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Előzmények

Tanulmányok az OH megbízásából négy területen
– I. A 2012. évi érettségi dolgozatok részletes elemzése

– II. Közép- és emelt szintű értékelési skálák összehasonlítása

– III. A 2009–2012. évi vizsgaeredmények értékelése

– IV. Kérdőíves vizsgálat a tanárok körében

Kutatások az OFI megbízásából
– Nemzetközi példák áttekintése

– Hazai javaslatok, elképzelések megismerése

– Az érettségi fejlesztésének egyéb lehetséges irányai

Egyéb tapasztalatok
– Szóbeli vizsgáztatás (emelt és középszinten)

– Felüljavítás

– Önkéntes eredményszolgáltatás

– Érettségi vizsgáztatói képzés



Az alapvetéseink

A kétszintű érettségi vizsga alapvetően jól működik:

– tanári elégedettség;

– méréselméleti megfelelés;

– stabilitás az oktatásban.

Módosítási elvek:

– Finomhangolásra szükség van.

– Csak akkor változtassunk, ha érdemi javulás várható.

– Fontos a többi tantárgy vizsgaleírásának figyelembevétele.



A vizsgaleírás

Középszint – írásbeli
A II/A rész három, egyenként 9-14 pontos feladatot tartalmaz. A 

feladatok több részkérdésből állnak.

Középszint – szóbeli
A szóbeli vizsgára kétszer annyi tételt kell készíteni, mint amennyien a 

szóbeli vizsgázók vannak, de a tételek száma nem lehet 10-nél 

kevesebb vagy 20-nál több. […]

A tétel tartalmazzon három egyszerű, az elméleti anyag elsajátítását 

számon kérő kérdést (definíció, illetve tétel közvetlen alkalmazását 

megkívánó egyszerű feladatot), valamint 3 feladatot.



A vizsgaleírás

Emelt szint – írásbeli
Az I. részfeladatsor négy feladatból áll. […] A négy feladat közül 

legalább három több részkérdést is tartalmaz.

A II. részfeladatsor öt, egyenként 16 pontértékű feladatból áll. […] A 

feladatok több részkérdést tartalmaznak, és általában több témakör 

ismeretanyagára támaszkodnak. 

A feladatlap tartalmi jellemzői

A feladatsor összeállításakor az alábbi arányok az irányadók:

Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok 20%

Aritmetika, algebra, számelmélet 25%

Függvények, az analízis elemei 20%

Geometria, koordinátageometria, trigonometria 20%

Valószínűségszámítás, statisztika 15%



A vizsgaleírás

Emelt szint – szóbeli

Újdonságok:

- definíció és tétel megtalálásáért nem jár pont,

- tételek és definíciók nehézségének súlyozása,

- matematikatörténeti vonatkozások az alkalmazások 

között,

- alkalmazások említése helyett kifejtés.



A vizsgaleírás – emelt szint, szóbeli



Egyebek

- A középszintű szóbeli vizsga sok szempontból nem felel 

meg az objektív vizsgák kritériumainak, de egyelőre 

nem látunk lehetőséget ezen változtatni.

- A számológép-használat szabályozása komoly 

probléma. Feltétlenül szükséges újragondolni. Erre 

vonatkozó javaslaton a tételkészítő bizottság 

bevonásával dolgozunk.

- A középszintű dolgozatok központi felüljavítását 

elképzelhetőnek tartjuk, a kijavított dolgozatok kb. 

5-10%-ában. (Nincs napirenden.)



A részletes érettségi vizsgakövetelmények (RÉV)

Változtatási alapelveink:

- Egységes és pontos megfogalmazás.

- Középszint ne nehezedjen.

- Kerettantervi változások figyelembevétele.

- Az elmúlt 10 év tapasztalatainak beépítése.

- Vizsgakövetelmény ≠ tanterv.

- Indoklás legyen minden javaslathoz.



A részletes érettségi vizsgakövetelmények (RÉV)



A részletes érettségi vizsgakövetelmények (RÉV)
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