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Lukács Judit

AZ ÚJ MATEMATIKAÉRETTSÉGI – HÁROM ÉV TAPASZTALATA

A megújult matematikaérettségi követelményeinek és vizsgaleírásának kialakítását – a többi vizsga-
tárgyhoz hasonlóan – vitákat sem nélkülözõ, a hazai hagyományokat és a nemzetközi tendenciákat
egyaránt figyelembe vevõ egyeztetések sorozata kísérte (a vizsga kialakulásának folyamatát részlete-
sen lásd LUKÁCS 2006/b). S bár egy ilyen változás széles körû értékeléséhez a bevezetése óta eltelt
három év nem elegendõ, tanulmányunkban mégis megpróbáljuk számba venni, hogy az elsõ néhány
év után miként értékelhetjük a változásokat az eredmények, a tanári vélemények és a feladatsorok
beválásának tükrében. Ehhez elsõsorban a 2005., 2006. és 2007. évi tavaszi érettségi eredmé-
nyeit, valamint a tanári véleményeket használjuk fel. A három év érettségi eredményeit az OKÉV
adatai és azok elsõdleges feldolgozása alapján értékeljük. A 2005. és a 2006. évi eredmények
elemzését kiegészítettük a feladatszintû eredmények elemzésével, amely évenként és szintenként
körülbelül 1000 dolgozat adatain alapul (a 2005. és a 2006. eredmények részletes elemzését lásd
LUKÁCS 2006/a; LUKÁCS 2007/a).1

Ez a tanulmány nem törekszik az érettségi eredmények és a feladatsorok részletes elemzésére,
hanem elsõsorban azokat a pontokat érinti, amelyekben változott az érettségi és amelyek körül a
fejlesztés idõszakában is vita volt, s esetenként több alternatíva közül kellett kiválasztani egyet.

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

A 20. században a matematikatanítás különbözõ mértékben ugyan, de a világon szinte mindenütt
nagy változásokon ment át. A század elsõ felében „a matematikatanítás jellemzõje a formalizmus
volt, a matematika tanulása fegyelemre, rendszerességre, egységes gondolkodásra kívánt nevelni.
Ezt az ismeretek pontos reprodukálásával gondolták elérni, nagy hangsúlyt kapott a mûveletek
precíz, megbízható elvégzésének követelménye.” A késõbbiekben „a tanításban fontos szerepet ka-
pott a matematikai szaknyelv precíz használata, a tananyag a matematika deduktív jellegét tükrözte,
elõtérbe került a halmazokra épülõ felépítés, a halmazelméleti definíciók” (SOMFAI 2002). A század
második felében a matematikatanítás középpontjába a problémamegoldás került, oly módon, hogy
a matematikai tudást tapasztalati úton, konkrét szituációkon keresztül kell megszerezni, majd ezt
követheti az általánosítás és az absztrakció. Fontos, hogy a tanulók a problémamegoldás során mi-
nél több valós szituációval találkozzanak, és e valós élethelyzetbõl adódó problémák megoldása
során ismerkedjenek meg a matematikai fogalmakkal, algoritmusokkal, tételekkel.

Ha azt vizsgáljuk, hogy az elmúlt évtizedekben milyen tananyagtartalmak épültek be a közép-
iskolai2 matematikaoktatásba világszerte, megállapíthatjuk, hogy megjelentek az analízis bizonyos
elemei; a lineáris algebra alapjai, a diszkrét matematika elemei; a valószínûségszámítás és a statisz-
tika egyes részei. E tartalmak a magyar oktatásban ugyan hellyel-közzel helyet kaptak (leginkább az

1 A tanulmány további részeire is igaz, hogy ahol ezeknek az éveknek az eredményeit érintjük, az adott eredmények rész-
letes elemzései az idézett két tanulmányban megismerhetõk.
2 Középiskolán itt most a hazai iskolaszerkezetet figyelembe véve a 7–12. évfolyamot értjük.
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analízis a tagozatos osztályokban, valamint egyes fakultációkon), az érettségi vizsgán azonban nem
szerepeltek, hiszen ott csak a mindenkire kötelezõ tartalmakat lehet számon kérni.

