú (dicsérettel megfelelt, megfelelt, nem felelt meg) minő-

sítés helyett. A vizsga ekkor már öt kötelező tárgyat tartalmazott. 

1985 májusában új oktatási törvényt fogadott el az Országgyűlés, s a törvény szelle-

mében szerkesztett „GÉV” és „SZÉV” (Gimnáziumi és Szakközépiskolai Érettségi Vizsga-

szabályzat) egységes szerkezetbe foglalta az érettségit. 

1993. szeptember 1-jén lépett életbe az új közoktatási törvény. A törvényhez kapcsoló-

dó vizsgaszabályzat 1995-ben jelent meg, de szerkezete még a korábbit idézi. Az érettsé-

gi vizsga ekkor továbbtanulásra jogosít, de a felsőoktatási intézmények „további követel-

ményekhez köthetik” a felvételt. 

A végül 2005-ben bevezetett egységes, kétszintű, standardizált érettségit az 1995-ben 

nyilvánosságra hozott vizsgakoncepció, majd az erre épülő 100/1997-es kormányrendelet 

alapozta meg. A kormányrendeletet további többéves intenzív szakmai és társadalmi vita 

követte, miközben a kétszintű vizsga fejlesztése és részletes kidolgozása zajlott.
10

 

Az érettségi eredmények 2003 óta számítanak be a továbbtanulási eredményekbe, 2005-

től pedig megszűnt az érettségitől elkülönülő felsőoktatási felvételi vizsga, a felvételi pont-

számokat teljes egészében az érettségi eredmények alapján számolják. 

                                                      
9
 A magyarországi érettségi vizsgák részletes történetét ld. [1]. 

10
 A vizsgafejlesztés folyamatát részletesen ld. [2]. 
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5.2. A kétszintű érettségi vizsga 

A kétszintű érettségi legfontosabb jellemzőit említsük meg az alábbiakban néhány mon-

datban. 

A vizsga egységes: azaz a különböző középiskolai képzési irányok, profilok, iskolatípu-

sok azonos követelmények szerint és vizsgafeladatsorok alapján vizsgáznak. Ez a nem-

zetközi gyakorlatban ritkaságnak számít. 

A vizsga kétszintű: a differenciálási lehetőséget a heterogén motivációjú és képzettsé-

gű vizsgázók számára a két vizsgaszint biztosítja. A két szint az eredeti koncepció szerint 

a munka világába, illetve a felsőoktatásba való belépésre jogosított volna fel, ám kezdet-

ben a felsőoktatási intézmények – autonómiájukkal élve – nem tették kötelezővé az emelt 

szintű vizsgát. Ma azonban ez ismét egyre több képzésen felvételi követelmény. A közép-

szint külsőleg kontrollált belső vizsga, az emelt szint minden vonatkozásában külső vizsga. 

A vizsga standardizált: bárki bárhol vizsgázik, azonos követelményeknek kell eleget 

tennie. Ez korábban elsősorban az iskolai szóbeli vizsgákon nem érvényesült. 2005-ig 

sem az érettségi, sem a felsőoktatási felvételi vizsga mögött nem voltak kidolgozott, legi-

tim és nyilvános követelmények. Az egységes szerkezetű, általános és részletes vizsga-

követelmények, valamint a vizsgaleírások biztosítják az egységes követelményeket. 

Végül a vizsgafejlesztéshez társult egy nagyfokú tartalmi modernizáció is: a Nemzeti 

alaptantervnek az osztálytermek szintjét csak csekély hatásfokkal elérő tartalmi váltását a 

kimenetszabályozás eszközével hatékonyabban lehetett érvényesíteni. 
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5.3. A matematika érettségi vizsga 

Magyarországon 1959-ig a matematika érettségi iskolai (belső) vizsga volt. Központi ma-

tematika érettségi 1959 óta létezik, s az évtizedek alatt tartalmában, szerkezetében sok 

változáson ment keresztül.
11

 Sokáig volt szóbeli része is, 1973 óta a szóbeli vizsga csak 

az elégtelen írásbeli vizsga javítására szolgál. Szintén ebben az évben vezették be a fel-

vételizők számára a közös érettségi-felvételi vizsgát, amely mind szerkezetében, mind 

nehézségében eltért az iskolai érettségi vizsgától. 1975-től jelent meg a szakközépisko-

lákban a központi írásbeli érettségi, amely szerkezetében azonos volt a gimnáziumokéval, 

de (2001-ig) más feladatokból állt. 1981-től kezdve a feladatokat az Összefoglaló feladat-

gyűjtemény matematikából című, mindenki számára ismert és hozzáférhető kötetből tűzték 

ki. 

5.4. A kétszintű matematika érettségi vizsga 

A többéves vizsgafejlesztés eredményeképpen 2005-ben bevezetett kétszintű matematika 

érettségi jellemzőit foglaljuk össze az alábbiakban.
 12

 

Középszinten csak írásbeli vizsgát kell tenni a tanulóknak, mely két jól elkülöníthető fe-

ladatlapból áll. Az I. feladatlap 10-12 feladatot tartalmaz, amely az alapfogalmak, definíci-

ók, egyszerű összefüggések ismeretét hivatott ellenőrizni. Ennek megoldására 45 perc áll 

rendelkezésre. A II. feladatlap megoldási időtartama 135 perc. A II/A rész három, egyen-

ként 9-14 pontos (a megvalósult gyakorlatban kizárólag 12 pontos) feladatot tartalmaz. A 

feladatok egy vagy több kérdésből állnak. A II/B rész három, egyenként 17 pontos feladat-

ot tartalmaz, amelyből a vizsgázó választása szerint kettőt kell megoldani. A feladatok a 

középszintű követelmények keretein belül összetett feladatok, általában több témakört is 

érintenek és több részkérdésből állnak. Az I. rész összpontszáma 30, a II. rész össz-

pontszáma 70, így az írásbeli vizsga összpontszáma 100. Szóbeli vizsgát csak annak kel-

lett tennie, akinek az írásbelin elért eredménye elérte a 10%-ot, de nem érte el a 20%-ot (a 

2012-es őszi vizsgaidőszaktól kezdődően a 12%-ot, illetve a 25%-ot). 

Az emelt szintű írásbeli vizsgán a vizsgázóknak 240 perc alatt egy központi feladatsort 

kell megoldaniuk. A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg a 

feladatlap két része között. Az I. részfeladatsor négy feladatból áll. Ezek az emelt szintű 

követelmények alapján egyszerűnek tekinthetők, többnyire a középszintű követelmények 

ismeretében is megoldhatók. A feladatok több részkérdést is tartalmazhatnak. A II. részfe-

                                                      
11

 A magyarországi matematika érettségi részletes történetéről ld. [3]. 
12

 Az aktuális matematika vizsgaleírást részletesen ld. [9]. 
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ladatsor öt, egyenként 16 pontos feladatból áll. Ezek közül legalább kettőben a gyakorlati 

életben előforduló szituációból származik a probléma, így a megoldáshoz a vizsgázónak a 

szöveget le kell fordítania a matematika nyelvére, azaz matematikai modellt kell alkotnia, 

abban számításokat végeznie, s a kapott eredményeket az eredeti probléma szempontjá-

ból értelmezve kell válaszolnia a feltett kérdésekre. A vizsgázónak az öt feladatból négyet 

kell kiválasztania és megoldania. A feladatok általában egy-két témakör ismeretanyagára 

támaszkodnak. Az I. rész összpontszáma 51, a II. rész összpontszáma 64, így az írásbeli 

vizsga összpontszáma 115. Az értékelés központi javítási-értékelési útmutató alapján tör-

ténik. A javítási-értékelési útmutató tartalmazza a feladatok részletes megoldásait, azok 

lehetséges változatait, az egyes megoldási lépésekre adható részpontszámokat. 

Az írásbeli vizsgán használható segédeszközök: függvénytáblázat (egyidejűleg akár 

többféle is), szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámoló-

gép, körző, vonalzó, szögmérő. Ezekről a vizsgázó gondoskodik. 

Az írásbeli feladatsorok tartalmi arányait is a vizsgaleírás tartalmazza, ezek az alábbiak 

(a dolgozatban későbbiekben esetenként csak sorszámaikkal utalunk a témakörökre): 
 

3. táblázat: 

Az írásbeli vizsgafeladatsorok tartalmi arányai a matematika érettségin 

 Középszint Emelt szint 

I. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, 

kombinatorika, gráfok 

20% 25% 

II. Aritmetika, algebra, számelmélet 25% 20% 

III. Függvények, az analízis elemei 15% 20% 

IV. Geometria, koordinátageometria, trigonometria 25% 20% 

V. Valószínűség-számítás, statisztika 15% 15% 

 

Az emelt szintű szóbeli vizsga központi tételsor alapján zajlik, mely lényegében a teljes 

középiskolai tananyagot (beleértve a csak fakultáción tanított témaköröket is) felöleli. 

A vizsgázó a központilag összeállított és előre nyilvánosságra hozott tételek közül egy té-

telt húz, melyet önállóan kell kifejtenie. A szóbeli vizsgán elérhető pontszám 35, az értéke-

lés szintén központi értékelési útmutató alapján történik. 

Az emelt szintű vizsga követelményei tartalmazzák a középszintű vizsgakövetelmé-

nyeket, esetenként változatlan tartalommal, magasabb műveleti szinten, nehezebb felada-

tokon keresztül számon kérve. 
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A részletes vizsgakövetelmények
13

 olyan új tartalmak megjelenését jelentették a vizs-

gán (úgy közép-, mint emelt szinten), melyek korábban egyáltalán nem vagy csak sokkal 

kisebb súllyal szerepeltek az érettségin. Teljesen új elemnek tekinthető a gráfelmélet, a 

matematikai statisztika és a valószínűség-számítás, továbbá emelt szinten az analízis 

megjelenése, míg a korábbinál lényegesen fontosabb szerepe lett a gondolkodási mód-

szereknek, a matematikai logikának és a kombinatorikának, valamint előtérbe kerültek a 

szövegértési, modellalkotási kompetenciákat számon kérő feladattípusok. A 2005-ös és 

2006-os év feladatsorainak részletes elemzéséről készült tanulmányok kimutatták, hogy 

az új tartalmak nem okoztak extra nehézséget a tanulóknak, a régi és az új témakörökből 

kikerült feladatok megoldottsága közt nem mutatkozott lényeges különbség.
14

 

A korábbi írásbeli vizsgához, illetve a központi érettségi-felvételi feladatsorokhoz ké-

pest a már említetteken kívül további fontos eltérés, hogy a vizsga mindkét szintjén lehe-

tőség van a feladatok közti választásra (egy feladat kihagyására). A középszintű vizsgán 

kikerült a követelmények közül az ismert tétel bizonyítása és a definíciók kimondása, ehe-

lyett jelent meg a definíciók és tételek közvetlen, egyszerű, többségében indoklás nélküli 

alkalmazását megkövetelő I. részfeladatsor. Szemben a közös érettségi-felvételi feladat-

sor 7-8. feladatával, az emelt szintű feladatsorból kikerültek a különleges ötletet igénylő, 

inkább versenyfeladat jellegű feladatok. Az írásbeli vizsga javítási-értékelési útmutatója 

igen részletesen, jellemzően 1-2 pontos itemekre lebontva közli a megoldásokat (eseten-

ként többet is), és igyekszik a további (nem részletezett) megoldásokat is figyelembe véve 

fogalmazni. 

  

                                                      
13

 Az aktuális részletes vizsgakövetelményeket ld. [10]. 
14

 A témáról részletesebben ld. [4], [5] és [6]. 
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5.5. Nemzetközi kitekintés 

A matematika érettségi sokféle módon jelenik meg a különböző országokban, alkalmaz-

kodva az adott ország érettségi struktúrájához és matematikaoktatásának tartalmi és 

módszertani kultúrájához.
15

 Általában kötelező vizsgatárgy és legtöbbször írásbeli vizsga. 

A feladattartalmak és -típusok változatosak. Tartalmilag jellemzően szűkebb tematikájú 

a vizsga, mint a hazai, szinte mindenhol jóval kisebb a geometria szerepe, mint Magyaror-

szágon. A feladatok többsége (a magyar feladatsorokhoz hasonlóan) nyílt végű, de szá-

mos országban nem törekednek a teljes iskolai matematika-tananyag számonkérésére. 

Jellemző, hogy a felsőoktatásban szükséges tartalmak jelennek meg nagyobb hangsúllyal 

a vizsgákon. 

                                                      
15

 A témáról részletesebben ld. [7]. 
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6. A 2012. május-júniusi emelt szintű feladatsor
16

 

6.1.  A vizsgázók száma és a vizsga összesített eredményessége 

A meg nem jelenteken és a mentességgel rendelkezőkön kívül 3472 vizsgázó vett részt 

a 2012. május-júniusi emelt szintű matematika vizsgán. Alább az emelt szinten ténylege-

sen vizsgázók számának alakulása követhető nyomon (17. ábra).
17

 

 
17. ábra: 

A matematikából emelt szinten vizsgázók száma 

a május-júniusi vizsgaidőszakokban (2005-2012) 

A kétszintű vizsgarendszer bevezetésének első évében, 2005-ben a vizsgázók (és a 

felkészítő tanárok) vélhetően biztonságra törekedtek, és szinte csak a legjobbak választot-

ták az emelt szintű vizsgát. Feltételezhető az is, hogy az első vizsgára az illetékesek szin-

tén igyekeztek „biztonsági”, nem túl nehéz feladatsort összeállítani.
18

 Így az emelt szintű 

matematika vizsga átlageredménye 75,95% lett.
19

 A jól sikerült első vizsga valószínűleg 

sokakat felbátorított (ebben az évben a szakközépiskolában tanuló vizsgázók száma 22%-

a volt a gimnáziumban tanulókénak a megelőző évi 14% után), a 2006-ban kitűzött fela-

                                                      
16

 A feladatsort és a javítási-értékelési útmutatót ld. [12]. 
17

 A 2005 őszi és a 2006 februári vizsgaidőszakokról nem állnak rendelkezésünkre hasonló statisztikai adatok. Az őszi 

vizsgaidőszakokban 2006 és 2012 között 7 alkalommal összesen 253-an vizsgáztak, így ezekkel a feladatsorokkal e 

dolgozatban nem foglalkozunk. Az egyes vizsgaidőszakokra vonatkozó részletes kimutatásokról ld. [8]. 
18

 A korábbi évek feladatsorait és javítási-értékelési útmutatóit ld. [11]. 
19

 A rendelkezésünkre álló adatok az írásbeli és szóbeli vizsgák összesített eredményét tartalmazzák. A szóbeli vizsga 

részesedése az összpontszámból mindössze 23,3%, valamint az is feltételezhető, hogy az egyes vizsgázók írásbeli és 

szóbeli teljesítménye jól korrelál egymással. Így az összesített eredményekből jogosan és nagy pontossággal következ-

tethetünk az írásbeli vizsgák eredményére és a feladatsorok nehézségére. 
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datsor is bizonyosan nehezebb volt, mint az előző, így 5709 vizsgázó mellett csak 61,26% 

lett a vizsga átlageredménye.
20

 2007-ben az inga visszalendült: ismét lényegesen keve-

sebb volt a vizsgázó (3942), és jobb lett az átlageredmény (77,86%). Ezután a vizsgázók 

száma tovább csökkent, míg elérte a 2009-es mélypontot (2357 vizsgázó). 

2010 óta a közgazdasági képzéseken kötelező felvételi tárgy a matematika, az oktatás-

irányítás pedig (a csalódást keltő számok láttán) számos eszközzel igyekezett növelni az 

emelt szintű vizsgák jelentőségét és rangját. 2011-től, majd 2012-től az emelt szintű érett-

ségiért járó többletpontok aránya kétszer is megnőtt a többi jogcímen kapható többlet-

ponthoz képest, 2013-tól kezdve pedig számos új szakon kormányrendelet írta elő felvételi 

követelményként az emelt szintű érettségit. Mindezen tényezők hatására az emelt szintű 

vizsgák száma és aránya matematikából is növekedni kezdett, a vizsgázók átlagteljesít-

ménye pedig öt éve rendkívül stabil, 71-72% körül ingadozik, 2012-ben 71,15% volt. A 

vizsgázók átlagteljesítményét mutatja a 18. ábra. 

