
Képesítésszintű minőségbiztosítási 
elemek a magyar köznevelésben

AZ ÉRETTSÉGI FELADATSOROK 
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA TÖBB 

SZEMSZÖGBŐL



HOGYAN KÉSZÜLNEK AZ ÉRETTSÉGI 
VIZSGAANYAGOK?



Egy kis történelem…

„Tanácsos lenne tehát az, hogy a latin iskola végén
nyilvános értelmességi vizsgát tartsanak az iskolák
vezetői, és az ő véleményük alapján döntsék el azután,
hogy mely ifjakat érdemes akadémiára küldeni, és kiket
jelöljenek más élethivatásra, és ugyancsak meg kell
állapítani, hogy milyen tudományágnak, vajon
teológiának, közigazgatási pályának vagy
orvostudománynak szenteljék életüket, amint azt egyrészt
természetes hajlamuk elárulja, vagy másrészt az
egyháznak és államnak szükséglete megkívánja.”

Comenius



Egy kis történelem… – Európa

• 1788 – Poroszország: az érettségi vizsgák bevezetése

Az érettségi vizsgálat célja: az egyetemre jelentkezők

kiszűrése, alkalmasságuk elbírálása

• 1808 – Franciaország; 1830 – az első írásbeli érettségi

vizsgák

• 1838 – Anglia



Egy kis történelem… – Magyarország

• 1848 – az első egyetemes tanügyi kongresszus javaslatot tesz
a középiskola végén megtartandó érettségi vizsgálat bevezetésére

• 1851 – az Entwurf szellemében kiadott Utasítás elrendeli az
érettségi vizsgálatot azok számára, akik „valamely egyetem vagy
nyilvános osztálytanodánál magukat bejegyeztetni akarják”

• 1851 – a fenntartótól függetlenül kötelezővé teszik a
gimnáziumokban az érettségit, szeptemberben megtartják az első
vizsgákat (Buda, Pest, Pozsony, Sopron, Kassa, Nagyvárad,
Temesvár)



Egy kis történelem… – Magyarország

• 1884 – egységes (gimnáziumokra és reáliskolákra is 
érvényes) Érettségi vizsgálati utasítás
Az érettségi feladata:

„…a tanuló felfogásának és értelmi fejlettségének, 
az alapfogalmakba való biztos tudásának s általában szellemi 
érettségének puhatolása és megállapítása…”

Meghatározta:
 napra pontosan a jelentkezési határidőt
 a rendes írásbeli és szóbeli, valamint a pótló- és 

javítóérettségi időszakát
 a vizsga menetét
 a nyomtatványok típusait és őrzését
 a vizsgadíjakat s ennek alapján a tanárok vizsgáztatási díját



A hatályos jogszabályi háttér 1.
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Egységes vizsgakövetelmények

Az általános követelményeket kormányrendelet határozza meg [6. § (1)]

A részletes vizsgakövetelményeket a köznevelésért felelős miniszter az

iskolák által kötelezően alkalmazandó hivatalos kiadványként a hivatal

honlapján teszi közzé [6. § (1a)]

a miniszter minősített elektronikus aláírásával

időbélyegzővel

az alkalmazás kezdő dátumát feltüntetve

Meghatározott vizsgatárgyak:

4 kötelező és 1 kötelezően választandó [6. § (2), (2a)]

Új követelmények bevezetésének szabályozása:

felmenő rendszerben, vizsgára jelentkezés előtt legalább két évvel [6. §

(4a)]



A hatályos jogszabályi háttér 2.
Vizsgaszabályzat – 100/1997. (VI. 13.) Korm.rend.

Szabályozza:
• A vizsga lebonyolítási rendjét (szintjei, vizsgafajtái, időszakai, szereplői,

időtartama, kedvezmények szabályai, értékelés rendje, titkosság, vizsga
iratai, iratkezelése…), ezen belül:
a vizsgaanyagok elkészítésének felelőseit (18/A. §)
a tartalmi keretek kötelező betartását (31. és 40/A. §)
az egységes javítási-értékelési kötelezettséget (25. §)
a tartalmi kereteket (általános követelmények, vizsgaformák:

írásbeli, gyakorlati, szóbeli).