A matematikaérettségi igen sokféle módon jelenik meg az egyes országokban, alkalmazkodva az
adott ország érettségi vizsgafilozófiájához, illetve a matematikatanítás tartalmi és módszertani
struktúrájához. A matematika jellemzõen kötelezõ (bár ez alól is vannak kivételek) és jellemzõen
írásbeli vizsga. A feladattartalmak és -típusok igen változatosak, ugyanakkor elmondhatjuk, hogy
általában nyílt végû feladatok szerepelnek a vizsgákon. A középiskolai tanulmányokat lezáró vizsga
tartalmilag többnyire szûkebb tematikájú, mint a magyarországi érettségi, nemigen törekszik a tel-
jes iskolai matematika-tananyag számonkérésére, miközben bizonyos elemeiben az iskolai tananyag
is más, mint a hazai. Hogy miben több, arról már volt szó, de meg kell említeni, hogy egyes téma-
körök, amelyek nálunk igen fontos részét képezik a tananyagnak, máshol lényegesen kisebb hang-
súlyt kapnak (a legjellemzõbb példa erre az elemi geometria).

A matematikaérettségikre általánosságban jellemzõ, hogy elsõsorban a felsõoktatásban szüksé-
ges (alkalmazott) matematikai tartalmak jelennek meg a feladatokban, valamint néhány országban
igen hangsúlyos a gyakorlati élet problémáinak matematikai feladatokban történõ megfogalmazása
(részletesen lásd LUKÁCS 2006/b; CSAPODI 2001).

A HAZAI MATEMATIKAOKTATÁS A MÉRÉSI EREDMÉNYEK TÜKRÉBEN

Ha a magyar matematikaoktatást a nemzetközi megítélés felõl értékeljük, rendkívül ellentmondásos
eredményre juthatunk. A tehetséggondozás; a sokféle, szinte minden korosztályt megmozgató
széles körû versenyeztetés; a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok (közismert rövidítése
KÖMAL) imponáló hagyománya és magas színvonala; a Magyarországról külföldön (1-2 félévet)
tanuló diákok matematikai ismereteinek a befogadó ország hasonló korú diákjaihoz képest gyakran
sokkal magasabb szintje méltán arat elismerést Európában és gyakran Európán kívül is. Nem ritkák
a külföldrõl hazánkba érkezõ matematikatanár-csoportok, akik tanulni jönnek Magyarországra, meg
akarják ismerni azokat a módszereket, amelyekkel a fenti eredmények elérhetõk. Hosszú ideig a
nemzetközi megmérettetéseken is jól szerepeltek a magyar diákok (lásd a diákolimpiák, illetve a
TIMSS-mérések3 eredményeit). „A huszonöt rangsorolt ország között a magyar nyolcadikosok ma-
tematikai tudásuk alapján a 10. helyen szerepeltek (…), vagyis a középmezõny felsõ részén. Vala-
melyest jobb a helyezésünk, ha a felmérésben részt vevõ valamennyi országot nézzük, azokat is,
amelyek valamilyen ok miatt nem feleltek meg maradéktalanul a felmérés támasztotta követelmé-
nyeknek. Ekkor a negyvenegy ország rangsorában a 14. helyen állunk, tehát majdnem pontosan az
elsõ harmad végén. Ha a teljesítmények szóródását nézzük (ezt a vizsgálatban a tanulók alsó 5%-
ának, illetve 95%-ának átlagteljesítménye közti különbség reprezentálta), akkor megállapítható,
hogy a tanulói teljesítmények között viszonylag nagy a különbség. Bár az országok többségénél a
miénkhez hasonló eredmények születtek, mégis viszonylag sok esetben fordult elõ, hogy a teljesít-
mények szóródása elmaradt a miénktõl, s csak elvétve – néhány kiemelkedõ teljesítményt nyújtó
ország esetében – múlta felül a szóródás a magyarországit.” (VÁRI–KROLOPP 1997) Látható, hogy a
több mint tíz évvel ezelõtt elért viszonylagosan jó eredmények mellett már akkor is igen nagy volt
az eredmények szóródása hazánkban.