 
18. ábra: 

A matematikából emelt szinten vizsgázók átlagteljesítménye 

a május-júniusi vizsgaidőszakokban (2005-2012) 

                                                      
20

 A 2005-ös és a 2006-os vizsga részletes elemzését ld. [5] és [6]. 
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19. ábra: 

A matematikából emelt szinten vizsgázó nappali tagozatos képzésben résztvevők átlagteljesítménye 

a május-júniusi vizsgaidőszakokban (2005-2012) 

Mivel a tanulmányunkhoz készült vizsgálatban csak a nappali tagozatos képzésben 

részt vevők köréből (2012-ben a 3472 vizsgázó közül 3238 fő) választották ki a mintát, 

megmutatjuk a nappali tagozatosok átlagteljesítményének alakulását is (ld. 19. ábra). Ez a 

vizsgázói kör minden évben jellemzően 1-2%-kal magasabb átlageredményt ért el a teljes 

vizsgázói populációnál, 2012-ben 72,48%-ot.
21

 

  

                                                      
21

 A vizsgálatunkban érintett (reprezentatív mintavétellel kiválasztott) 596 vizsgázó átlagteljesítménye az írásbeli vizsgán 

71,24%, így ez a tény is igazolja a vizsgán nyújtott összteljesítménynek és az írásbeli vizsga eredményének erős megfe-

leltethetőségét. 
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6.2. A feladatsor felépítése 

A feladatsor vizsgaleírás szerinti összetételéről az 5.4. fejezetben írtunk. A vizsgált fela-

datsor mindenben megfelel a vizsgaleírásnak. A témakörök megjelenési arányát a javítási-

értékelési útmutatóban megjelenő itemek besorolása alapján kell kiszámítani. A feladatok 

egy jelentős része több témakörbe is besorolható, így egy adott feladatsorban a témakö-

rök arányának megítélése részben szubjektív. Egyes feladatoknak két különböző megol-

dásában továbbá más-más súllyal szerepelhetnek egyes témakörök. Az egyes vizsgázók 

számára – feladatválasztásuktól függően – az arányok még jobban eltolódhatnak. Minde-

zeket is figyelembe véve a feladatsor a vizsgaleírásban előírt arányokat nagy pontosság-

gal teljesíti. 

Az 1. feladat egy bemelegítő, önbizalomszerző típusú egyszerű szöveges feladat, me-

lyet nagyon sikeresen, 90% fölötti eredménnyel oldottak meg a vizsgázók. Az I. rész másik 

három feladatának eredményessége is 78–82% közötti. A 2. és a 3. feladat is lényegében 

a középszintű követelmények alapján megoldható, bár középszinten természetesen a ne-

héz feladatok közé tartoznának. A 4. feladat egy paraméteres analízis feladat, amely 

azonban a témakörben egyszerűnek tekinthető. Ezt igazolja a vizsgázók 82%-os átlag-

eredménye. A 2., 3. és 4. feladatnak is az utolsó részkérdése bizonyult valamivel nehe-

zebbnek a többi itemnél, ezek eredményessége 72–76% közötti. Összességében az I. 

rész arányai nagyon jól el vannak találva: a feladatsor legkönnyebb feladatát követi három 

szintén nem túl nehéz feladat, melyek mindegyike tartalmaz egy vagy két könnyebb és 

egy kicsit nehezebb részkérdést. 

A II. rész feladatai lényegesen nehezebbek, eredményességük 52–70% között alakult. 

Az 5. feladat első része matematikailag nem nehéz, de szövegértésben problémákat 

okozhatott, a második része viszont egy nehéz témakörből (határérték-számítás) emelt 

szinten is nagyon szokatlan. Ez a rész lett a feladatsor leggyengébben megoldott iteme 

(42%). A 6. feladat volt a legsikeresebb a második részben: itt a c) rész értékelése (jelle-

géből adódóan) inkább a javító tanároknak okozhatott nehézségeket. A 7. feladat egyet-

len, 16 pontos itemből állt, egy háromszög területe szélsőértékének meghatározását kérte. 

Mindkét tény riasztó lehetett a vizsgázóknak: a legtöbben ezt a feladatot hagyták ki, de 

akik megoldották, azok sem jártak jól, hiszen ez lett a feladatsor leggyengébben megoldott 

teljes feladata, az egyetlen, amelynek eredményessége 60% alatt maradt. A 8. feladat va-

lószínűség-számítás volt, a legnépszerűtlenebb témakörök egyike. A feladat a) és b) része 

iskolapéldának tekinthető, a c)-ben kérdezett feltételes valószínűség emelt szinten is ritka-

ságnak számít. Ennek ellenére nem ez lett a feladat leggyengébben sikerült része. 

A 9. feladat egyszerű (92%-os megoldottságú, a feladatsorban második legeredménye-

sebb) iteme felvezette az igen nehéznek számító bizonyítást kérő b) feladatot. A b) feladat 

nehézsége ellenére ezt a feladatot nagyon kevesen hagyták ki. 
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Az egyes itemek és feladatok megoldottságát mutatja be a 20. ábra és a 21. ábra. 

 

20. ábra: 

A feladatsor egyes itemeinek átlagos megoldottsága 

 

21. ábra: 

A feladatsor egyes feladatainak átlagos megoldottsága 

A feladatok részletes, itemszintű elemzésével a 7. fejezetben foglalkozunk még. 

6.3.  A feladatsor mérésmetodikai jellemzői 

6.3.1. A mintavételezési eljárás 

A vizsgálatunkban érintett érettségi vizsgán 3472 vizsgázó vett részt a meg nem jelente-

ken és a mentességgel rendelkezőkön kívül. Közülük választottunk ki egy végül 596 fős 

mintát. A mintavételezési eljárásból eleve kizártuk azokat a vizsgázókat, akik (1) idegen 

nyelven írták meg a dolgozatot, (2) sajátos nevelési igényűek, (3) nem 2012-ben végeztek, 
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(4) módosított profillal írták meg a dolgozatot (módosítva lett az elérhető pontszám), (5) 

másik iskolában vendégtanulóként írták meg az érettségit, valamint (6) nem nappali kép-

zésben tanulnak. 

A kizárások után még nagyon sok telephely maradt az adatbázisban, ami ellenkezett 

azzal a célunkkal, hogy minél kevesebb telephelyet szerettünk volna bevonni a vizsgálat-

ba. Első lépésként ezért az érintett telephelyeket hármas csoportokba osztottuk hasonló-

ságuk alapján, és minden ilyen hármas csoportból véletlenszerűen kiválasztottunk egyet. 

Ennek eredményeképpen harmadannyi esélyes telephelyünk maradt, amelyek még mindig 

megfeleltek a reprezentativitási feltételeknek. A hasonlóság szempontjai között szerepelt 

az egyes tárgyakban és szinteken írt dolgozatok száma és az ezeken elért átlagos ered-

mény hasonlósága, valamint szigorú feltétel volt, hogy az egyes csoportok mindegyik tagja 

azonos régióhoz és településtípushoz tartozzon. 

Emelt szinten az alacsony gyerekszám miatt a középszinttől és az egyes tárgyak ese-

tében egymástól is kicsit eltérő módszert kellett követnünk. A matematika esetében csak 

egyszerű véletlen mintavételezéshez volt elegendő tanuló. 

Így választottuk ki végül a vizsgálatban érintett 596 elemű mintát, mely régióra, telepü-

léstípusra (Budapest, megyeszékhely, és egyéb kategóriákkal), a vizsgán elért eredmény-

re és középszinten a képzési típusra (gimnázium, szakközépiskola) nézve reprezentatív. 

6.3.2. A feladatok magyarázó ereje 

Egy feladat magyarázó ereje azt fejezi ki, hogy az adott feladat mennyire jelzi előre a fela-

datsorban elért teljes pontszámot. Minél nagyobb a magyarázó erő, annál inkább előrejelzi 

az adott itemre vagy feladatra kapott pontszám a teljes dolgozat pontszámát. 

A magyarázó erő kiszámításának egyik módja annak vizsgálata, hogy ha lineáris reg-

ressziónál az adott feladatnál elért pontszám segítségével közelítenénk az összpont-

számot (illetve az összpontszámból kihagyva az adott feladat pontszámát), a regressziós 

egyenes milyen százalékos arányban magyarázza a teljes ingadozást. 

Másrészt vizsgálhatjuk az egyes itemek és az összpontszám közötti korrelációs 

együtthatót is. A korrelációs együttható
22

 abszolút értéke a 0-1 skálán két adatsor értékei 

közti összefüggés erősségét mutatja. Két adatsor között a korrelációs együttható 1, ha 

köztük éppen lineáris kapcsolat van (–1, ha fordított lineáris), és 0, ha két adatsor között 

semmilyen kapcsolat nincs. 

                                                      

22
 Két adatsor közti korrelációs együtthatót a 
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Az alábbi táblázatokban bemutatjuk az egyes itemek, illetve az egyes feladatok magya-

rázó erejét. 
4. táblázat: A feladatsor egyes itemeinek 

és feladatainak magyarázó ereje és korrelációs együtthatója az összpontszámmal 

S
o
rs

z
á
m

 

Magyarázó erő (R
2
) 

Korrelációs 

együttható 

S
o
rs

z
á
m

 

Magyarázó erő (R
2
) 

Korrelációs 

együttható többi 

feladat 

összes 

feladat 

többi 

feladat 

összes 

feladat 

1

a 
0,071 0,084 0,290 5a 0,286 0,401 0,633 

1

b 
0,089 0,146 0,382 5b 0,279 0,398 0,631 

1 0,105 0,172 0,414 5 0,421 0,601 0,775 

2

a 
0,213 0,279 0,528 6a 0,148 0,185 0,430 

2

b 
0,212 0,267 0,517 6b 0,179 0,237 0,486 

2 0,324 0,426 0,652 6c 0,183 0,281 0,530 

3

a 
0,044 0,058 0,241 6 0,277 0,436 0,660 

3

b 
0,208 0,321 0,567 7 0,527 0,715 0,846 

3 0,202 0,326 0,571 7 0,527 0,715 0,846 

4

a 
0,197 0,235 0,485 8a 0,093 0,148 0,384 

4

b 
0,131 0,153 0,392 8b 0,261 0,325 0,570 

4

c 
0,263 0,353 0,594 8c 0,254 0,363 0,603 

4 0,318 0,446 0,668 8 0,343 0,525 0,724 

    9a 0,139 0,174 0,418 

    9b 0,276 0,455 0,675 

    9 0,314 0,508 0,713 

A jobb áttekinthetőség kedvéért az összes feladattal mért magyarázó erőt és a korrelá-

ciós együtthatókat grafikonon is bemutatjuk. 
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22. ábra: 

A feladatsor egyes itemeinek magyarázó ereje és korrelációs együtthatója az összpontszámmal 

 
23. ábra: 

A feladatsor egyes feladatainak magyarázó ereje és korrelációs együtthatója az összpontszámmal 

A grafikonról jól látszik, hogy a magyarázó erő és a korrelációs együttható megbízha-

tóan együtt mozog, lényegében az egyes itemeknek ugyanazt a tulajdonságát jellemzik. 

Érdemes néhány nagyobb magyarázó erejű itemet megvizsgálni, mert azok minden bi-

zonnyal jól mérik a vizsgált képességet. A legnagyobb magyarázó erővel az itemek közül 

(ebben a sorrendben) a 7, 9b, 5a és 5b, majd ezek után a 8c, 4c és 8b itemek, a feladato-

kat tekintve (szintén csökkenő sorrendben) a 7., az 5., a 8. és a 9. feladatok rendelkeznek. 

Az említett itemek a 8b kivételével (amely 4 pontos) legalább 7 pontosak: az igazán jó 
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magyarázó erő jó differenciálást feltételez, az pedig csak akkor valósulhat meg, ha van 

hozzá elegendő pontszám a feladatban. 

Az első helyre került négy item közt szerepel a feladatsor három legnehezebbnek bi-

zonyult iteme (nehézségi sorrend szerint 5. b, 9. b, 7.), egyedül az 5. a item a kivétel.
23

 

A magyarázó erő szerint soron következő három item közt találjuk a feladatsor negyedik 

és ötödik legnehezebbnek bizonyult itemét (8. b, 8. c), itt a 4. c a kivétel. Feladatok szerint 

vizsgálva ugyanezt a kérdést, a négy legjobb magyarázó erővel bíró feladat egyben a fe-

ladatsor négy legalacsonyabb megoldottságú feladata, ráadásul a magyarázó erő szerinti 

csökkenő sorrend egy kivétellel megegyezik a megoldottság szerinti növekvő sorrenddel. 

Első nyilvánvaló következtetésünk tehát az lehet, hogy jó magyarázó erővel elsősorban 

a nehéz feladatok rendelkeznek. Ez nem meglepő: leginkább a nehéz (de nem túl nehéz) 

feladatokra jellemző, hogy a jobb képességűek jobban, a gyengébb képességűek gyen-

gébben oldják meg, így az összpontszámhoz hasonlóan jól szétválasztja képesség szerint 

a vizsgázókat. A „túl nehéz” feladatokra ugyanez már nem igaz, hiszen azt már a jobb ké-

pességűek sem tudnák elég eredményesen megoldani. Az adatok tanúsága szerint azon-

ban ilyen túl nehéz feladat ebben a feladatsorban nem volt. 

Érdemes megnézni még az 5. a és a 4. c itemeket, amelyek annak ellenére rendelkez-

nek jó magyarázó erővel, hogy nem tartoznak a feladatsor legnehezebb kérdései közé 

(a 20 item közül a 9. és a 10. bizonyult a legnehezebbnek). Az 5. feladat a) kérdése első-

sorban a vizsgázók szövegértési kompetenciáját tette próbára, a modellalkotás talán eb-

ben a részfeladatban állíthatta a leginkább kihívás elé őket. A szükséges egyenlet sikeres 

felírása után azonban a megoldás már könnyű volt. A 4. feladat c) kérdésében egy har-

madfokú függvény deriváltjának vizsgálatával kellett egy ismeretlen paraméter értékét 

meghatározni. 

Az átlagosnál könnyebb feladatokat a gyengébb tanulók is viszonylag jól megoldhatják, 

erre a feladatsorban is több példát találunk. A legkönnyebbnek bizonyult öt item (1. a, 9. a, 

4. b, 3. a, 1. b) magyarázó erő szerint egyaránt a legrosszabb magyarázó erejű hat item 

közt szerepel. Itt a kakukktojás a 8. a item, amely annak ellenére igen alacsony magyará-

zó erejű, hogy viszonylag nehéznek bizonyult (bár a II. részben még így is a negyedik leg-

jobban megoldott item). Ebben az itemben a binomiális eloszlás egyszerű alkalmazása a 

feladat: a látottak alapján az átlagosnál több gyengébb vizsgázó ért el a feladatban vi-

szonylag magas pontszámot és fordítva. Azt is megállapíthatjuk, hogy a hat legalacso-

nyabb magyarázó erejű item mindegyike a (7 pontos, igen könnyű) 1b kivételével legfel-

jebb 5 pontos: alacsony pontszámú item nehezebben tud jól differenciálni. 

Bár arra a – nem meglepő – következtetésre jutottunk, hogy jellemzően a magasabb 

pontszámú, nehezebb itemek bírnak jobb magyarázó erővel az alacsonyabb pontszámú, 
                                                      
23

 Az egyes itemek és feladatok megoldottságát ld. a 6.2. fejezetben a 21. ábra. 
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könnyebb itemekhez képest, egy feladatsort értelemszerűen nem lehet csak az előbbiek-

ből összeállítani, mert akkor a differenciálás a kívánatosnál erőteljesebb lenne, s a gyen-

gébb képességű vizsgázók túlságosan gyenge eredményt érnének el a vizsgán. 

6.3.3. A részkérdések nehézségeinek és a tanulók képességeinek vizsgálata 

A tanulók 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 tanulók egy másik, hasonló képességeket mérő teszten egész más ered-

ményt érhetnek el. Másrészt belátható, hogy az összpontszám nem egyenesen arányos 

a tanulók képességeivel: egypontnyi különbség az alacsony pontszámot elérő tanulók kö-

zött 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 tanulók felkészültségétől. 