Változás az általános követelményekben:
A 2012-es NAT-ra épülő vizsgakövetelmények esetén: a vizsga célja,
témakörei, témái
A 2020-as NAT-ra épülő vizsgakövetelmények esetén: a vizsga célja, a
vizsga részei, az írásbeli és szóbeli vizsga felépítése, főbb jellemzői
(időtartam, pontszám)



A hatályos jogszabályi háttér 3.
Részletes vizsgakövetelmények

A megjelenés formája:

• 2020. IX. 30-ig: 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga
részletes követelményeiről

• 2020. X. 1-től: a köznevelésért felelős miniszter az iskolák által
kötelezően alkalmazandó hivatalos kiadványa



A hatályos jogszabályi háttér 3.
Részletes vizsgakövetelmények

Tartalma vizsgatárgyaként:

• Részletes követelményrendszer szintenként:

 elvárt kompetenciák

 témakörökhöz, témákhoz tartozó ismeretanyag

• A vizsga leírása (vizsgamodell)

 a vizsga részei

 a vizsgán használható segédeszközök

 szintenként

 az írásbeli és szóbeli vizsga felépítése, főbb jellemzői (időtartam, 
pontszám)

 az írásbeli vizsga általános szabályai, a feladatlap tartalmi és formai 
jellemzői, az értékelés módja

 a szóbeli vizsga általános szabályai, a tételsor és a tételek tartalmi és 
formai jellemzői, az értékelés módja.



Az érettségi vizsgaanyagok elkészítésének 
tartalmi felelőssége

ELNÖK

TAGOK
Vizsgaszabályzat 18/A. § (4):

Az elnök felelős a feladatlapok,
javítási és értékelési útmutatók
szakszerű elkészítéséért, továbbá
azért, hogy megfeleljenek a központi
vizsgakövetelményeknek.

Tételkészítő bizottságok 
(vizsgatárgyanként)

A miniszter kéri fel

Az OH kéri fel



Az érettségi vizsgaanyagok elkészítésének 
folyamata

Érettségi vizsgaanyagok 
készítésének támogatása
(ÉVO kijelölt munkatársa az adott vizsgatárgyhoz)

Érettségi 
vizsgaanyag véglegesítése 
a bizottságon belül 

A kötelező vizsgatárgyak elkészült 
vizsgaanyagainak lektoráltatása külsős 
szakértőkkel – csúcslektorálás (OH)

A vizsgaanyag 
előkészítése 
sorsolásra

10 vizsgatárgyból a kisorsolt vizsgaanyagok 
„utólagos szakértői” ellenőriztetése az OH 
által kijelölt szaktanárokkal

Végleges 
vizsgaanyag

A javítási-értékelési útmutató 
ellenőrzése az írásbeli vizsga napján:
− a tételkészítő bizottság elnöke
− a javításvezetői képzés résztvevői

VIZSGA

Szakos tanárok által végzett adaptálás 
(idegen nyelvre, illetve látássérülteknek)

Szükség szerint 
módosított, 

végleges 
vizsgaanyag

Közzétett vizsgaanyagok 
a vizsga másnapján (OH-honlap)

Tételkészítő bizottságok felkérése
• elnök (miniszter)
• tagok (elnök javaslatára OH) 

Érettségi 
vizsgaanyag kidolgozása
(bizottsági munka keretében)

Bizottságon belüli 
lektorálások 
(szakmai, nyelvi)

Az elkészült vizsgaanyagok 
tartalmi és formai feltételeinek 
vizsgálata, folyamatos átvétele (ÉVO)



Mi következik a fentiekből?
A vizsgaanyagok minőségét biztosító tényezők:

• A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint a követelményeket jogszabályok 
határozzák meg:
általános vizsgakövetelmények (kormányrendelet)
részletes követelmények (miniszteri rendelet, illetve hivatalos kiadvány)