Ugyanakkor az utóbbi évtizedben egyre több kritika érte matematikaoktatásunkat. Csupán
jelzésszerûen említünk meg néhányat. A középiskola expanziójával nemigen változott a középisko-
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3 Trends in International Mathematics and Science Study (Nemzetközi matematikai és természettudományi vizsgálat).
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lai matematika-tananyag tartalma, ahogy az oktatás módszertana sem. Azok a tartalmak, módsze-
rek, motivációs eljárások, amelyek néhány évtizede még megfelelõek voltak a középiskolákban, ma
az adott korosztály 70%-ánál nem mûködnek már. A 2003-as PISA-mérés,4 amelynek kiemelt te-
rülete volt a matematikateljesítmény mérése, a korábbi (2000-ben történt) PISA-méréshez hason-
lóan már nem adott büszkélkedésre okot a magyar matematikaoktatás eredményeit illetõen. Az
elemzõk szerint „a magyar diákoknak a különbözõ tudásterületeken nincs megfelelõ gyakorlatuk a
valós szituációkban megjelenõ feladatok megoldásában (noha egyébként rendelkeznek a hozzájuk
szükséges ismeretekkel, ahogyan azt a szintén 2003-as TIMSS-mérés eredményei is bizonyítják)”
(BALÁZSI–SZABÓ–SZALAY 2005).

A PISA 2006 tartalmi kerete (Assessing Scientific, Reading and Mathematical Literacy: A Frame-
work for PISA 2006) a következõképpen definiálja az alkalmazott matematikai mûveltséget: „Az
alkalmazott matematikai mûveltség azt jelenti, hogy az egyén felismeri és érti a matematika szerepét
a valós világban, jól megalapozott döntéseket hoz, és matematikatudása hozzásegíti ahhoz, hogy
saját életének valós problémáit helyesen oldja meg, és a társadalom konstruktív, érdeklõdõ, megfon-
tolt tagjává váljék.” (Idézi: BALÁZSI–OSTORICS–SZALAY 2007) A definícióhoz igazított mérési eszközön
a magyar 15 évesek valamivel az OECD-átlag alatt teljesítettek 2006-ban is, és Magyarország azok
között az országok között volt, amelyek teljesítménye gyakorlatilag nem változott 2003 óta. Ez a
teljesítménysorozat a magyar matematikaoktatás korábbi nemzetközi hírnevéhez képest minden-
képpen visszalépés.

A MATEMATIKAÉRETTSÉGI CÉLJA ÉS LEGFONTOSABB VÁLTOZÁSAI

A matematikaérettségi célja annak mérése, hogy a vizsgázó
• tud-e logikusan gondolkodni, rendelkezik-e megfelelõ matematikai probléma- és feladatmeg-

oldó, valamint absztrakciós, analizáló- és szintetizálóképességgel;
• tud-e állításokat, egyszerûbb gondolatmenetû bizonyításokat szabatosan megfogalmazni, átte-

kinthetõ formában leírni;
• elsajátította-e a mindennapi életben használatos számolási technikákat, rendelkezik-e biztos

becslési készséggel, az önellenõrzés igényével;
• képes-e statisztikai gondolatok megértésére, intelligens felhasználására, a függvény- vagy függ-

vényszerû kapcsolatok felismerésére és értékelésére;
• képes-e a leírt síkbeli és térbeli szituációk elképzelésére, tud-e ezekhez ábrát készíteni, s ennek

segítségével az adott konstrukcióban gondolkodni, számolni;
• képes-e a tanult ismereteket más tantárgyakhoz kapcsolódó feladatokban alkotó módon alkal-

mazni;
• képes-e hétköznapi szövegben rejlõ matematikai problémákat észrevenni, egy-egy gyakorlati

kérdés megoldásához matematikai modellt alkotni, különbözõ problémamegoldó stratégiákat
alkalmazni;

• képes-e a különbözõ matematikai segédeszközök (függvénytáblázat, zsebszámológép) célszerû
alkalmazására.