Ezért a tanulók képességének mérésére a pszichometriában különböző modelleket al-

kalmaznak. A dichotóm itemek esetére alkalmas a klasszikus Rasch-modell, általánosí-

tásai pedig a mi esetünkre is használhatóak, ahol az egyes itemek maximális pontszámai 

1-től és egymástól is eltérőek lehetnek. A modellek közös tulajdonságai, hogy tesztfüg-

getlen módon becsülhető velük a tanulók képessége, azaz két ugyanolyan típusú, de más 

kérdéseket tartalmazó teszt alapján számítva a tanulók képességeit, közel azonos ered-

ményeket kapnánk. A kérdések nehézségének becslése mintafüggetlenné válik, azaz egy 

másik tanulói csoportra alkalmazva a kérdések nehézsége hasonlóan alakul. A modellek 

linearizálják a képességet és a kérdések nehézségét, azaz egypontnyi képesség-

különbség a skála minden pontján ugyanakkora mértékű tudásbeli különbséget jelez. 

A matematikai elemzéshez azért is hasznos az alkalmazott modell, mert azonos skálán 

méri a tanulók képességét és a feladatok nehézségét. A tanulók képességei a pontszám 

vagy százalékos mérőszám emelkedésével javulnak (de a fentieknek megfelelően nem 

lineárisan, hanem az úgynevezett logisztikus görbének megfelelően), a kérdések nehé-

zsége ezzel szemben csökken az őket megoldók részarányának növekedésével.  

Ezek a modellek valószínűségi modellek, azaz a tanuló képességétől és a feladat pa-

ramétereitől függő 0 és 1 közötti érték adja a tanuló eredményességének valószínűségét 

az adott feladaton. 

Mi az elemzésben a lehető legegyszerűbb olyan modellt használtuk, amely a fenti tu-

lajdonságokkal 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 para-

métert: a nehézséget. Többpontos kérdéseknél az 

24. ábra: 

Az egyes pontszámok elérésének 

valószínűsége a képesség függvényében (4. b 

item) 
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úgynevezett viszonylagos lépésnehézség-paraméter adja meg minden egyes pontszámnál 

a továbblépés nehézségét. Azaz egy többpontos item viszonylagos nehézségei ugyanúgy 

értelmezhetőek, mint egypontos itemnél az abszolút nehézség, csak a továbblépés feltéte-

les valószínűségeként. A lépésnehézségek nem feltétlenül alkotnak monoton növekvő so-

rozatot, 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. Nem meglepő, hogy az 1. a item 4 ponthoz tartozó lépésnehézsége a leg-

könnyebb a feladatsorban, hiszen szinte mindenki elérte ezt a pontszámot. Bár vannak 

ennél összetettebb modellek is, a viszonylag kicsi mintaelemszám és nagy paraméter-

szám várhatóan nem tette volna lehetővé további paraméterek megbízható becslését. 

 
25. ábra: Egy feladat elméleti (fekete) és tapasztalati (piros) megoldási valószínűsége (3. b item) 
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26. ábra: Adott képességpontot elért vizsgázók száma az I. részben 

 
27. ábra: A lépésnehézségek besorolása az I. részben 
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Fontos megjegyeznünk, hogy az I. részt 31, a II. részt 12, a teljes feladatsort 5 tanuló 

oldotta meg maximális pontszámmal a mintában (az I. részben 51, a II. részben 15, a tel-

jes feladatsort tekintve 7 további tanuló pedig csak 1 pontot vesztett), amely esetekben 

csak alkalmi közelítést alkalmazhattunk az ő képességpontjukra. Másrészt az aktuálisan 

alacsony mintaelemszám és az egyes feladatokon elérhető magasabb pontszámok a fela-

datokhoz tartozó nehézségi paraméterek becslésében jelentős véletlen hibát okozhatnak. 

Ennek fényében az eredmények inkább csak iránymutatóak lehetnek. A II. részben a ki-

hagyott feladat miatt hiányzó értékek tovább rontják a modell használhatóságát, ezért a 

statisztikus szakértők véleménye szerint az erre a részre kapott eredmények nem hasz-

nálhatóak. 

6.3.4. A feladatok pontbiszeriális korrelációja 

Az egyes pontszámok pontbiszeriális korrelációja az adott pontszám előfordulása és a 

képességpontok közötti korreláció. Kiszámításánál a fent vázolt Rasch-modellből adódó 

becsült képességpontokat használtuk. 

A pontbiszeriális korreláció értékének kiszámításához egy olyan indikátorváltozót ké-

pezünk, amelynek értéke 1 azoknak a vizsgázóknak az esetében, akik az adott pontszá-

mot kapták a vizsgált kérdésre, minden más esetben pedig 0. E változó és a vizsgázók 

képességpontja közötti hagyományos korrelációs együttható a keresett pontbiszeriális kor-

reláció az adott kérdés adott pontszámára. (Megjegyezzük, hogy amely feladatnál és 

pontszámnál 5% alatti a megoldottság, ott a pontbiszeriális korreláció értéke fenntartások-

kal kezelendő, azaz nem feltétlenül megbízható. A megbízható értékeket a táblázatokban 

piros színnel jelöltük.) 

A korrelációs együtthatóról a 6.3.2. fejezetben mondottak alapján a pontbiszeriális kor-

reláció pozitív értéke azt mutatja tehát, hogy a jobb képességű vizsgázók, negatív értéke 

pedig azt, hogy a gyengébb képességű vizsgázók kapták inkább az adott pontszámot. 

Egy egypontos kérdés akkor illeszkedik a teljes teszt által mérni kívánt mögöttes ké-

pességskálára, ha az 1 pont pontbiszeriális korrelációja pozitív (legalább 0,2), a 0 pont 

pontbiszeriális korrelációja pedig negatív. Ez jelenti azt ugyanis, hogy a jó eredményt elért 

vizsgázók nagyobb valószínűséggel oldották meg a feladatot gyengébb eredményt elért 

társaiknál. A többpontos kérdések és feladatok akkor illeszkednek jól, ha a magasabb 

pontszámok felé haladva a pontbiszeriális korrelációk is növekednek. 

Az alábbi táblázatokban bemutatjuk az egyes itemek és feladatok pontbiszeriális korre-

lációját. 
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5. táblázat: A feladatsor egyes itemeinek pontbiszeriális korrelációja 

 0 pt 1 pt 2 pt 3 pt 4 pt 5 pt 6 pt 7 pt 8 pt 9 pt 10 pt 11 pt 12 pt 13 pt 14 pt 15 pt 16 pt 

1a -
0,29 

-
0,07 

-
0,22 

-
0,02 

0,24             

1b -
0,27 

-
0,15 

-
0,11 

-
0,11 

-
0,12 

-
0,02 

0,01 0,29          

2a -
0,28 

-
0,25 

-
0,16 

-
0,16 

-
0,16 

-
0,11 

-
0,10 

0,10 0,26         

2b -
0,25 

-
0,20 

-
0,18 

-
0,17 

-
0,05 

0,48            

3a -
0,17 

-
0,10 

-
0,10 

-
0,09 

0,18             

3b -
0,34 

-
0,20 

-
0,14 

-
0,10 

-
0,15 

-
0,08 

0,01 -
0,01 

0,07 0,42        

4a -
0,35 

-
0,25 

-
0,11 

0,02 0,30             

4b -
0,30 

-
0,10 

-
0,15 

0,33              

4c -
0,39 

-
0,22 

-
0,12 

-
0,11 

-
0,12 

-
0,06 

0,06 0,43          

5a -
0,47 

-
0,05 

-
0,13 

-
0,16 

-
0,13 

-
0,05 

-
0,07 

0,00 0,53         

5b -
0,51 

-
0,16 

-
0,01 

0,01 0,00 0,12 0,16 0,20 0,40         

6a -
0,31 

-
0,18 

-
0,14 

-
0,02 

0,34             

6b -
0,36 

-
0,17 

-
0,06 

-
0,04 

0,43             

6c -
0,22 

-
0,18 

-
0,17 

-
0,15 

-
0,14 

0,05 0,03 0,04 0,46         

7 -
0,56 

-
0,24 

-
0,22 

-
0,07 

-
0,05 

-
0,05 

-
0,04 

-
0,03 

-
0,01 

0,02 0,03 0,06 0,02 0,14 0,10 0,32 0,50 

8a -
0,29 

-
0,08 

-
0,14 

-
0,10 

0,01 0,34            

8b -
0,53 

-
0,07 

0,08 0,07 0,44             

8c -
0,45 

-
0,12 

-
0,11 

-
0,01 

-
0,08 

-
0,01 

-
0,04 

0,53          

9a -
0,19 

-
0,31 

-
0,13 

-
0,08 

-
0,07 

0,32            

9b -
0,51 

-
0,17 

-
0,09 

-
0,07 

0,03 0,00 0,02 0,05 0,10 0,08 0,16 0,49      

 

6. táblázat: A feladatsor egyes feladatainak pontbiszeriális korrelációja 

 

 
0 pt 1 pt 2 pt 3 pt 4 pt 5 pt 6 pt 7 pt 8 pt 9 pt 10 pt 11 pt 12 pt 13 pt 14 pt 15 pt 16 pt 

1 -0,22 -0,16 -0,22 -0,07 -0,13 -0,11 -0,13 -0,08 -0,11 -0,02 0,01 0,29      

2 -0,17 -0,09 -0,26 -0,23 -0,19 -0,09 -0,13 -0,07 -0,14 -0,15 -0,11 -0,01 0,19 0,39    

3 -0,18 -0,10 -0,05 -0,19 -0,28 -0,13 -0,10 -0,11 -0,12 -0,05 -0,02 0,03 0,12 0,38    

4 -0,19 -0,19 -0,12 -0,24 -0,22 -0,11 -0,07 -0,16 -0,17 -0,13 -0,08 -0,07 0,00 0,13 0,42   

5 -0,43 -0,15 -0,15 -0,12 -0,17 -0,12 -0,15 -0,09 -0,18 -0,03 0,07 0,05 0,09 0,17 0,20 0,20 0,42 

6 -0,14 -0,09 -0,15 -0,17 -0,26 -0,13 -0,11 -0,15 -0,16 -0,14 -0,06 0,03 0,00 0,07 0,10 0,12 0,46 

7 -0,56 -0,24 -0,22 -0,07 -0,05 -0,05 -0,04 -0,03 -0,01 0,02 0,03 0,06 0,02 0,14 0,10 0,32 0,50 

8 -0,32 -0,19 -0,18 -0,13 -0,21 -0,16 -0,11 -0,10 -0,07 -0,03 0,01 -0,08 0,10 0,09 0,16 0,18 0,43 

9 -0,20 -0,31 -0,15 -0,15 -0,15 -0,32 -0,12 -0,03 -0,06 0,03 0,00 0,03 0,06 0,10 0,08 0,20 0,46 

A táblázatokat vizsgálva megállapítható, hogy a feladatok ebből a szempontból jól mű-

ködtek, hiszen a pontbiszeriális korrelációk értékei általában – egy-egy kivételtől eltekintve 

– szép monoton növekedő sorozatot alkotnak az egyes itemeknél és feladatoknál is. 

A kivételeket betudhatjuk egyrészt esetenként az értékek alacsony mintaelemszám miatti 
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megbízhatatlanságának, másrészt annak a ténynek, hogy egy-egy tipikus részmegoldást 

az átlagosnál nagyobb arányban produkálhattak a gyengébb tanulók. 

6.3.5. A teszt Cronbach-alfa értéke 

A Cronbach-alfa értéke egy teszt belső konzisztenciáját, „egydimenziósságát” méri. Képle-

te egy k feladatból álló tesztre 
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a teljes teszt szórásnégyzete. A Cronbach-alfa értéke 0 és 1 között változhat: minél köze-

lebb van az 1-hez, annál erősebb a feladatok koherenciája. Általában a 0,9 fölötti érték 

kiválónak számít, a 0,8 fölötti jónak, a 0,7 fölötti elfogadhatónak. Érdemes megjegyezni, 

hogy az itemek számának növelése önmagában is növeli az α értékét. 

A feladatsor Cronbach-alfa értéke itemenkénti bontásban 0,726, feladatonkénti bon-

tásban pedig 0,703. Ezek első ránézésre közepes értékek, több dolgot fel tudunk hozni 

azonban a feladatsor mentségére. 

Először is nem tartjuk elvárásnak a feladatsorral szemben, hogy kifejezetten egydi-

menziós legyen. Az emelt szintű érettségin mért képességek sokfélék, nem írhatók le 

egyetlen mutatóval. A különböző vizsgázóknak más-más lehet az erősségük, egyetlen 

feladatsorral nem lehet ennek összes aspektusát megbízhatóan egyszerre mérni. 

Ahogy jeleztük, az itemek számának növelésével a Cronbach-alfa értéke magától is 

nőne. Az érettségi feladatsorban viszont nem nagyon növelhető a jelenlegi mértéken túl az 

itemek száma, hiszen fontos, mérendő kompetencia az önmagukban is összetett, így elke-

rülhetetlenül több pontos feladatok megoldása. 

Végül pedig egy mérőeszköz minősége jelentősen fejleszthető lenne, ha az éles alkal-

mazása előtt volna lehetőség a kipróbálására, bemérésére és – a tanulságok alapján – 

a fejlesztésére. A jelenleg érvényes feltételek mellett azonban az érettségi feladatok előze-

tes kipróbálására nincs mód. 

Mindezek figyelembe vételével a feladatsorra kapott α értéket elfogadhatónak tartjuk. 

Kiszámolhatjuk a teljes teszt mellett az egyes (többitemes) feladatok Cronbach-alfa ér-

tékét is: a három legmagasabb értéket az 5. (0,958), a 6. (0,800) és a 8. feladatban 

(0,756) kapjuk. Ezek az alacsony itemszám (2, illetve 3) ellenére igen magasnak számíta-

nak, ami azt jelenti, hogy ezeknek a feladatoknak a részkérdései egymással erős össze-

függést mutatnak. Az ellenkező véglet ebből a szempontból az 1. (0,260) és a 3. feladat 

(0,230). 
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6.4.  Vizsgázók különböző csoportjainak teljesítménye közti 
eltérés 

6.4.1. Nemek szerinti teljesítménykülönbség 

A kiválasztott mintában 402 fiú és 194 lány szerepelt. A fiúk átlagos teljesítménye 73,47%, 

a lányoké 66,63%. A két nem teljesítménye közti különbség 6,84%. Feltűnő, hogy sokkal 

több fiú írta meg a dolgozatot, mint lány, és a fiúk teljesítménye szignifikánsan jobb a lá-

nyokénál. Az 28. ábra mutatja az itemenkénti teljesítménykülönbségeket. 

 
28. ábra: 

A fiúk és a lányok teljesítményének különbsége a feladatsor egyes itemein 

Azonnal feltűnik, hogy a legnagyobb teljesítménykülönbség a feladatsor legnehezebb-

nek bizonyult itemeinél alakult ki. Azon itemek átlagos megoldottsága, melyekben legalább 

10%-os teljesítménykülönbség mutatkozik a fiúk javára, 55%, az összes többi itemé pedig 

80%. Két olyan item volt, melyben a lányok minimálisan jobb teljesítményt nyújtottak (2. b, 

8. a), ezeket az köti össze, hogy mind a kettő valószínűség-számítási feladat (igaz, a 8. b 

és 8. c is az). A feladatsor összeállítása során a 6. feladatnál fejtörést okozott, hogy a vá-

lasztott sportos téma nem hozza-e igazságtalanul kedvezőbb helyzetbe a sportosabbnak 

vélt fiúkat. Ezért aztán a bizottság igyekezett egy „uniszex” sportágat választani, ez lett a 

kosárlabda. Ezzel együtt a feladat leginkább „sportos” részkérdése, a c) feladat hozta a 

legnagyobb teljesítménykülönbséget a fiúk javára – ez sem szerepel azonban a fent emlí-

tett élmezőnyben. 

Megjegyezzük, hogy a középszintű mintába bekerült 996 tanuló közül 41,2% (410 fő), 

míg az emelt szintű mintában 67,4% fiú. A középszinten írók között 1,65% teljesítménykü-

lönbséget mértünk a fiúk javára, ez lényegesen kisebb az emelt szinten mértnél. Mindez 

mérhető adatokkal támasztja alá azt a sztereotípiát, hogy a matematika „fiús” tantárgy, sőt 

tudomány. A matematika versenyek élmezőnyében, speciális matematika tagozatos osztá-

lyokban, az egyetemi matematika tanszékeken a fiúk/férfiak száma jelentősen meghaladja 

a lányokét/nőkét. S azon túl, hogy a fiúk lényegesen nagyobb számban választották az 

emelt szintű vizsgát, azon szignifikánsan jobb eredményt is értek el. 
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6.4.2. Iskolatípus szerinti teljesítménykülönbség 

Míg a fiúk és lányok közti teljesítménykülönbségeket az évenként nyilvánosságra hozott 

statisztikai adatok nem tartalmazzák, kezdettől rendelkezésünkre állnak az adatok a gim-

náziumi, illetve szakközépiskolai tanulók eredményének eltéréséről. A mintába 516 gim-

náziumba és 80 szakközépiskolába járó vizsgázó eredménye került be.
24

 Az adatokat  

a 29. ábra mutatja. 