• Az egységes javítást-értékelést kormányrendelet írja elő

• A vizsgaanyagokért felelős személyek kinevezésének rendjét kormányrendelet 
írja elő

• A vizsgaanyag szakszerűségéért a miniszter által kinevezett tételkészítő 
bizottság elnöke személy szerint felelős

• A vizsgaanyag készítési folyamata többszereplős, több szinten beépített 
ellenőrzési pontokkal

Jogszabályokban előírt szigorú tartalmi és formai előírások szerint, 
többszörös ellenőrzési pontokkal megerősített folyamatban az adott 

vizsgatárgyhoz értő szakemberek készítik a vizsgaanyagokat.



AZ ÍRÁSBELI VIZSGÁK 
MÉRÉSMETODIKAI 
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA



Érettségi feladatsorok Mérőeszközök

Tartalmi keret

Feladatírás

Próbamérés

A próbamérés elemzése

Mérőeszköz készítése

Mérés

Elemzés

Utólagos korrekciók

A mérés eredménye

Vizsgakövetelmények

Vizsgaleírások

Szigorú tartalmi és formai 

előírások

Bizottsági munka

Feladatlap-készítés

Vizsga

A vizsga eredménye

Utólagos elemzés

Megfelelnek-e az érettségi feltételrendszerében 

készült feladatlapok a méréselmélet által 

támasztott kritériumoknak?

Az írásbeli vizsgák mérésmetodikai monitorozása



Miért kell másképp elkészíteni, mint a mérések 
feladatsorait?

Állami vizsgáról van szó, így azok a mérésmetodikai módszerek, amelyek
a kompetenciamérés feladatsorainak összeállításánál rendelkezésre
állnak, ebben az esetben nem alkalmazhatóak, mert:

1. A feladatok, feladatsorok előzetes kipróbálása nem lehetséges
[az írásbeli feladatsorokat a 90/2010. (III. 26.) Kormányrendelet 38.
bekezdése alapján minősített, „korlátozott terjesztésű” iratként kell
kezelni]

2. Az utólagos normalizálás nem lehetséges
(olyan időbeli eltolódást okozna, amely veszélyezteti a felsőfokú
felvételi eljárás lebonyolítását)



Az elemzések elkészítésének háttere 1.

A kutatások közös célja: a kötelező érettségi vizsgatárgyak (magyar nyelv és irodalom,
matematika, történelem, idegen nyelv [angol és német]) közép- és emelt szintű
feladatlapjainak mérésmetodikai elemzése (feladatlapok megbízhatósága és
megfelelősége, az egyes feladatok és feladattípusok „működése”) egy adott
vizsgaidőszakban megírt dolgozatok reprezentatív mintáján

• A TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 azonosító számú projekt keretében a 2012.
május–júniusi vizsgaidőszak

• Az EFOP-3.2.15–VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú projekt keretében a
2019. május–júniusi vizsgaidőszak

A megismételt kutatás további célja: a két kutatás eredményeinek összevetése
különös tekintettel azokra a vizsgaelemekre, amelyek a két vizsgálat közötti időszakban
– a vizsgakövetelmények 2017-es változásai miatt – megváltoztak



Az elemzések elkészítésének háttere 2.

A kutatás főbb lépései:
• A kutatásban részt vevő vizsgadolgozatok mintájának kiválasztása (OH)
• Az adatrögzítő felület elkészítése
• A kutatásban részt vevő vizsgadolgozatok pontszámainak rögzítése olyan 

részletességgel, ahogy ezt az egyes tárgyak feladatlapjaihoz tartozó 
javítási-értékelési útmutató megengedi (emelt szinten 500-700, 
középszinten 900-1000 dolgozat elemzése történt meg)

• Statisztikai feldolgozás
• Vizsgatárgyankénti elemzés, javaslatok megfogalmazása
• Összegző elemzés

+ A megismételt kutatásban:

• A két kutatás eredményeinek összehasonlítása



Az elemzés alapjául szolgáló statisztikai jellemzők

• Itemek százalékos megoldottsága, megoldatlan (üresen hagyott) itemek

• Alapstatisztikák a feladatsor részeire és az egyes itemekre:

minimum, maximum

átlag

első kvartilis, medián, harmadik kvartilis

• A feladatok, itemek pontszámának megoszlása és pontbiszeriális korrelációja

(az üresen hagyott feladatokat 0 pontosként figyelembe véve)

• A feladatok és az itemek magyarázóereje

• A feladatsor és a megbízhatósága (Cronbach-alfa alapján)



Alapstatisztikák a feladatsor részeire és az egyes 
itemekre

magyar nyelv és irodalom
középszint

I. (Szövegértés)
(2012)



Az elemzés alapjául szolgáló statisztikai 
jellemzők

Miért nem elég a leíró statisztika?
• Az elért pontszám függ a teszt nehézségétől
• Az összes pontszám nem lineárisan nő a tanulók képességeivel: 

egypontnyi különbség a kis pontszámot elérő tanulók között nem jelent 
ugyanakkora tudásbeli különbséget, mint egy pontszámnyi eltérés az 
átlagos eredményt elérők között

• A kérdés nehézségének mérésére nem alkalmas a kérdésre adott 
helyes válaszok száma vagy aránya

A képességmodellek közös tulajdonságai:
• Tesztfüggetlen módon becsülhető velük a tanulók képessége
• Mintafüggetlenné teszik a kérdések nehézségét
• Linearizálják a képességet és a kérdések nehézségét
• Közös skálára helyezik a tanulók képességét és a kérdések nehézségét



A feladatsor megbízhatósága (Cronbach-alfa alapján)

A Cronbach-alfa egy megbízhatósági mutató, amely azt szemlélteti,
hogy az adott változók milyen mértékben mérik ugyanazt a mögöttes,
rejtett tulajdonságot. A legtöbb kutatás esetében a 0,7 feletti értékek
elfogadhatónak, a 0,8 feletti jónak, a 0,9 feletti kiválónak számítanak.

Középszint Emelt szint

2012-es 
feladatsor

2019-es 
feladatsor

2012-es 
feladatsor

2019-es 
feladatsor

Magyar nyelv és irodalom I. 0,85 0,76 0,87 0,76

Matematika 0,87 0,80 0,73 0,89

Történelem I. 0,86 0,82 0,92 0,83

Angol nyelv

I. (Olvasott szöveg értése) 0,93 0,89 0,83

II. (Nyelvhelyesség) 0,895 0,83 0,81

III. (Hallott szöveg értése) 0,82 0,89 0,83

Német nyelv

I. (Olvasott szöveg értése) 0,82 0,79 0,86 0,66

II. (Nyelvhelyesség) 0,77 0,80 0,88 0,83

III. (Hallott szöveg értése) 0,68 0,67 0,80 0,64



Néhány megállapítás az elemzések alapján

A kétszintű érettségi vizsga alapkoncepciója jó, a dolgozatok mérési 

hatékonysága alapjában véve megfelelő, ám néhány ponton vannak 

beavatkozási, fejlesztési lehetőségek:

Célszerű lenne különböző mintákon való újrajavítások megrendelése, mélyebb

vizsgálatok elvégeztetése

A zárt végű kérdések esetében fontos lenne a disztraktorok hatásának elemzése, és

több esetben arányuk növelése

A választható feladatoknál néhány esetben ugyanis az eredmények javulását,

néhányban pedig romlását eredményezné a kihagyható vagy választható feladatok

számának változása

A komplex feladatok összetett pontozása a szokásosnál alaposabb javítási útmutatót

igényel, fontos a feladatok pontos megfogalmazása és a feladatok nehézségének

körültekintő meghatározása (önmagában a feladat komplex jellege nem jelent

garanciát arra, hogy a feladat széles képességtartományban differenciáljon)



Köszönöm a figyelmet!
Ostorics László ostorics.laszlo@oh.gov.hu

Balázsiné Dobos Zsuzsanna balazsine.dobos.zsuzsanna@oh.gov.hu
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