Emelt szinten a felsoroltakon túl az érettségi vizsga célja annak mérése, hogy a tanuló
• rendelkezik-e a felsõfokú matematikai tanulmányokhoz szükséges alapokkal;
• képes-e hipotéziseket megfogalmazni, és sejtéseit bizonyított állításaitól megkülönböztetni;
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4 Nemzetközi tanulói tudásszintmérõ program (Programme for International Student Assessment).
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• milyen szintû kombinatív készséggel rendelkezik, mennyire kreatív a gondolkodása;
• képes-e gondolatmenetében érthetõen, világosan alkalmazni a matematikai modellalkotás lépé-

seit (probléma megfogalmazása, matematikai formába öntése, összefüggések keresése, az ered-
mények matematikai módszerekkel történõ kiszámítása, igazolása, értelmezése).

A fentieket, valamint a hazai matematikaoktatás hagyományait és vitathatatlan eredményeit figye-
lembe véve az új érettségi végül is a következõ legfontosabb változásokat hozta.
• A követelmények és a vizsgaleírás két szinten és egységesen jelenik meg minden iskolatípus

számára.
• Középszinten írásbeli vizsga, de az írásbelin 10 és 20% közötti eredményt elérõk szóbeli vizs-

gát is tehetnek.
• Emelt szinten írásbeli és szóbeli vizsga.
• Az emelt szintû szóbeli vizsgán egy témakört kell körbejárni, minden tételre jellemzõ, ismert

elemek felhasználásával. A tételek ismertek, de minden tételhez tartozik egy olyan feladat
megoldása, amelyet a tanuló a vizsga alkalmával ismer meg.

• A követelmények mindkét szinten kiegészültek a valószínûség és a statisztika bizonyos elemei-
vel, emelt szinten még az analízis alapjaival is.

• Az írásbeli feladatok jelentõs része szöveges, gyakorlatias feladat, megoldásukhoz szükséges a
szövegértés és a modellalkotás képessége.

• Az írásbeli vizsga mindkét szintjén lehetõség van a feladatok közötti választásra, pontosabban
egy feladat kihagyására.

• A középszintû írásbeli vizsgán megszûnt az ismert tétel bizonyítása, a definíció kimondása,
ugyanakkor megjelent egy kb. 12 feladatból álló rész, amelynek feladatai többnyire a definíciók,
tételek közvetlen alkalmazását igényli, gyakran indoklás nélkül, csak a végeredmény megadásá-
val, esetenként kiválasztásával.

• Az emelt szintû írásbeli vizsga feladatsorába nem kerülnek kivételes ötleteket igénylõ feladatok.
• Az írásbeli vizsga javítási-értékelési útmutatója igen részletes, esetenként több megoldást is

közöl, és törekszik a további (nem részletezett) megoldásokat is figyelembe véve fogalmazni.
(Részletesen lásd LUKÁCS 2006b; Érettségirõl tanároknak…, 2004).

Ebben a tanulmányban elsõsorban a változások mentén szeretnénk értékelni az elmúlt három év
tapasztalatait.