 
29. ábra: 

A gimnáziumi és szakközépiskolai tanulók átlagteljesítménye 

a május-júniusi vizsgaidőszakokban (2005-2012) 

 
30. ábra: 

A gimnáziumi és a szakközépiskolai tanulók teljesítményének különbsége a feladatsor egyes itemein 

A két iskolatípusban tanulók közti teljesítménykülönbség szinte állandónak mondható, 

2005 óta átlagosan 14,2%. (A középszintű vizsgán lényegében hasonló, ennél átlagosan 

                                                      
24

 A gimnáziumba járó vizsgázók száma átlagosan 7-8-szorosa a szakközépiskolába járók számának. 
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2-3%-kal nagyobb teljesítménykülönbséget tapasztalunk.) Érdekes azonban azt megvizs-

gálni, hogy mely itemekben mutatkozott az átlagosnál nagyobb, illetve kisebb teljesít-

ménykülönbség. E különbségeket mutatja a 30. ábra. 

Figyelemre méltó, hogy a 7 és 9. b itemek, csakúgy, mint a nemek közti teljesítmény-

különbségek esetén, ezúttal is az első három hely valamelyikén szerepelnek. Valószínűleg 

arról a jelenségről lehet szó, hogy a legnehezebb itemek domborítják ki legjobban a kü-

lönböző képességű vizsgázók közti különbségeket. Érdekes, hogy akadt egy olyan item 

(3. a), ahol a szakközépiskolai tanulók elenyésző mértékben ugyan, de jobb átlagered-

ményt értek el, mint gimnáziumi társaik. Ez az item egy kúp felszínének és térfogatának 

meghatározását kérte, igazi „iskolás” feladat volt. A többi olyan item is, melynél kisebbek a 

teljesítménykülönbségek, jellemzően az egyszerűbbek közül kerül ki. 
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6.4.3. Településtípus szerinti teljesítménykülönbség 

Megvizsgáltuk, hogy kimutatható-e szignifikáns teljesítménykülönbség a különböző telepü-

léstípusokon élő vizsgázók között. A 2005-ös vizsga eredményeinek régiókra lebontott 

elemzése nem talált ilyen különbségeket: a legnagyobb eltérés 3,6% volt (részletesebben 

ld. [5]). 

A mintában szereplő vizsgázók közül 162-en Budapesten, 224-en megyeszékhelyen, 

210-en egyéb településen teljesítették a vizsgát. A Budapesten vizsgázók átlagteljesítmé-

nye 74,00%, a többieké 70,21% volt. Ez utóbbi kategórián belül a megyeszékhelyeken 

69,41%-os, az egyéb településeken vizsgázók 71,06%-os átlageredményt értek el. (A kö-

zépszinten vizsgázók közül is a budapestiek érték el a legjobb átlageredményt, a kü-

lönbségek azonban ott sem kirívóak.) A fővárosi és a vidéki vizsgázók közti teljesítmény-

különbség körülbelül a hibahatáron, talán kicsivel afölött van. Érdekes, hogy 2005-ben (a 

sok hasonló eredmény közül) a leggyengébb eredményeket épp a Közép-magyarországi 

régió vizsgázói érték el (ahova persze nem csak a főváros tartozik). Az itemenkénti telje-

sítménykülönbségeket a 31. ábra mutatja be. Érdekes, hogy e harmadik szempont szerint 

is a 7. feladatban alakult ki a legnagyobb különbség, de a 8. b, a 8. c és a 9. b itemek is 

szerepeltek az egyik vagy mindkét előző hasonló grafikon élmezőnyében. 

 
31. ábra: 

A budapesti és a vidéki tanulók teljesítményének különbsége a feladatsor egyes itemein 
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6.5. A feladatsor kihagyott feladata 

6.5.1. A feladat kihagyásának jelentősége és célja 

A feladat kihagyásának lehetősége a kétszintű érettségi rendszer egyik fő jellegzetessége, 

nem csak matematikából. A kihagyás jelentőségét vizsgálva úgy véljük, hogy a célja ket-

tős. Egyrészt kedvező lehetőségként lélektani biztonságot jelent a vizsgázóknak a tudat: 

lehet hibázni, lehet nem mindent tökéletesen tudni, az eredmény így is lehet akár maximá-

lis. Másrészt (főleg ha a tanár a felkészülés során is hangsúlyt fektet erre a kérdésre és 

nem az érettségin találkozik a vizsgázó először a választás szükségességével) a vizsgázó 

önreflexiós kompetenciáját is fejleszti: melyik témakörben vagyok kevésbé jó? Hol szok-

tam hibázni? Fel tudom-e mérni a feladat szövegének elolvasása után, hogy meg tudom-e 

azt oldani? Meggyőződésünk, hogy az ilyen típusú kérdések helyes megválaszolása ön-

magában is fejlesztendő kompetencia. 

Sajnos nehezen megválaszolható, hogy mi lenne, ha nem lenne kihagyható feladat az 

érettségi vizsgában. Nem tudjuk utólag megállapítani, hogy a vizsgázó jól választott-e és 

valóban azt a négy feladatot oldotta meg az ötből, amellyel a lehető legtöbb pontot sze-

rezhette. Az sem egyértelmű, hogy minden vizsgázónak kedvező-e a választás lehetősé-

ge. Elképzelhető olyan tanuló is, aki elbizonytalanodik ebben a helyzetben, és a választás 

kényszere miatt teljesít rosszabbul. Előfordulhat, hogy egy vizsgázó rosszul méri fel egy 

adott feladatra adott megoldásának értékét, és nem azt hagyja ki, amelyikkel a legjobban 

jár. Egy jó képességű és felkészült tanulót ráadásul frusztrálhat a tudat, hogy mindegyik 

feladat megoldására képes lenne (adott esetben mindegyiket meg is oldja), de megoldása 

nem kerül értékelésre a rendszer jellegzetességei miatt. Jelen kutatásban ezekre a kérdé-

sekre nem kaphatunk pontos választ, ehhez a dolgozatok megtekintésére lenne szükség, 

illetve interjút kellene készíteni a vizsgázókkal. 

Ha általánosan szeretnénk megfogalmazni elvárást a második rész öt feladatának ne-

hézségével kapcsolatban, akkor két kijelentést tehetünk: 

1. Az öt feladat nehézségének közel azonosnak kellene lennie, hogy a választás való-

ban választás legyen. Nyilvánvalóan irreális elvárás, hogy teljesen azonos nehézségűek 

legyenek, de annyit biztosan elvárhatunk, hogy ne legyen sem (a többihez képest) kirívóan 

nehéz, sem aránytalanul könnyű a feladatok között. 

2. Ezek a feladatok legyenek összetettek abban az értelemben, hogy lehetőség szerint 

több témakörből is szerepeljenek bennük kérdések, számon kért ismeretek. Így nem for-

dulhat elő az, hogy egy adott témakört nem kedvelő vizsgázó választása egyértelművé 

válik, illetve a felkészülés során sem teheti meg, hogy egy témakörrel kevésbé foglalkozik 
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azzal a felkiáltással, hogy az adott témakörhöz tartozó feladatot majd kihagyja a vizsga 

során. 

A 2012. májusi emelt szintű érettségi feladatsor a fenti követelményeknek részben fe-

lelt meg. Az 1. pontban leírt elváráshoz képest azt figyelhettük meg, hogy az öt feladat 

átlagos megoldottsága 52–70% között alakult, igazán kirívó érték nem fordult elő. Míg 

azonban az 5., a 8. és a 9. feladat megoldottsága 60–63% között volt, a 7. feladatban szü-

letett az 52%-os, a 6. feladatban pedig a 70%-os érték. Kirívónak ezek nem nevezhetők, 

de az ideálisnál talán nagyobb a különbség. 

A 2. elvárásnak is részben feleltek meg a feladatok. Az 5., a 7. és a 9. feladat is 

az 5.4. fejezetben említett öt nagy témakör közül 3-4-nek az ismeretanyagából tartalmaz 

(viszonylag egyenletes elosztásban) kérdéseket. A 6. feladat azonban teljes egészében az 

I. témakörhöz (még ha annak különböző részeihez is) tartozik, a 8. feladatot pedig egysze-

rűbb modellalkotási lépéseken túl teljes egészében a IV. témakörhöz sorolhatjuk. 

6.5.2. A kihagyott feladat jelölése 

Mindezidáig semmilyen kimutatással nem rendelkeztünk arra nézve, hogy a vizsgázók 

mennyire pontosan követik a kihagyott feladat jelölésére a dolgozat 3. oldalán olvasható 

előírásokat
25

, s az esetleges szabálytalan jelölés okoz-e a javító tanárok számára bizony-

talanságot. A javító tanárok részére szóló útmutatás a javítási-értékelési útmutató 3. olda-

lán, a tartalmi kérések 10. pontja alatt olvasható: „A vizsgafeladatsor II. részében kitű-

zött 5 feladat közül csak 4 feladat megoldása értékelhető. A vizsgázó az erre a célra 

szolgáló négyzetben – feltehetőleg – megjelölte annak a feladatnak a sorszámát, amely-

nek értékelése nem fog beszámítani az összpontszámába. Ennek megfelelően a megjelölt 

feladatra esetlegesen adott megoldást nem is kell javítani. Ha mégsem derül ki egyértel-

műen, hogy a vizsgázó melyik feladat értékelését nem kéri, akkor automatikusan a kitűzött 

sorrend szerinti legutolsó feladat lesz az, amelyet nem kell értékelni.” 

A vizsgázók az esetek döntő többségében előírásszerűen megjelölik, hogy melyik fela-

dat értékelését nem kérik. Ezen kívül három különböző eset képzelhető el: 

1. A vizsgázó nem jelölte, hogy melyik feladat értékelését nem kéri, de a dolgozatából 

ez egyértelműen kiderül (például mert van egy feladat, amelyikhez hozzá sem kezdett). 

Ekkor a javító tanár ezt a feladatot nem értékeli. 

2. A vizsgázó nem jelölte, hogy melyik feladat értékelését nem kéri, és ez a dolgozatá-

ból sem egyértelmű. (Ezen túl elvileg az is elképzelhető, hogy a javító tanár számára ma-

                                                      

25
 „A II. részben kitűzött öt feladat közül csak négyet kell megoldania. A nem választott feladat sorszámát írja be a dol-

gozat befejezésekor az alábbi négyzetbe! Ha a javító tanár számára nem derül ki egyértelműen, hogy melyik feladat 

értékelését nem kéri, akkor a 9. feladatra nem kap pontot.” 
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ga az egyértelműség kérdéses.) Ebben az esetben a vizsgázóknak és a javító tanároknak 

szóló útmutató előírásai alapján a 9. feladat megoldását nem értékelik. 

3. A vizsgázó jelölte, hogy melyik feladat értékelését nem kéri, de a dolgozata alapján 

vélhetően tévesen (pl. egy jól megoldott feladat sorszámát írta be a négyzetbe, de van 

olyan feladat, amihez nem vagy csak alig kezdett hozzá). Ebben az esetben az előírások 

betűje szerint a javító tanárnak nincs módja mérlegelésre, a négyzetbe írt sorszámú fela-

datot kell kihagynia az értékelésből. 

A dolgozatok vizsgálatakor azt is felmértük, melyik eset hányszor fordult elő a mintá-

ban: az 596 dolgozat közül 594 esetben a vizsgázók jelölték, hogy melyik feladat értékelé-

sét nem kérik, 2 esetben pedig egyértelműen kiderült, hogy az érintett vizsgázók nem 

a „nem választott” feladat sorszámát adták meg (fenti 3. eset). A problémás esetek elha-

nyagolható száma alapján megállapítható, hogy a kihagyott feladat jelölése megnyugtató-

an rendezett. 

6.5.3. A vizsgázók által kihagyott feladat 

A várakozásoknak megfelelően a mintában szereplő vizsgázók 57%-a, 340 vizsgázó 

a legnehezebbnek bizonyult 7. feladatot hagyta ki, a legkönnyebbnek bizonyult 6. feladatot 

pedig mindössze 40-en (6,7%) nem választották. A második legnépszerűtlenebb az 

(egyébként második legnehezebbnek bizonyult) 5. feladat lett, ezt 108-an (18,1%) hagyták 

ki. A korábbi vizsgaidőszakokból semmilyen hasonló adat nem áll rendelkezésünkre, 

összehasonlítási alapunk tehát nincs, de kívánatosnak tartanánk, hogy a kihagyott feladat 

eloszlása ennél egyenletesebb legyen. 
7. táblázat: 

A feladatsor kihagyott feladatának eloszlása és a feladatok átlagos megoldottsága 

Sorszám Átlagos 
megoldottság 

Kihagyók 
száma 

Kihagyók 
aránya 

5 59,6% 108 18,1% 

6 69,8% 40 6,7% 

7 52,4% 340 57,0% 

8 63,0% 61 10,2% 

9 61,1% 47 7,9% 

Hogy mi okozhatta ezt az elég számottevő aránytalanságot, arról megfogalmazhatunk 

néhány feltételezést. A 7. feladatban igazából semmi vonzó nincs, sőt számos nehézsége 

első ránézésre nyilvánvaló. Egy itemes feladat (már láttuk, hogy ez más szempontból sem 

szerencsés), így nincs könnyebben megoldható részkérdése. A vizsgázó könnyen elbi-

zonytalanodik, ha nem lát azonnal egy sikerrel kecsegtető megoldási tervet. Márpedig ilyet 

nem könnyű látni: a koordináta-geometria gyakran jelent sok, bizonytalan kimenetelű szá-
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mítást, s a feltett kérdés még a témakörön belül is szokatlan. A szélsőérték-számítás az 

egyik legnehezebb emelt szintű témakörnek számító analízisbeli ismereteket kéri számon. 

Úgy gondoljuk, érthető, ha a vizsgázók nagy többsége (a többi feladat első olvasásra ígé-

retesebb szövegének láttán, akár hosszasabb mérlegelés nélkül is) e feladat kihagyása 

mellett döntött. 

A második legtöbb vizsgázó által kihagyott feladatnak (de az előzőtől lényegesen elma-

radva) az 5. feladat bizonyult. A feladatnak a) kérdésének szövege sem könnyű, de igazán 

elriasztó a b) feladat lehetett: ez az egyébként is nehéz analízis témaköréből egy sorozat 

szigorú monoton csökkenésének és korlátosságának bizonyítását kérdezte, amely – bár 

kétséget kizáróan része az emelt szintű vizsgakövetelményeknek – az eddigi írásbeli 

vizsgafeladatsorokban még nem került elő. Nehézségét tehát szokatlansága is növelte, s 

ennek megfelelően a feladatsor leggyengébben (42%) megoldott itemének is bizonyult. 

Valószínűleg az is előre megjósolható lett volna, hogy a legkevesebben a 6. feladatot 

fogják kihagyni, hiszen ez lényegében középszintű ismeretekkel, némi kombinatorikai fel-

készültséggel és józan paraszti ésszel megoldható volt. Összesen a vizsgázók egyhatoda 

hagyott ki olyan feladatot, amely szinte teljes egészében egy témakörhöz tartozott: szá-

mukra vagy az I. témakör megjelenési aránya csökkent a felére, vagy (az 5 pontos 2. b 

feladattól eltekintve) szinte teljesen eltűnt a feladatsorból az V. (valószínűség-számítás és 

statisztika) témakör. 