AZ ÉRETTSÉGI VÁLTOZÁSAI

Kétszintûség és egységesség

Az érettségi vizsga kétszintûsége a fejlesztés idõszakában a vizsga jellemzõinek egyik legvitatot-
tabb pontjai közé tartozott. S bár a vizsgatárgyak közül a matematikában vált szét legrégebben
(1973) a „mezei” érettségi és az összevont érettségi-felvételi, a matematikatanárok között is voltak
olyanok, akik ellenezték a kétszintûséget. Kezdetben az ellenzõk érvei elsõsorban a korai differen-
ciálódást kárhoztatták,5 késõbb, amikor kiderült, hogy a felsõoktatási intézmények nem követelik
meg az emelt szintet, akkor a két szint értelmét vonták kétségbe (részletesen lásd HORVÁTH–LUKÁCS

5 10. osztályban döntenie kell a tanulónak arról, hogy az utolsó két évben mely tárgy(ak)ból jár emelt szintû képzésre, és
ezt még akkor is korainak lehet tekinteni, ha a vizsgázás szintjének nem kell követnie a képzés szintjét.
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2006). Ha három év távlatából kell a matematikaérettségi kétszintûségét értékelni, az feltétlenül
ellentmondásos lesz. Mindenképpen pozitív, hogy az emelt szintû képzés lehetõséget teremt az ér-
deklõdõbbeknek, a tehetségesebbeknek a középiskolában a matematikát magasabb szinten mûvelni.
Az emelt szinten érettségizõk esetében a magasabb szintet plusz felvételi ponttal honorálják, és a
vizsgázóknak – reményeink szerint sokkal könnyebb lesz elsajátítaniuk a matematikát a felsõoktatás-
ban. Ugyanakkor az a tény, hogy a középszintû matematikaérettségit is elfogadják a matematika-
érettségit igénylõ felsõoktatásban, elbizonytalanította a tanárokat és a vizsgasorok összeállítóit is a
tekintetben, hogy milyen nehézségû feladatsort kell középszinten teljesíteni. Ha az elmúlt három év
középszintû átlageredményeit összehasonlítjuk (1. táblázat), jól látható, hogy a feladatsorok egyre
nehezebbek lettek. Ez még akkor is így van, ha az elsõ év eredményeit nem vehetjük mérvadónak,
hisz akkor ténylegesen az adott évfolyamnak csak alig több mint 50%-a vizsgázott, és ebben a
populációban alulreprezentáltak voltak a középiskolában gyengén teljesítõ tanulók (részletesen lásd
LUKÁCS 2006a).

Érdemes ezzel összevetni azokat az adatokat (2. táblázat), amelyek a matematikatanárok körében
2007 elején végzett felmérésbõl származnak (LUKÁCS 2007b).

2007 februárjában mintegy 200 matematikatanárnak egy 23 kérdésbõl álló kérdõívet küldtünk
el, amely az addig lezajlott matematikaérettségik alapján a közép- és emelt szintû írásbeli vizsga
feladatsoraival való elégedettséget, az értékelési útmutatók megbízhatóságát, valamint a szóbeli
vizsgák tételeit és értékelési eljárásainak megfelelõségét járta körül. A kérdések kiterjedtek az eset-
leges változtatás lehetõségeire, irányaira is. A megkérdezettek a matematikatanárok nem reprezen-
tatív mintáját alkotják, az OKÉV listái alapján elsõsorban azokhoz a tanárokhoz jutottunk el, akik az
emelt szintû vizsgáztatásban is szerepet vállaltak javítóként vagy szóbeli vizsgáztatóként. Vagyis fel-
tehetõleg rendszeres kapcsolatuk van a matematikából tehetségesebb, emelt szinten tanuló diákok-
kal. 97 értékelhetõ kérdõív érkezett vissza, összefoglalásunk ezeknek az eredményeit tartalmazza.