6.5.4. A kihagyott feladat az egyes vizsgázói csoportokban 

Rendkívül meglepő és érdekes eredményeket kapunk, ha megnézzük azon öt vizsgázói 

csoport átlageredményét, akik az egyes feladatokat kihagyták. Itt a mintaelemszámok ala-

csony volta miatt óvatosan kell kezelni a kapott adatokat, de még a szükséges óvatosság 

mellett is igen figyelemre méltóak a levonható következtetések. 
8. táblázat: 

Az egyes feladatokat kihagyók, illetve megoldók átlagos teljesítménye 
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5 59,6% 64,8% 72,7% 78,0% 83,3% 54,2% 64,1% 

6 69,8% 85,4% 70,2% 90,4% 82,0% 81,6% 60,9% 

7 52,4% 70,2% 72,6% 82,1% 82,7% 60,8% 64,5% 

8 63,0% 73,6% 71,0% 83,9% 82,3% 65,3% 62,0% 

9 61,1% 78,3% 70,6% 85,7% 82,3% 72,3% 61,4% 

Azt várnánk, hogy akik a legnehezebbnek bizonyult 7. feladatot hagyták ki, azok átlag-

eredménye jobb lesz azokénál, mint akik ezt megoldották. Ez azonban éppen fordítva van: 
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a feladatot kihagyók a második rész másik négy feladatából összesen 60,8%-os, míg a 

feladatot megoldók (ennek a feladatnak az 52,4%-os megoldottságával együtt is) 64,5%-

os átlagteljesítményt értek el. Ugyanez igaz a második legnehezebb, második legtöbb 

vizsgázó által kihagyott 5. feladatra, s éppen ellenkező előjellel, de ugyanezt a jelenséget 

tapasztaljuk a legkönnyebbnek bizonyult 6. feladat esetében. Azok, akik ezt a könnyű fe-

ladatot kihagyták, 81,6%-os, míg akik ezt megoldották, csak 60,9%-os átlagteljesítményt 

értek el a II. részben. 

Bár a tapasztalt jelenség megerősítéséhez nagyobb elemszámú és több vizsgaidő-

szakra kiterjedő vizsgálatra lenne szükség, úgy tűnik, hogy a kihagyható feladat megvá-

lasztását ebben azt esetben nagymértékben befolyásolták a vizsgázók képességei. A 

gyengébb képességűek „menekülnek” a nehéznek tűnő feladatok elől, s bár bizonyára 

igazuk van, a többi feladatban sem nyújtanak elég jó teljesítményt. A választási lehetőség 

hatékonyan a legjobbakat segíti, akiknek ténylegesen van választásuk: mivel ők vala-

mennyi témakörben járatosak, valóban azt a feladatot hagyhatják ki, amely az adott fela-

datsorból legkevésbé sikerül nekik, s ez a feladatok közül – témakörre és nehézségre való 

tekintet nélkül – bármelyik lehet. 

Hogy ezt a jelenséget pontosabban megvizsgáljuk, végső pontszámuk alapján öt, közel 

egyenlő létszámú csoportra osztottuk a mintát.
26

 Így az is látszik, hogy lényeges különb-

ség az első és az összes többi teljesítménycsoport feladatválasztása között mutatható ki: 

míg a legjobbak közül csak 47,9% hagyta ki vagy az 5. vagy a 7. feladatot (tehát a két leg-

nehezebb egyikét), a másik négy teljesítménycsoportban ez az adat 80,7% és 83,5% kö-

zött ingadozik, átlagosan 82,3%. Hasonlóan a legkönnyebb, 6. feladatot a legjobbak 

21,1%-a kihagyta, míg a többieknek csak összesen 3%-a, de még a második legerősebb 

teljesítménycsoportnak is csak az 5,3%-a. A 2-es és a 3-as és 4-es teljesítménycsoportok 

feladatválasztásában a különbség hibahatáron belüli, a 4-es és az 5-ös csoport választása 

is csak annyiban tér el ezekétől, hogy a két legnehezebb feladat közül egyre nagyobb 

arányban hagyják ki az 5. feladatot a 7. helyett. 
9. táblázat: 

Az egyes feladatokat kihagyók aránya az egyes teljesítménycsoportokban 

Sorszám 
Kihagyók aránya az egyes teljesítménycsoportokban 

1. 2. 3. 4. 5. 

5 15,4% 11,4% 13,5% 19,5% 31,3% 

6 21,1% 5,3% 2,4% 2,5% 1,7% 

7 32,5% 69,3% 68,3% 63,6% 52,2% 

                                                      
26

 Az első teljesítménycsoportba kerültek a 101-115 pontot (123 tanuló), a második teljesítménycsoportba a 90-100 pon-

tot (114 tanuló), a harmadik teljesítménycsoportba a 78-89 pontot (126 tanuló), a negyedik teljesítménycsoportba a 64-

77 pontot (118 tanuló), az ötödik teljesítménycsoportba a 12-63 pontot (115 tanuló) elért vizsgázók. 
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8 12,2% 10,5% 9,5% 10,2% 8,7% 

9 18,7% 3,5% 6,3% 4,2% 6,1% 

A fenti adatok azt jelentik, hogy a második rész öt feladatának nehézsége közti különb-

ség a 6.5.3. fejezetben írottnál is valójában nagyobb volt, hiszen a legjobb vizsgázók 

nagyobb arányban oldották meg a legnehezebb, s a többieknél kisebb arányban a leg-

könnyebb feladato(ka)t. Ha valamennyi feladatot minden vizsgázónak meg kellett volna 

oldania, akkor a feladatok megoldottsága közti olló bizonyosan jóval szélesebbre nyílt 

volna. 

6.6.  A feladatsor két része közötti összefüggések 

6.6.1. A feladatsor két részének szerepe a vizsgaleírás szerint 

A középszintűhöz hasonlóan az emelt szintű feladatsor is két részből áll, a két rész 

tulajdonságai között azonban kisebb az eltérés. A középszintű vizsgától eltérően az emelt 

szintű feladatsor két része egy füzetben található, és a vizsgázó a rendelkezésére álló időt 

tetszése szerint oszthatja meg az I. és a II. rész, illetve az egyes feladatok között. 

A vizsgaleírás vonatkozó részét az 5.4. fejezetben idéztük. Ennek alapján azt várjuk, 

hogy a II. rész feladatai anyagerősségükben és összetettségükben is meghaladják az 

I. rész feladatainak nehézségét. Érdekes kérdés még, hogy a két részben szerzett pont-

számok mennyiben függnek össze egymással és a teljes feladatsor összpontszámával. 

A következőkben ezeket a kérdéseket vizsgáljuk meg. 

6.6.2. Az egyes részek statisztikai mutatói és pontszámeloszlása 

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk a két rész és a teljes feladatsor legfontosabb statisz-

tikai mutatóit. 
10. táblázat: 

A feladatsor két részének és egészének néhány statisztikai mutatója 
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I. rész 6 38 44 48 51 42,04 7,93 -1,48 2,55 

II. rész 1 29 41 52 64 39,89 14,70 -0,28 -0,76 

Összesen 12 69 84 98,25 115 81,93 20,79 -0,67 0,15 
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A ferdeség az eloszlás középérték körüli aszimmetriájának mértékét jelzi. A pozitív fer-

deség a pozitív értékek irányába nyúló aszimmetrikus eloszlást jelez, míg a negatív ferde-

ség a negatív értékek irányában torzított.
27

 

A csúcsosság a normális eloszláshoz viszonyítva egy eloszlás csúcsosságát vagy la-

posságát adja meg. A pozitív értékek viszonylag csúcsos, a negatív értékek viszonylag 

lapos eloszlást jelentenek.
28

 

 
32. ábra: 

A feladatsor I. részének pontszámeloszlása 

 
33. ábra: 

A feladatsor I. részének százalékos teljesítményeloszlása 
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A fenti két ábrán bemutatjuk a két rész és a teljes feladatsor pontszámeloszlását pont-

számonként és teljesítménycsoportonként is. 

Az elvárásoknak megfelelően a feladatsor I. része könnyebbnek bizonyult a vizsgázók 

számára a II. résznél: az első rész átlageredménye 82,4%, a másodiké 62,3%. Az első 

rész itemeinek megoldottsága 72% (3. b) és 97% (1. a) között változott
29

. A pontszámok 

eloszlása egy szinte egyenletesen emelkedő görbét mutat, legtöbben (a mintában 51-en) 

50 pontot értek el az I. részben (tehát egyetlen pontot vesztettek). A pontszámok harmadik 

kvartilise 48, azaz összességében a mintabeli vizsgázóknak több mint a negyede (174 fő) 

legfeljebb 3 pontot vesztett az I. részben. A medián 44, tehát a mintabeli vizsgázóknak 

több mint a fele (316 fő) legfeljebb 7 pontot vesztett az I. részben. 

Egy adatsor ferdesége és csúcsossága azt mutatja meg, hogy az adatok eloszlása 

mennyire hasonlít a normális eloszláshoz. Kérdés persze, hogy mennyire célja az érettsé-

ginek, hogy a végső eredményeket tekintve normális eloszlást mutasson. E tanulmánynak 

nem lehet célja ezt a kérdést eldönteni, de az bizonyos, hogy az emelt szinten ez biztosan 

kevésbé várható, mint középszinten, hiszen az emelt szintű vizsgára – nem kizárólag, de – 

elsősorban a legjobb képességű tanulók közül jelentkeznek. Még kevésbé várhatunk a 

normális eloszláshoz közelítő görbét az I. rész pontszámainál, mely az emelt szintű fela-

datsoron belül is egy könnyebb, ezen a szinten inkább rutinfeladatokat tartalmazó rész. 

A kapott eredményekből és az ábráról is látható, hogy a pontszámok eloszlása mind 

szimmetriájában, mind csúcsosságában valóban jelentősen eltér a normális eloszlástól. 

 
34. ábra: 

A feladatsor II. részének pontszámeloszlása 

                                                      
29

 Az egyes itemek részletes adatait a 7. fejezetben közöljük. 
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35. ábra: 

A feladatsor II. részének százalékos teljesítményeloszlása 

A második rész átlagos megoldottsága éppen 20%-kal marad el az első rész eredmé-

nyességétől, és a pontszámok eloszlása is látványosan egyenletesebb, a normális elosz-

lásra jobban hasonlít. A fejezet elején látható táblázat valamennyi statisztikai mutatója ezt 

támasztja alá. A II. rész itemeinek megoldottsága is jobban szór: 42% és 92% között vál-

tozik, de csak mindössze három item (5. a, 6. a, 9. a) megoldottsága haladja meg az I. 

rész leggyengébb itemének eredményességét, s a három közül kettőt az egész feladatsor 

két legnehezebbnek bizonyult iteme követ (5. b, 9. b). 

A két rész tulajdonságait összevetve pedig megerősítést nyer, hogy a vizsga két részre 

tagolása több puszta formalitásnál, a két rész eltérő karaktere erőteljesen érvényre jut, s 

mind a kettőnek fontos szerepe van a vizsga egészében. 

 
36. ábra: 

A feladatsor összpontszámának eloszlása 
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37. ábra: 

A feladatsor százalékos összteljesítményének eloszlása 

A két rész tulajdonságai összeadódnak a teljes feladatsort nézve, így egy olyan, a 

normális eloszláshoz hasonló görbét kapunk, amelynek az egyik vége mintha hiányozna, 

tehát aszimmetrikus. Megítélésünk szerint a pontszámok eloszlásának profilja mind az 

egyes részeket, mind a teljes feladatsort tekintve megfelelő. 

6.6.3. Összefüggés a feladatsor két része között 

Megvizsgáltuk a feladatsor két része közti összefüggést is, hogy vajon a két rész pont-

száma mennyire magyarázza a másik résznek, illetve a teljes feladatsornak a pontszámát. 

A korrelációs együtthatóról a 6.3.2. fejezetben már írtunk. A feladatsor I. része és az 

összpontszám között 0,846, a II. rész és az összpontszám között 0,958, míg az I. és a II. 

rész között 0,656 a korrelációs együttható. 

Ez azt jelenti, hogy külön-külön mind az első, de különösen a második rész pontszáma 

jól magyarázza a feladatsor összpontszámát, azonban a két rész közti korreláció értéke 

meglepően alacsony. Ennek vélhetően az az oka, hogy az első rész a feladatsor egészé-

hez mérten „túl könnyű”, ahol még a gyengébb képességűek is gyakran érnek el jó ered-

ményt, s igazán a második rész rangsorol a vizsgázók között. Az első részben elért vi-

szonylag egyenletesen magas pontszám a két rész közti gyengébb korrelációt is megma-

gyarázza, aminek továbbá oka lehet az is, hogy néhány kirívó adat nagy mértékben tudja 

csökkenteni a korreláció értékét. Kirívó adatra pedig van példa a mintában, előfordultak 

egyebek mellett például az alábbi pontpárok (az első szám az I., a második a II. rész pont-

számát jelzi): 50-18, 46-16, 30-3 vagy 28-51, 38-60, 29-47. 

A 38. ábra bemutatja a két részben szerzett pontszámok közti összefüggést. Az ábra 

nem mutatja a multiplicitásokat. A fentiekből már kiderült és az ábráról is leolvasható, hogy 
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abból, hogy valaki magas pontszámot ért el az első részben, nem lehet jól a második rész 

pontszámára következtetni, míg fordítva sokkal erősebb a kapcsolat. 

 
38. ábra: 

A feladatsor két részében szerzett pontszám közti kapcsolat 

6.7.  Javításvezetői észrevételek a feladatsorhoz 

Az egyes vizsgahelyszínek javításvezetőinek nem feladata, hogy a javítás tanulságairól és 

a feladatsorról alkotott véleményüket a kormányhivataloknak megküldjék, mégis minden 

évben többen vannak, akik visszajelzést készítenek. A 2012-es javításhoz küldött észrevé-

telek közül itt nem foglalkozunk a javításra, illetve a javítási-értékelési útmutatóra tett meg-

jegyzésekkel, csak a feladatsorra tett észrevételek közül idézünk néhányat a teljesség 

igénye nélkül. 

„Általánosan megállapítható, hogy önmagában egyik feladat sem volt nagyon nehéz. 

A feladatok összeállításának sorrendje, a témakörök szerinti összetétele azonban nem volt 

teljesen szerencsés. (...) Nem volt szerencsés, hogy a feladatsor nem tartalmazott a meg-

tanult tananyag szinte automatikus alkalmazását lehetővé tévő, könnyen elkezdhető fela-
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datokat, például egyenleteket, egyenletrendszereket vagy éppen egyenlőtlenségeket. 

Egyet kell érteni a tételkészítő bizottság azon törekvésével, hogy a matematikai szövegér-

tésre nagy hangsúlyt fektessen, de ennek mértéke eltúlzottnak tűnt a feladatsorban. Egy 

feladat kivételével mindegyik több részből állt, ezek a részek néhol összefüggtek egy-

mással, máshol nem. (...) Szembetűnő volt a kombinatorikai és a valószínűség-számítási 

feladatok túlsúlya, miközben a feladatok között nyomokban sem szerepeltek (a középisko-

lában részletesen tárgyalt) olyan matematikai tartalmak, mint exponenciális, logaritmikus 

függvények, egyenletek, egyenletrendszerek.” 

„Az idei írásbeli kissé nehezebb, munkaigényesebb volt az elmúlt évekhez viszonyítva. 

(...) Összevetve azzal, hogy a középszintű dolgozat az idén nagyon könnyű volt, egyálta-

lán nem szerencsés ilyen nagy különbséget tenni. Ez elriasztja a tanulókat az emelt szint-

től. Probléma az is, hogy mindig túlsúlyban vannak az új témakörökhöz (valószínűség-

számítás, statisztika) illeszkedő feladatok.” 

„A feladatok a vizsgakövetelményekre épültek, nem állították túlzó követelmények elé a 

vizsgázókat. (...) A zsebszámológép esetében a feladat összeállító bizottságnak kell is-

mernie a modernebb gépeket, és állást foglalni abban a kérdésben: hogyan biztosítható az 

esélyegyenlőség a különböző minőséget tudó gépek esetében. A függvénytáblázatok át-

szerkesztésre szorulnak! A jelenleg érvényben levők egyáltalán nem veszik figyelembe 

a részletes vizsgakövetelményeket. Sok olyan összefüggést tartalmaznak, ami nem segíti 

a vizsgázókat a szakszerűen kitűzött feladatok megoldásában.” 

Az idézett megjegyzések természetük szerint szubjektívek és elsősorban a feladatsor 

kritikus pontjaira kívánnak rávilágítani. Néhánnyal közülük egyetértünk, másokkal nem, 

egyes megállapításokat e tanulmány adatai meggyőzően cáfolnak (pl. a feladatsor nem 

tartalmazott könnyen elkezdhető feladatokat), mások valójában nem a feladatsort, hanem 

a vizsgaleírást érintik (pl. szövegértést igénylő feladatok mértéke, kombinatorikai és való-

színűség-számítási feladatok súlya). Ezen túl nem kívánjuk kommentálni az idézetteket, 

az bizonyos, hogy minden szubjektivitásukkal együtt ezek a visszajelzések nagyon hasz-

nosak a feladatsorok elemzésénél és a későbbi feladatsorok elkészítésénél. 



 

100 

7. A feladatsor itemszintű elemzése 

A következőkben röviden szólunk a feladatsor minden egyes itemének és feladatának mű-

ködéséről, és megkíséreljük azonosítani a legjobban és a legkevésbé jól működő 

itemeket. A megelőző fejezetekben egyes itemek jellemzőiről már sok mindent elmond-

tunk, ezekre itt csak utalunk. 

A feladatsor felépítését, valamint az egyes itemek és feladatok megoldottságát 

a 06.2. fejezetben, magyarázó erejét a 6.3.2. fejezetben, pontbiszeriális korrelációját 

a 6.3.4. fejezetben elemeztük részletesen. A 6.4. fejezet tartalmaz adatokat az egyes 

vizsgázói csoportok (nem, iskolatípus és településtípus szerinti) teljesítménykülönbségéről 

az egyes itemekben és feladatokban. Végül a 6.5.3. és a 6.5.4. fejezetben elemeztük a 

vizsgázók által kihagyott feladatokat összességében és az egyes vizsgázói csoportokban 

is. Ezeket a megállapításokat itt már nem ismételjük meg. 

Minden egyes feladat elemzésének elején közöljük a feladat egészének és különböző 

itemeinek megoldottságát és magyarázó erejét (ez utóbbit az összpontszámmal mért kor-

relációs együtthatóval adva meg) számszerűen és öt kategóriába (nagyon magas, magas, 

átlagos, alacsony, nagyon alacsony
30

) besorolva is. Grafikonon bemutatjuk a feladat egyes 

itemeinek pontszámeloszlását, valamint a 6.5.4. fejezetben definiált teljesítménycsoportok 

szerinti megoldottságát. 

  

                                                      
30

 A magyarázó erőnél az itemek és a feladatok esetén eltérnek az egyes kategóriák határai. 
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7.1. Az 1. feladat 

Az 1. a item megoldottsága nagyon magas (96,9%), magyarázó ereje nagyon alacsony 

(0,290). 

Az 1. b item megoldottsága magas (87,5%), magyarázó ereje alacsony (0,382). 

Az 1. feladat megoldottsága nagyon magas (94,9%), magyarázó ereje nagyon ala-

csony (0,414). 

 
39. ábra: 

Az 1. a és 1. b itemek pontszámeloszlása 

 
40. ábra: 

Az 1. a és 1. b itemek megoldottsága az egyes teljesítménycsoportokban 

Az első feladat igazi vizsgázóbarát, bemelegítő feladat volt, ahol minden tanuló le-

küzdhette a lámpalázát. Az 1. a item még a leggyengébbeket sem állította igazi kihívás 

elé, a vizsgázók 93,1%-a maximális pontszámot ért el rajta, s vélelmezzük, hogy az 1 pon-
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tot veszítő 3,5% (ez 21 főt jelent) nagy része a kerekítés hibája miatt vesztette el ezt a 

pontot. 

Az 1. b item valamivel összetettebb gondolatmenetet igényelt, itt már akadt 33 darab 

0 pontos megoldás is, de a vizsgázók 85,9%-a még mindig csak legfeljebb 1 pontot vesz-

tett. Kisebb vitát váltott ki a javítók között a javítási-értékelési útmutató azon előírása, mely 

szerint csak az ésszerűen, azaz legfeljebb két tizedesjegyre kerekített érték volt elfogad-

ható válaszként. Bár kétségtelenül igaz, hogy a kerekítés „ésszerű” mértékének fogalma 

sehol nincs pontosan definiálva, sőt minden feladatban más és más lehet, az bizonyos, 

hogy nem értelmes gramm pontossággal megadni egy olyan termék mennyiségét, amiből 

akár 100 kg vásárlásáról is beszélhetünk. Ennek mérlegelése is egyfajta kompetencia, 

melynek hiánya megérhette az 1 pont levonását. Azon 67 tanuló nagy része, akik 1 pontot 

vesztettek, valószínűleg ezt a hibát követte el. 

Jó, ha az 1. feladat a bemelegítést szolgálja, ez a feladat ennek a célnak tökéletesen 

megfelelt. Ebből következően viszont csak minimálisan differenciált, hiszen a vizsgázók 

70,1%-a maximális pontot ért el rajta (a második legmagasabb érték a 4. feladatban mért 

34,1%). 
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7.2. A 2. feladat 

A 2. a item megoldottsága magas (86,4%), magyarázó ereje átlagos (0,528). 

A 2. b item megoldottsága átlagos (72,6%), magyarázó ereje átlagos (0,517). 

A 2. feladat megoldottsága magas (81,1%), magyarázó ereje átlagos (0,652). 

  
41. ábra: 

A 2. a és 2. b itemek pontszámeloszlása 

 
42. ábra: 

A 2. a és 2. b itemek megoldottsága az egyes teljesítménycsoportokban 

A bemelegítő 1. feladat után három, szinte azonos megoldottságú (81,1%, 77,5%, 

81,6%) feladat következik, egy vagy két könnyebb és egy kicsit nehezebb itemmel. Ennek 

megfelelően az itemek magyarázó ereje általában alacsony vagy átlagos. 

A 2. a item egy hagyományos szöveges feladat volt, ahol a megadott összefüggések 

alapján egyenletet kellett felírni, majd ebből az ismeretlen értékeket meghatározni. 

Ez középszinten is kedvelt, rutin feladattípusnak számít, de a felírandó egyenlet már a 
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középszint nehézségének felső határán volt. Ennek ellenére az 5. teljesítménycsoporton 

kívül itt még keveset hibáztak a vizsgázók. 

A 2. b item már erőteljesebben differenciált, az 5. teljesítménycsoport eredménye itt 

már 50% alá esett, de a 3-4. csoport teljesítménye is lényegesen elmaradt a legjobbakétól. 

Ennek oka a feladat témaköre lehetett, ugyanis valószínűség-számítási kérdésről volt szó. 

A feladat nem volt nehéz, de sok vizsgázónak ez a témakör még mindig „mumusnak” 

számít. 
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7.3. A 3. feladat 

A 3. a item megoldottsága nagyon magas (89,9%), magyarázó ereje nagyon alacsony 

(0,241). 

A 3. b item megoldottsága átlagos (72,0%), magyarázó ereje magas-átlagos (0,567). 

A 3. feladat megoldottsága átlagos (77,5%), magyarázó ereje alacsony (0,571). 

  
43. ábra: 

A 3. a és 3. b itemek pontszámeloszlása 

 
44. ábra: 

A 3. a és 3. b itemek megoldottsága az egyes teljesítménycsoportokban 

A 3. a itemben egy kúp felszínét és térfogatát kellett kiszámítani, s ehhez az alkotót és 

a sugarat meghatározni egy egyenlő szárú derékszögű háromszögből. Ez a feladatsor 

negyedik legmagasabb megoldottságú itemének bizonyult, és az első négy teljesítmény-

csoport között szinte semmit nem differenciált, magyarázó ereje az összes item közül 

a legalacsonyabb lett. Funkciója szintén az önbizalomnövelés lehetett, valamint a leg-

gyengébbek eredményének javítása. De ilyen feladatokra is szükség van! 
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A beírható gömb középpontján átmenő síkkal kettévágott kúppal dolgozó 3. b az első 

rész legalacsonyabb megoldottágú iteme lett. A megoldáshoz jó térbeli tájékozódás kellett, 

ami sok vizsgázónak nem erőssége. A javítási-értékelés útmutató kitér egy várható típus-

hibára: legfeljebb 4 pontot kaphat a vizsgázó, ha a beírt gömb középpontját a magasság 

felezőpontjának tekinti. A pontszámeloszlásból kiderül, hogy valóban sokan voltak ilyenek. 

Az item remekül differenciált az egyes teljesítménycsoportok között, magyarázó ereje a 

jobbak között van. 

Mindig kérdés, hány alkalommal kérjen a feladatsor meghatározott kerekítést. Ez nem 

lehet túl kevés, hiszen bizonyos esetekben kevés értelme van akár a túl pontos, akár a túl 

nagyvonalúan kerekített válasznak. De túl sok sem lehet, mert akkor az összpontszám 

aránytalanul nagy hányadát lehetne a kerekítésekre kapni. Ez a feladatsor mindössze 

a 3. feladat két kérdésében kért meghatározott kerekítést, de ha mindkettőben is hibázott 

a vizsgázó, akkor is csak 1 pontot vesztett. A 3. feladatban sokan (113-an) vesztettek 

1 pontot, legnagyobb részük valószínűsíthetően valamelyik (vagy mindkettő) kerekítés 

hibája miatt. S bár – ahogy már láttuk – a feladat szövege nem kért kerekítést, de az 1. b 

itemben is el lehetett veszteni ésszerűtlen kerekítés miatt 1 pontot. 
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7.4. A 4. feladat 

A 4. a item megoldottsága magas (83,5%), magyarázó ereje átlagos (0,485). 

A 4. b item megoldottsága nagyon magas (91,2%), magyarázó ereje alacsony (0,392). 

A 4. c item megoldottsága átlagos (76,4%), magyarázó ereje magas (0,594). 

A 4. feladat megoldottsága magas (81,6%), magyarázó ereje átlagos (0,668). 

   
45. ábra: 

A 4. a, 4. b és 4. c itemek pontszámeloszlása 

 
46. ábra: 

A 4. a, 4. b és 4. c itemek megoldottsága az egyes teljesítménycsoportokban 

A 4. feladat az analízis témaköréből került ki, megoldásához (a 4. b item kivételével) 

emelt szintű ismeretek voltak szükségesek. Ám az ijesztő külső valójában egy könnyű fe-

ladatot takart, amit magas megoldottsága is mutat. A feladatban nem nehézségi sorrend 

szerint követték egymást a feladatok, legkönnyebbnek a (középszintű ismeretekkel is 

megoldható) b) kérdés bizonyult. A sorrendnek az az oka, hogy a feladat kitűzői segíteni 

kívánták a paraméteres probléma megértését azzal, hogy az a) kérdésben még megadták 
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a paraméter értékét, s csak a másik két részfeladatban volt feladat annak meghatározása 

bizonyos feltételek mellett. Emelkedő nehézségi sorrendben a három item egyre erőteljes-

ebben differenciált az egyes teljesítménycsoportok között. Legjobban (az e ténytől nem 

teljesen függetlenül a három közül a legmagasabb pontszámú) a 4. c item működött, 

amely elfogadható megoldottság mellett jó magyarázó erőt mutatott. Ennek oka az lehe-

tett, hogy az item 7 pontjába sokféle ismeret számonkérése belefért: paraméteres össze-

függés elemzése, deriválás, másodfokú egyenlőtlenség megoldása. 
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7.5. Az 5. feladat 

Az 5. a item megoldottsága átlagos (77,4%), magyarázó ereje magas (0,633). 

Az 5. b item megoldottsága nagyon alacsony (41,8%), magyarázó ereje magas 

(0,631). 

Az 5. feladat megoldottsága alacsony (59,6%), magyarázó ereje magas (0,775). 

  
47. ábra: 

Az 5. a és 5. b itemek pontszámeloszlása 

 
48. ábra: 

Az 5. a és 5. b itemek megoldottsága az egyes teljesítménycsoportokban 

A feladatsor második részéhez érve a feladatok viselkedése hirtelen megváltozik. 

Ahogy korábban említettük, az 5. feladat a feladatsor második legnehezebbnek bizonyult 

és a második legtöbb vizsgázó által kihagyott feladata lett. Nehézségének valószínű okait 

a 6.5.3. fejezetben már elemeztük. Noha a vizsgaleírás ilyen követelményt nem támaszt a 

feladatsorral szemben, mégis sokan feltételezik, hogy azok legalább közelítőleg nehézségi 
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sorrendben követik egymást. Bár a vizsgázók tetszőleges sorrendben megoldhatják a fe-

ladatokat, a II. rész megoldását legtöbben bizonyára az 5. feladattal kezdik. Lélektani 

szempontból kedvezőbb a vizsgázók számára, ha ez a feladat a II. részen belül könnyebb. 

Ez a feladat ennek az igénynek semmiképp nem felelt meg, s a bizonytalanabb vizsgá-

zóknál kisebb-nagyobb pánikot, önbizalomvesztést okozhatott, ami a későbbiekben is 

ronthatott a teljesítményükön. A probléma könnyen orvosolható lett volna például az 5. és 

a 6. feladat egyszerű cseréjével. Talán a tételkészítők sem tulajdonítottak túl nagy jelentő-

séget a feladatok sorrendjének. 

Az 5. a item még csak szövegértési nehézségeket támasztott, aki azonban a szövegen 

eredményesen „átküzdötte” magát, már könnyen eljuthatott a megoldásig. Ezek az 1-3. 

teljesítménycsoportokba tartozó vizsgázók voltak, a 4-5. csoport teljesítménye hozzájuk 

képest számottevően gyengébb volt. Az item átlagos megoldottság mellett is jó magyarázó 

erővel rendelkezik. 

A nem csak nehéz, hanem ráadásul merőben szokatlan 5. b item alaposan megrostálta 

a vizsgázókat, az első négy teljesítménycsoportban egyaránt a legalacsonyabb megoldott-

ságú részfeladat lett, magyarázó ereje is a negyedik legmagasabb. 

Bár talán nem 5. feladatként, de egy ilyen nehéz item megjelenése is elfogadható a 

vizsgán, és méltányolható a tételkészítők törekvése a vizsgakövetelmények eddigi fehér 

foltjainak feltérképezésére és a feladatsorban való szerepeltetésére. 
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7.6. A 6. feladat 

A 6. a item megoldottsága magas (86,5%), magyarázó ereje alacsony (0,430). 

A 6. b item megoldottsága átlagos (69,7%), magyarázó ereje átlagos (0,486). 

A 6. c item megoldottsága alacsony (61,4%), magyarázó ereje átlagos (0,530). 

A 6. feladat megoldottsága átlagos (69,8%), magyarázó ereje átlagos (0,660). 

   
49. ábra: 

A 6. a, 6. b és 6. c itemek pontszámeloszlása 

 
50. ábra: 

A 6. a, 6. b és 6. c itemek megoldottsága az egyes teljesítménycsoportokban 

A 6. feladat ideális lett volna a II. rész első feladatának: nem kell hozzá középszintű 

ismereteknél több, egyenletesen nehezedő három itemből áll, így a leggyengébbeknek is 

jó esélyük van legalább részpontszámot elérni, a maximális pontszám megszerzésére 

azonban csak a vizsgázók legerősebb egyötöde képes. 

A visszajelzések szerint a javító tanárok több olyan dolgozattal találkoztak, ahol a vizs-

gázó az a) feladat feltételét a b) feladatban is érvényesnek tekintette. Bár a feladatok szö-
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vegéből ez nem következik (hiszen a b) feladat megismétli a „Hányféle sorrendben végez-

hettek az osztályok a bajnokságon” bevezető kérdést), jó lett volna ezt a félreértési lehető-

séget teljesen kizárni – ha ez egyáltalán lehetséges. Valójában az is egyfajta szövegértési 

kompetencia, hogy a vizsgázó egy ilyen struktúrájú szöveget helyesen értelmezzen, s a 

teljesítménycsoportok eredményessége is azt mutatja, hogy a félreértelmezők az 5. cso-

portban lehettek a legtöbben. A b) feladat így félreértve jóval könnyebb lett, így erre a 

megoldásra valószínűleg 0-2 pontot adhattak a javítók. 

Arra is rámutattak egyes visszajelzések, hogy a c) kérdés nehezen volt javítható. Ez 

bizonyára így van, sőt előre látható volt, hogy így lesz. Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy 

az emelt szintű érettségi nem nélkülözheti a feladatban mért kompetencia számonkérését. 

Az item egyébként remekül differenciált az egyes teljesítménycsoportok között. 
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7.7. A 7. feladat 

A 7. feladat megoldottsága nagyon alacsony (52,4%), magyarázó ereje nagyon magas 

(0,846). 