Látható, hogy az elsõ két évben a válaszoló tanárok könnyûnek vagy megfelelõnek tartották a
középszintû feladatsorokat, miközben azok átlagos eredményei a többi tárgyhoz viszonyítva hason-
lóak, illetve inkább gyengébbek voltak (3. táblázat). Nyilván ennek a közhangulatnak a hatására is
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Év 2005 2006 2007

Középszint 68,58 54,93 44,00

Emelt szint 75,95 61,26 77,86

1. táblázat. A matematikavizsga átlageredményei 2005-ben, 2006-ban és 2007-ben (%)

Túl könnyû Könnyû Megfelelõ Nehéz Nagyon nehéz

Közép- Emelt Közép- Emelt Közép- Emelt Közép- Emelt Közép- Emelt
szint szint szint szint szint szint szint szint szint szint

A feladatsorok átlagos nehézsége 7 0 35 1 41 69 0 14 0 0

A 2005. májusi–júniusi vizsga
feladatainak nehézsége 13 2 51 17 28 64 0 10 0 0

A 2006. májusi–júniusi vizsga
feladatainak nehézsége 9 0 33 1 50 50 0 35 0 7

2. táblázat. Az írásbeli feladatsorok nehézségének megítélése közép- és emelt szinten (fõ)
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történt a 2007. évi nehezítés, melynek következtében a középszintû matematikai vizsgaeredmény
– jegyekben számítva egyedül került 3,0 alá (2,82). (A 10 leggyakoribb vizsgatárgyat tekintve a
következõ leggyengébb eredmény 3,45, biológiából.) Az emelt szintû vizsgasorok a tanárok meg-
ítélése szerint a magas eredmények ellenére (1. táblázat) sem olyan könnyûek, mint a középszin-
tûek, a 2006. évi feladatsort a tanárok 45%-a nehéznek találta.

A kétszintûség összességében mindenképpen pozitív a matematikaérettségiben, de könnyebb lenne
megfelelõ feladatsorokat elõállítani, a vizsga nehézségének állandóságát biztosítani, ha a két szint
eredeti funkciója (emelt szint a matematikai irányban továbbtanulók számára, középszint a többiek
számára) szerint mûködhetne.

Az új érettségi mindenki számára egységes. Ha megnézzük az egyes képzési formákban a kö-
zépszintû eredményeket, láthatjuk, hogy a gimnáziumokban az átlageredmények minden évben 12-
15%-kal magasabbak a szakközépiskolákéinál, és 17-24%-kal magasabbak a felnõttoktatásban
érettségizõkéinél (1. ábra).
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1. ábra. A középszintû teljesítmények a különbözõ képzési formákban

2005-ben, 2006-ban és 2007-ben

Vizsgatárgy 2001–2003 átlaga 2005 2006 2007

Magyar nyelv és irodalom 3,40 3,49 3,40 3,47

Történelem 3,50 3,69 3,72 3,48

Matematika 3,17 * 3,32 2,82

Angol 3,86 3,33 3,24 3,69

Német 3,74 3,43 3,43 3,65

Fizika 3,21 3,76 3,64 3,46

Kémia 3,32 3,63 3,52 3,69

Biológia 3,67 3,82 3,91 3,45

Informatika 3,75 3,40 3,60 3,83

3. táblázat. Az érettségi osztályzatok vizsgatárgyankénti átlagai (középszint)

* A vizsga megismétlése miatt nem értelmezhetõ.
Forrás: Érettségi 2007. május–június. Tapasztalatok. www.okev.hu
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Az emelt szintû különbségek valamivel alacsonyabbak (2. ábra), de ott esetenként az egyes csopor-
tok elemszámai olyan alacsonyak, hogy elemzésre kevésbé alkalmasak. Ezek a különbségek nem
kicsik, és jól bizonyítják az iskolatípusok közötti különbséget. Ugyanakkor nem indokolják, hogy az
érettségi vizsga ne legyen mindenki számára azonos megmérettetés, hiszen az érettségi által kapott
jogosítvány is azonos mindenki számára.

A középszintû szóbeli vizsga

A középszintû matematikaérettségi szóbeli vizsgája azok számára készült, akik az írásbeli vizsgát
10% és 20% között teljesítették, vagyis nem érték el az elégséges szintet. Ezek a vizsgázók az írás-
beli vizsgájukon elért pontszámaik mellé a szóbeli vizsgán maximum 50 pontot kaphatnak, és az õ
esetükben a 150 pont megfelelõ százalékos eredményei adják a vizsga összeredményét.