 
51. ábra: 

A 7. feladat pontszámeloszlása 

 
52. ábra: 

A 7. feladat megoldottsága az egyes teljesítménycsoportokban 

A 7. (egy itemes) feladat a feladatok közül a legalacsonyabb, itemként pedig a harma-

dik legalacsonyabb megoldottságú a feladatsorban. A legtöbben ezt hagyták ki, mindössze 

a vizsgázók 43%-a (256 fő) oldotta meg. Ahogy a 6.5.4. fejezet 9. táblázatában bemutat-

tuk, az egyes teljesítménycsoportokban drasztikusan eltér a kihagyott feladatok eloszlása. 

Míg az 1. csoportba tartozóknak csak 32,5%-a, addig a többi vizsgázó 63,4%-a hagyta ki 

ezt a feladatot, ezen belül a 2-3. csoportba tartozóknak közel 69%-a. Ennek okait és érde-

kes következményeit az idézett fejezetben már elemeztük, a 7. feladat nehézségének ter-

mészetét pedig a 6.5.3. fejezetben mutattuk be. 
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A feladat pontszámeloszlása igen tanulságos, lényegében egy fordított haranggörbe: 

valaki vagy nagyon (szinte teljesen) meg tudta oldani a feladatot vagy (szinte) semennyire. 

A 256 megoldóból 97-en (38%) 0 vagy 16 pontot, 202-en (79%) legfeljebb 2 vagy legalább 

14 pontot szereztek. S bár a feladat majdnem hibátlanul elválasztotta az egyes teljesít-

ménycsoportokat, így a magyarázó ereje extrém magas lett, semmi esetre sem tekinthet-

jük jól működőnek. Azon a problémás tényen túl, hogy túlságosan sokan hagyták ki ezt az 

egyetlen feladatot, nem vet rá jó fényt az sem, hogy részmegoldást alig lehetett rá adni, s 

így részpontszámot alig lehetett rajta elérni, így majdhogynem egy dichotóm itemként mű-

ködött. A tanulságok alapján semmilyen módon nem tűnik szerencsésnek 16 pontos item 

szerepeltetése a feladatsorban, és nem csak azért, mert rossz hatással van a Cronbach-

alfára! 
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7.8. A 8. feladat 

A 8. a item megoldottsága átlagos (69,1%), magyarázó ereje alacsony (0,384). 

A 8. b item megoldottsága alacsony (58,8%), magyarázó ereje magas (0,570). 

A 8. c item megoldottsága alacsony (61,2%), magyarázó ereje magas (0,603). 

A 8. feladat megoldottsága alacsony (63,0%), magyarázó ereje átlagos (0,724). 

   
53. ábra: 

A 8. a, 8. b és 8. c itemek pontszámeloszlása 

 
54. ábra: 

A 8. a, 8. b és 8. c itemek megoldottsága az egyes teljesítménycsoportokban 

A 8. feladat egy szinte „tiszta” valószínűség-számítási feladat volt. Bár a témakör emelt 

szinten a nehezebbek közé számít, csak a vizsgázók 10%-a hagyta ki a feladatot. Ennek 

az lehet az oka, hogy az első két részkérdés (a hipergeometrikus, majd a binomiális elosz-

lás egyszerű alkalmazása) a témakörön belül barátságosnak, iskolapéldának minősíthető. 
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A három item megoldottsági görbéje az egyes teljesítménycsoportokban érdekes, más 

feladatban nem tapasztalt kereszteződéseket mutat. Az 1. csoportban az a) feladat meg-

oldottsága a legalacsonyabb (bár nincsenek nagy különbségek), a 3-5. csoportokban pe-

dig a legmagasabb (itt pedig már nagyobb különbségek vannak). A három item közül az 

egyébként is legkönnyebbnek tűnő 8. b megoldása követelmény középszinten is, ehhez 

képest ebben nyújtották a legrosszabb teljesítményt a vizsgázók. Ennek egyik oka lehet, 

hogy a téves modellalkotást szigorúan büntette a javítási-értékelési útmutató: aki binomiá-

lis helyett hipergeometrikus eloszlást használt, az erre a részre nem kaphatott pontot. 

Az 535 megoldó közül így járt (természetesen nem mind a rossz modell használata miatt) 

138 (26%). Ennél nagyobb arányban (27%) csak a 9. b itemre kaptak 0 pontot a vizsgá-

zók. Mindezzel együtt az útmutató eljárását nem tartjuk kifogásolhatónak. 

A c) kérdés (feltételes valószínűség alkalmazása) még a témakörön belül is nehéznek 

és a vizsgán ritkán előfordulónak számít. Ennek megfelelően ez választotta szét legerőtel-

jesebben az egyes teljesítménycsoportokat, s magyarázó ereje a három item közül a leg-

magasabb, az egész feladatsoron belül is az ötödik. A teljes feladatot tekintve magyarázó 

ereje a feladatok közül a harmadik legmagasabb. 
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7.9. A 9. feladat 

Az 9. a item megoldottsága nagyon magas (91,5%), magyarázó ereje alacsony 

(0,418). 

Az 9. b item megoldottsága nagyon alacsony (47,3%), magyarázó ereje magas 

(0,675). 

Az 9. feladat megoldottsága alacsony (61,1%), magyarázó ereje átlagos (0,713). 

  
55. ábra: 

A 9. a és 9. b itemek pontszámeloszlása 

 
56. ábra: 

A 9. a és 9. b itemek megoldottsága az egyes teljesítménycsoportokban 

A 9. feladat egy nagyon könnyű és egy nagyon nehéz részkérdésből állt. Az a) feladat 

megoldottsága a II. részben messze a legmagasabb, de az egész feladatsort tekintve is 

a második legnagyobb. Ebben az itemben szerezték meg a vizsgázók (az 1. a után) a má-

sodik legnagyobb arányban (81%) az elérhető maximális pontszámot (5 pontot), s az 549 

81,2%

9,1%
2,4%2,9%2,2%2,2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

543210

22,6%

7,1%
5,6%5,6%

2,6%2,7%3,1%
4,9%5,6%4,9%

8,4%

26,8%

0%

10%

20%

30%

11109876543210

98% 97% 96%
92%

75%91%

66%

47%

28%

8%0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5

9a

9b



 
A 2012. MÁJUS-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI MATEMATIKA FELADATSOR ÉS AZ EGYES FELADATOK MÉRÉSMETODIKAI VIZS-

GÁLATA 

118 

megoldó több mint 90%-a legfeljebb 1 pontot vesztett. Ennek megfelelően az item csak 

minimálisan differenciált, csak az 5. teljesítménycsoportba tartozók nyújtottak a többieknél 

szignifikánsan gyengébb teljesítményt. 

Az a) feladatnak nem is a differenciálás volt a szándékolt funkciója, hanem szoros kap-

csolatban állt a b) feladattal: előkészítette azt. Az a) feladat nélkül a b) megoldottsága vár-

hatóan még ennél is alacsonyabb lett volna. Így a feladatsor leggyengébben sikerült 5. b 

iteme mellett ez lett a másik 50% alatti megoldottságú item. Erre számítani lehetett: egy 

lehetetlenségi bizonyítás biztosan kemény dió, ráadásul nem is szerepel gyakran az érett-

ségin, s nem is lehetett sokféleképpen megoldani. Pont a helyére került a feladatsorban: 

olyan igazi embert próbáló „utolsó” feladat volt. Ennek megfelelően nagyon erőteljesen 

szétválasztotta a jobb képességűeket a gyengébbektől, magyarázó ereje a feladatsoron 

belül a második legnagyobb. A leggyengébbek szinte hozzá sem tudtak kezdeni (az 5. 

teljesítménycsoportba tartozók 8%-os átlageredményt értek el), az egész feladatsoron be-

lül itt volt a legmagasabb (27%) a 0 pontot szerzők aránya. Pontszámeloszlása a 

7. feladathoz hasonló fordított haranggörbét mutat, de ebben az esetben (a feladatsor 

utolsó, legnehezebbnek szánt iteménél) ez elfogadható. S az is lényeges különbség a 

7. feladathoz képest, hogy az a) feladattal együtt a vizsgázóknak csak kevesebb mint 2%-

a kapott 0 pontot a feladat egészére (21% kapott 16, 20% kapott – valószínűleg a 9. a he-

lyes megoldásával – 5 pontot, a többi pontszám eloszlása pedig viszonylag egyenletes, 

legfeljebb 8%-os). 
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7.10. A teljesítménycsoportok itemenkénti eredményessége 

Hasznos az öt teljesítménycsoport itemenkénti eredményességét egy összefoglaló grafi-

konon is bemutatni. Az ábráról jól leolvashatók az erőteljesen és a kevésbé erőteljesen 

differenciáló itemek, s az is, hogy melyik item mely teljesítménycsoportok között differen-

ciált jól. Viszonyítási alapként az itemen elért összesített átlagteljesítményt is megjelenítet-

tük. 

 
57. ábra: 

Az egyes teljesítménycsoportok itemenkénti eredményessége 

7.11. A legjobban és a legkevésbé jól működő itemek 
a feladatsorban 

A kérdés vizsgálatához először is tisztázni kell, hogy mit értünk jól és kevésbé jól működő 

itemen. Egy adott item nehézsége önmagában semmit nem jelent: egy feladatsorban sok-

féle különböző nehézségű itemre szükség van. Mindegyikre azonban a megfelelő helyen: 

láttunk az elemzés során itemeket, amelyeknek a feladatsorban elfoglalt helyével volt 

probléma. Az egyes itemeket ezen kívül nem csak a teljes feladatsor, hanem az őket tar-

talmazó feladat összefüggésében is meg kell ítélnünk. 

Fontos szempont lehet az egyes itemek magyarázó ereje. Mielőtt rávágjuk, hogy a 

magas magyarázó erejű item a jó item, látnunk kell, hogy (ahogy azt a 6.3.2. fejezetben 

részletesen elemeztük) a magas magyarázó erejű itemek szinte kivétel nélkül a legnehe-

zebbek – ez ráadásul nem az adott konkrét itemek jellemzője, hanem a dolog természeté-

ből következik.
31

 Ha tehát csupa magas magyarázó erejű itemet tartalmazna egy feladat-

                                                      
31

 A megoldottság és a magyarázó erő közti korrelációs együttható az itemek szintjén -0,762, a feladatok szintjén -0,895. 
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sor, akkor az szinte bizonyosan csak túl nehéz lehetne. Az ugyanakkor nyilván erénye le-

het egy itemnek, ha viszonylag magas megoldottság mellett is jól, finoman differenciál: az 

itemek közül ennek az igénynek leginkább a 4. c és az 5. a, a feladatok közül a 4. feladat 

felel meg. Ennek valószínűsíthető okait a feladatok részletes elemzésénél feltártuk. Jó 

lenne, ha egy feladatsor minél több hasonló tulajdonságú itemet tartalmazhatna, erre 

azonban csak akkor lenne reális remény, ha a feladatokat előzetesen ki lehetne próbálni 

és bemérni – erre jelenleg nincs lehetőség. 

Ellenkező előjellel: ha egy item úgy nehéz, hogy a magyarázó ereje alacsony, az azt 

jelenti, hogy nehézsége mellett sem választja szét megfelelően képesség szerint a vizsgá-

zókat, s az itemben elért eredményt a megoldók képessége mellett más tényezők (próbál-

gatás, szerencse) is érezhetően befolyásolják. Ebben az értelemben rosszul működő item 

a feladatsorban nem volt, legközelebb még a 6. c állt ehhez, melynek alacsony megoldott-

sága az átlagot alig, de valamivel meghaladó magyarázó erővel párosult. 

A tanulmányban elvégzett részletes elemzések azt mutatják, hogy a feladatsor részle-

teiben és egészében (egyetlen látványos kivétellel) elfogadhatóan vagy jól működött. 

Az itemek és feladatok nehézsége megfelelő, az egyes feladatokon belüli itemek együtt-

működése harmonikus. A feladatok sorrendje ellen egy kifogásunk lehet: amint már ele-

meztük, az 5. feladat rossz helyen szerepelt. 

Hogy a magas magyarázó erő önmagában nem tesz jól működővé egy itemet, azt jól 

mutatja a 7. feladat, amely bár a legmagasabb magyarázó erejű volt a feladatsorban, 

számos egyéb hibája miatt megítélésünk szerint az egész feladatsor legrosszabbul műkö-

dő iteme. Ez a feladat az előző bekezdésben említett kivétel. Első ránézésre nagyon ne-

héz, a legtöbb vizsgázó valószínűleg gondolkodás nélkül kihagyta, nehéz volt rajta rész-

pontszámot elérni. A feladat tapasztalatai alapján nehezen tudjuk elképzelni, hogy egy 16 

pontos item jól tudna működni, a jövőben célszerűnek tartjuk az ilyeneket elkerülni. 

A feladatsorban négy darab 8 pontos itemen (2. a, 5. a, 5. b, 6. c) kívül szerepelt egy 

9 pontos (3. b) és egy 11 pontos (9. b) item is. A részletes elemzésben kimutattuk, hogy 

ezek a maguk helyén megfelelően működtek, tehát arról szó sincs, hogy csak 4-5 pontos 

itemekből épülhetne fel egy jó feladatsor. Ezeknek a jó működéséhez azonban feltétlenül 

hozzájárult(ak) feladatbeli itempárjuk vagy itempárjaik, működésük azok nélkül nem is ér-

telmezhető. 

7.12. Az egyes témakörök eredményessége 

Az egyes témakörökben elért tényleges eredményesség meghatározása azért nem köny-

nyű, mert (a témakörök aránya meghatározásának a 5.4. fejezetben már ismertetett nehé-

zségein túl) csak itemekben tudunk számolni, miközben egy többpontos item sokszor több 



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

121 

témakörbe is tartozhat, s nem tudhatjuk, hogy a részpontszámot elért vizsgázó éppen me-

lyik pontokat szerezte meg az adott itemből. Ezért a feladatok témakörökbe csoportosítá-

sánál két szempontbot vettünk figyelembe: egyrészt az adott itemre leginkább jellemző 

témakörbe soroljuk, másrészt ha egy item több helyre is sorolható, akkor igyekezzünk a 

kívánt arányt elérni az öt témakört tekintve. A kívánt arányok elérése így is csak nagyon 

durva közelítéssel sikerült. 

Az egyes témakörök eredményessége (az adott témakörbe sorolt itemek felsorolásá-

val) az alábbiak szerint alakult: 

I. (logika, kombinatorika: 1. a, 6. a, 6. b, 6. c): 75,5% 

II. (algebra: 1. b, 2. a, 4. b, 9. a): 88,4% 

III. (függvények, sorozatok: 4. a, 4. c, 5. b, 7): 61,5% 

IV. (geometria: 3. a, 3. b, 5. a, 9. b): 67,2% 

V. (statisztika, valószínűség-számítás: 2. b, 8. a, 8. b, 8. c): 65,5% 

Bár ez nem volt szempont a besorolásnál, végül mind az öt témakörbe négy item ke-

rült. Legmagasabb a megoldottsága a „leghagyományosabbnak” nevezhető II., legalacso-

nyabb pedig a legújabb, legnehezebb ismereteket magukba foglaló III. és V. témakörbe 

sorolt itemeknek. 
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8. Az értékelési rendszer lehetséges módosításai 

8.1.  Az I. és a II. rész arányának módosítása 

8.1.1. Bevezetés 

Léteznek kimondott és kimondatlan elvárások, melyek szerint az a jó feladatsor, amelynél 

kellően nagyszámú vizsgázó esetén a végleges pontszámok eloszlása normális eloszlást 

követ. 

A 6.6. fejezetben írottak alapján különösebb vizsgálatok nélkül is megállapítható, hogy 

az egyes részek, illetve a teljes dolgozat pontszámai nem mutatnak normális eloszlást. 

A normális eloszláshoz ugyanis az kellene, hogy a ferdeségi mutató abszolút értéke 0,2-

nél, a csúcsossági mutató abszolút értéke pedig 0,4-nél kisebb legyen.
32

 

Kérdéses, hogy valóban fontos-e, hogy egy érettségi írásbeli vizsga végleges pont-

számainak eloszlása (legalább jó közelítéssel) normális eloszlású legyen. Ezt a kérdést 

jelen dolgozatban nem próbáljuk eldönteni. Most arra vállalkozunk, hogy megvizsgáljuk: az 

első és a második résznek a végső pontszám kialakulásában játszott súlyát megváltoztat-

va lehetséges-e normális eloszlásúvá tenni az összpontszámokat? Vagyis tudjuk-e úgy 

módosítani az egyes részek arányát, hogy a fenti intervallumba kerüljön a végső pontszám 

ferdeségi és csúcsossági mutatója? 

8.1.2. A két rész aránya módosításának hatása az összpontszámra 

Vizsgálataink során számítógép segítségével több különböző arányt fogunk elemezni. 

A számításokat úgy végezzük el, hogy a vizsgázók által elérhető maximális összpontszám 

(115 pont) ne változzon. Ha az I. részben elért pontszámot α-val 








51

115
0 α  szorozzuk 

meg, akkor a fenti feltételhez a II. részben elért pontszámot 
64

51115 α
β


 -gyel kell meg-

szorozni. Azt feltételeztük tehát, hogy az egyes vizsgázók a tényleges vizsgán tapasztalt 

arányban szerzik meg az egyes részek pontjait, bármekkora is legyen a két rész súlya a 

teljes vizsgában. Ha α-t 0-nak választjuk, akkor ezzel azt az esetet modellezzük, amikor 

nincs I. rész a feladatsorban (ekkor β értéke 1,797 
64

115
 ), ha pedig 2,255 

51

115
α , akkor 

β = 0, vagyis ekkor úgy teszünk, mintha az egész feladatsor csak a II. részből állna. Ezen 

                                                      
32

 A normalitásvizsgálatról ld. [13]. 
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a két eseten kívül továbbiakat (köztük a jelenleg érvényben lévőt, amikor 1βα ) is vizs-

gálunk az alábbi táblázat szerint. 
11. táblázat: 

Négy vizsgálat a két rész arányának módosítására 

 A B C D E 

α 0 0,588 1 1,373 2,255 

β 1,797 1,328 1 0,703 0 

I. rész összpontszáma 0 30 51 70 115 

II. rész összpontszáma 115 85 64 45 0 

Az alábbiakban megmagyarázzuk, hogy miért ezeket az arányokat választottuk. Az „A” 

és „E” jelű nem igényel különösebb magyarázatot, ezek azt vizsgálják, hogy az egyes ré-

szek kizárólagossá tétele hogyan alakítja az összpontszámok eloszlását. A „C” vizsgálat a 

jelenlegi arányokat jelenti. A „B” esetben az első rész arányának csökkentését, a „D” eset-

ben pedig megnövelését modelleztük. 

Az öt vizsgálat mindegyikénél a ténylegesen megszerzett pontokból indulunk ki és 

mind az 596 vizsgázó esetében újraszámoltuk a pontszámokat, ábrázoltuk azok eloszlá-

sát, valamint kiszámítottuk a ferdeségi és csúcsossági mutatókat. 

A kapott eredmények a két rész 6.6.2. fejezetben részletesen elemzett, egymástól ka-

rakteresen eltérő sajátosságainak ismeretében nem meglepőek. Az első rész arányának 

növelése javítja az átlagos teljesítményt, csökkenti a szórást, valamint növeli a ferdeséget 

és a csúcsosságot is. Az eredményeket az alábbi táblázat és grafikon foglalja össze. 
12. táblázat: 

Az összpontszám eloszlásának változása a négy vizsgálatban 

 A B C D E 

Átlag 71,69 77,65 81,93 85,83 94,74 

Szórás 26,37 22,80 20,79 19,33 17,85 

Ferdeség -0,28 -0,46 -0,67 -0,92 -1,48 

Csúcsosság -0,75 -0,36 0,15 0,84 2,54 
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13. táblázat: 

A vizsgázók száma az egyes teljesítménycsoportokban a négy vizsgálatban 

 

A tapasztalatokat összegezve azt mondhatjuk, hogy a két rész eltérő karaktere megfe-

lelő arányban szerepel a vizsgában, az arányok módosításával nem kapnánk a jelenlegi-

nél szerencsésebb eloszlást az összpontszámokra. 

8.2.  A kihagyott feladat elhagyása 

A 6.5.1. fejezetben részletesen foglakoztunk a matematika írásbeli érettségi egyik jellegze-

tességével: annak lehetőségével, hogy a vizsgázóknak a II. rész öt feladata közül csak 

négyet kell megoldaniuk. Arra is utaltunk, hogy nehéz annak a kérdésnek a megválaszolá-

sa, hogy vajon a választás lehetősége mennyiben javítja a vizsgázók összteljesítményét. 

Az alábbiakban arra vállalkozunk, hogy mégis megpróbáljuk mérni a választás hatását 

a végső pontszámra. Ehhez a következő modellt építettük fel: azt feltételezve, hogy a 

vizsgázóknak a feladatsor mind a 9 feladatát meg kell oldaniuk, megkíséreltük pótolni az 

eredménysorukból a kihagyott feladat pontszámát. Ez a pontszám természetesen csak 

merőben hipotetikus lehet, de úgy gondoljuk, nem tévedünk nagyot, ha hiányzó pont-

számként minden vizsgázóhoz a saját teljesítménycsoportjának az adott feladatban elért 

(egészre kerekített) átlageredményét írtuk be. 

Így a következő eredményt kaptuk: a II. rész átlagteljesítménye 62,3%-ról 60,4%-ra, 

a teljes feladatsor átlagteljesítménye 71,2%-ról 69,0%-ra esett vissza. Az 596 fős mintából 

66 vizsgázó átlageredményét javította a kísérlet, általában legfeljebb 1%-kal. A csökkenés 

ennél általában jelentősebb, 238 esetben meghaladja a 3%-ot, 94 esetben pedig az 5%-ot 

is. Ez pedig azt jelenti, hogy az esetek nagy többségében a vizsgázók olyan feladat kiha-

gyását kérték, amelyen a teljesítménycsoportjuk átlageredménye elmaradt a saját dolgo-

zatuk átlageredményétől, így vélelmezhetően jól jártak. A legtöbben tehát valószínűleg jól 
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döntöttek, segíthette őket a választási lehetőség. Az alábbi grafikonokon is látható, hogy a 

módosított pontszámítás szerint az alacsony teljesítménycsoportokban megnő a vizsgázók 

száma, a magasabbakban pedig csökken. 

 
58. ábra: 

A vizsgázók százalékos teljesítménye az eredeti 

II. részben és feltételezett teljesítménye a feladatkihagyási lehetőség nélkül 

 
59. ábra: 

A vizsgázók százalékos teljesítménye az eredeti feladatsorban és 

feltételezett teljesítménye a feladatkihagyási lehetőség nélkül 

Mindezeket figyelembe véve a feladatkihagyási lehetőség megtartását javasoljuk. 

Megjegyezzük itt, hogy éppenséggel felvetődhetne a feladatkihagyási lehetőség kibőví-

tése is. A jelenlegi I. részben ennek semmiképpen nem látszik értelme, hiszen az I. rész 

egészének és külön-külön az egyes feladatoknak a megoldottsága is igen magas, a leg-

több vizsgázót tehát csak az elé a nehéz döntés elé állítanánk, hogy több, lényegében 

egyformán jól megoldott (vagy megoldható) feladat közül melyiknek a javítását ne kérje. 
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Ennél elgondolkodtatóbb lehet az a felvetés, hogy a II. részben kettő (vagy akár kettő-

nél is több) feladatot lehessen kihagyni. A matematikához képest jóval nagyobb választási 

lehetőség van a vizsgázók előtt például történelemből vagy akár magyar nyelv és iroda-

lomból. Ehhez szükséges a feladatok számának növelése. Egy ilyen változtatás hatását a 

rendelkezésre álló adatokból mérni nem tudjuk, de azt valószínűsíthetjük, hogy a válasz-

tási lehetőség bővítése a jól döntő vizsgázók számára kedvező, teljesítménynövelő hatású 

lehet. Ugyanakkor „a bőség zavara” jelentősen megnehezíti a döntést is, s könnyebb len-

ne (legalább részben) rosszul választani. A felvetést mindenesetre megfontolásra érde-

mesnek tartjuk. 

8.3.  Az öt témakör arányainak módosítása 

A kétszintű érettségi vizsga fejlesztésekor sok vita kísérte a követelményrendszer kialakí-

tását, ezen belül az öt nagy témakör arányát a vizsgán belül. Az arányok rögzítése óta is 

több ízben érte kritika a kitűzött érettségi feladatsorokat amiatt (is), hogy túlzottan kevés 

„hagyományos” tananyagtartalom jelenik meg bennük. Rendszeresen jelentkező kifogás, 

hogy „három valószínűség-számítási feladat is volt”, holott a látszat ellenére az előírt ará-

nyokat nem szokta meghaladni az V. témakör, csak arról van szó, hogy egy tipikus „való-

színűség-számítási feladat” pontjai közül az útmutató alapján esetleg csak (az utolsó) 2-3 

pont sorolható az V. témakörhöz. Így a 15%-os arány eléréséhez két, esetenként három 

feladatban is meg kell jelennie valószínűség-számítási vagy statisztikai részkérdésnek. 

Ahogy a 3. táblázatban bemutattuk, a középszintű vizsgára előírt arányok némileg el-

térnek az emelt szintűtől. A hagyományosabb tartalomnak tekintett II. és IV. témakör súlya 

5%-kal nagyobb, mint emelt szinten a több új elemet tartalmazó I. és III. témakör rovására. 

El lehet játszani a gondolattal, milyen hatással lenne a vizsgázói teljesítményekre 

a témakörök arányának módosítása. Eszközeink természetesen nagyon korlátozottak en-

nek becslésére, annyit tehetünk fel, hogy a vizsgázók egy-egy témakörben (annak súlyától 

függetlenül) közel állandó teljesítményt nyújtanak. Bár ez a feltételezés az egyes vizsgá-

zók szintjén biztosan nem igaz, a teljes mintát tekintve nagy hibát valószínűleg mégsem 

követünk el. 

A 7.12. fejezetben írtunk az egyes itemek témakörökbe való besorolásának nehézsé-

geiről és az egyes témakörök becsült eredményességéről. Mivel kimagaslóan legjobb 

eredmények a II. témakörbe sorolt itemeken születtek, nem meglepő, ha a középszintű 

vizsga arányai felé toljuk el a jelenlegi arányokat, akkor a teljes feladatsor átlagos ered-

ményessége megnő. 

Az itemenkénti besorolásból kapott arányok természetesen nem követik jól a vizs-

galeírás által előírtakat, így nem is ezt a besorolást módosítottuk, hanem egyszerűen 
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a középszintű vizsgára előírt arányokkal súlyozva vettük figyelembe az egyes témakörök 

kiszámított eredményességét. Így a feladatsor átlagos megoldottsága 71,2%-ról 73,1%-ra 

nőtt. Ez a kisebb, mégis érezhető növekedés nem állhat messze attól, ami a valóságban 

történne egy ilyen változtatás esetén, hiszen a klasszikus tananyagtartalmakban az emelt 

szintű vizsgázók is bizonyosan eredményesebbek. 

A magyar matematikaoktatásban (csökkenő szerepe ellenére) nemzetközi összeha-

sonlításban még mindig kiemelkedő jelentősége van a geometriának. Az előzőhöz hasonló 

módszerrel modelleztünk ezért egy tipikusnak tekinthető nyugat-európai vizsgát. Hogy a 

geometria eljelentéktelenedését még jobban hangsúlyozzuk, súlyát nullának választottuk. 

Legnagyobb súllyal az algebra (II. témakör, 40%) és a függvények (III. témakör, 30%) ke-

rültek be a vizsgálatunkba, 10, illetve 20%-ot kapott az I. és az V. témakör. Az így elvég-

zett számítás még magasabb, 74,5%-os átlageredményt hozott a vizsgára. 

Természetesen nem e tanulmány feladata eldönteni a témakörök helyes megjelenési 

arányát, s bizonyára nem is az ebben a sorsdöntő szempont, hogy az arányok változtatá-

sával hogyan módosulnak a feltételezett vizsgázói teljesítmények. Arról kell az oktatásirá-

nyításnak határoznia, hogy a kimeneti szabályozás eszközeivel mely tartalmak fontossá-

gát kívánja megerősíteni a középfokú oktatásban. 
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8.4. A 7. feladat elhagyása 

Bár nyilvánvalóan nem az értékelési rendszer módosítását jelenti, érdekes megvizsgálni, 

milyen hatással van az eredményekre, ha a sok szempontból rosszul működő 7. feladatot 

kivesszük a feladatsorból. A kérdés feltevésének csak azon 256 vizsgázó esetén van ér-

telme, akik a feladatot nem hagyták ki. Az ő eredményüket kiszámítottuk a 7. feladat figye-

lembe vétele nélkül is, és megnéztük, hogyan változott a százalékos teljesítményük. 

Tekintettel a 7. feladat alacsony (52%-os) megoldottságára, azt várjuk, hogy a legtöbb 

vizsgázó eredménye javul, s ez így is történik: 3,3%-kal nő az átlageredmény. A 256 közül 

166 vizsgázó (65%) átlagos teljesítménye nő a modell szerint, 102 vizsgázóé több mint 

5%-kal, 13 vizsgázóé több mint 10%-kal. Hasonló eredményeket kapnánk természetesen, 

ha egy másik nehéz feladatot vennénk ki a feladatsorból, a 7. feladattal nem is az volt a 

baj, hogy nehéz volt, hanem hogy „rosszul” volt nehéz, ahogy erről már több helyen írtunk. 

Részletesebb vizsgálat ezért bizonyára kimutatná, hogy nem csak a vizsgázók átlagered-

ménye javult volna a feladat elhagyásával, hanem a pontszámok eloszlása is egészsége-

sebb lett volna. 
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8.5. A számológép-használat szabályainak módosítása 

Bár semmilyen módon nem tudjuk modellezni adatainkból egy vonatkozó változtatás hatá-

sát, röviden utalni szeretnénk rá, hogy a matematika vizsgaleírás egyik legégetőbb prob-

lémájának tartjuk a számológép-használat szabályozását. A számológépek gyors fejlődé-

se az elmúlt években egyre több probléma elé állítja a feladatsorok összeállítóit és javítóit, 

valamint a vizsgáztatókat is. A vizsgaleírás szerint az írásbeli vizsgán „szöveges adatok 

tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép” használható. Kérdés, hogy 

egy nem szakos felügyelő tanár hogyan tudja eldönteni egy számológépről, hogy az szö-

veges adatok tárolására és megjelenítésére alkalmas-e, s az is kérdés, hogy néhány év 

múlva egyáltalán lesznek-e még ilyen gépek a piacon. Az egyre nagyobb tudású számoló-

gépek elterjedése esélyegyenlőtlenséget is teremt a vizsgázók között. A számológépek 

egyre több feladatot maguk is meg tudnak oldani, nincs világosan szabályozva, mi fogad-

ható el a számológépre hivatkozva és mi nem. A legújabb gépek könnyűszerrel elbánnak 

például a harmadfokú egyenletekkel, s valóban egyre többször találkoznak a javítók olyan 

megoldásokkal, ahol egy bonyolult egyenlet felírása után azonnal következnek az ered-

mények a számológépre hivatkozva. 

Elméletileg elképzelhető lenne a használható számológépek körének szabályozása, de 

ez a gyakorlatban kivitelezhetetlennek látszik. Egy ilyen számológép-lista 2-3 éven belül 

elavulna, egyes piaci szereplőket indokolatlan versenyelőnybe hozna, s aligha lehetne 

kötelezni az összes középiskolást ugyanazon géptípus beszerzésére. 

A probléma megoldásának másik lehetséges iránya a számológépek használatának 

korlátozása vagy teljes betiltása. A teljes betiltás jelentősen szűkítené a kitűzhető felada-

tok körét, ezért a megoldott probléma helyett újabb problémákat generálna. A korlátozás 

tűnik még az egyik legjobban járható útnak abban az értelemben, hogy például a vizsga 

bizonyos részében lenne csak engedélyezett a számológép-használat, vagy pedig ponto-

san definiálni kellene és nyilvánosságra hozni, hogy a vizsga során milyen műveletek, te-

vékenységek megengedettek a számológépekkel. 

A vizsgaleírás legközelebbi módosításakor szükségesnek látjuk tehát a számológép-

használat újraszabályozását széles körű szakmai konzultációk után. 
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