A vizsgafejlesztés idõpontjában a középszintû vizsga szóbeli részérõl is vita folyt, több meg-
oldási javaslat is szóba került. Az elsõ javaslat képviselõi a középszintû matematikaérettségit ki-
zárólag írásbeli érettséginek tervezték (ahogy ez szinte általános mindenütt a világon). A második
javaslat mellett érvelõk szerint a középszintû matematikaérettséginek is két vizsgarészbõl (írásbeli
és szóbeli) kell állnia. A harmadik javaslatot szorgalmazók szerették volna megtartani a korábbi
érettséginek azt a lehetõségét, hogy a sikertelen írásbeli vizsgát szóbeli vizsgán javítani lehessen.
Ezt a lehetõséget adja meg a jelenlegi szabályozás (az írásbeli vizsga legalább 10%-os teljesített-
sége esetén).

A középszintû szóbeli vizsga mûködésérõl viszonylag keveset tudunk. Példaképpen bemutatjuk
a 2006. évi vizsga szóbeli eredményeit. Az írásbeli vizsgán részt vevõ 88 337 vizsgázó közül a
szóbeli vizsga mindössze 2345 vizsgázót érintett. A szóbeli vizsga eloszlását a 3. ábra mutatja.
Ha csak az eredmények eloszlását nézzük, a 2006. évi vizsga alapján elégedettek lehetünk a szó-
beli vizsgával. Ugyanakkor érdemes más szempontokból is felvillantani a szóbeli vizsga prob-
lémáit.
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2. ábra. Az emelt szintû teljesítmények a különbözõ képzési formákban

2005-ben, 2006-ban és 2007-ben
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Azok a tanulók, akik valamilyen okból (diszlexia, diszkalkulia stb.) nem tehetnek írásbeli vizsgát,
két szóbeli „tételbõl”6 vizsgáznak. A matematikatanároknak egy nem elhanyagolható köre7 úgy gon-
dolja, hogy ez visszaélésre adhat okot, és olyan tanulók is megpróbálják az érettségi vizsgának ezt
a módját (természetesen valamilyen igazolás megszerzésével), akik képesek lennének az írásbeli
vizsgát is letenni, de így szeretnének jogtalan elõnyhöz jutni. Ez az elõny abból fakad, hogy
könnyebb két szóbeli tételbõl vizsgázni, mint az írásbeli vizsgát letenni.

A középszintû matematikaérettségi vizsgának ez a „felemás” megoldása kizárólag a matematika
vizsgatárgy sajátja, és várható, hogy az érettségi vizsga egy további rendezésekor ez a kivételezett-
sége nem tartható fent. Sokan azt javasolják (köztük a már említett vándorgyûlésen részt vett ta-
nárok többsége), hogy váljék ketté a szóbeli, és más feladatsoron vizsgázzék az a csoport, amely
az írásbelin nem érte el a 20%-ot, és máson azok, akik a szóbeli vizsga kettõzésével szerzik meg
a matematikaérettségit. Véleményünk szerint ez a megoldás megkérdõjelezné a jelenlegi szóbeli
vizsga komolyságát, valamint továbbgyûrûzhet ez a probléma más vizsgatárgyakra is, ahol a szóbeli
vizsgát szintén mindkét csoport azonos vizsgaleírás szerint teljesíti. (Természetesen ezekben a
vizsgatárgyakban mindenkinek kell szóbeliznie.) Ez a probléma valószínûleg két dologra vezethetõ
vissza. Egyrészt, miközben a matematikaérettségit – középszinten – a tanárok egy része nehezebb-
nek szeretné, mint a jelenlegi (lásd 2. táblázat), ugyanakkor mindenki (vagy majd mindenki) úgy
gondolja, hogy az érettségizõknek van egy olyan csoportja, amelyet nem lehet felkészíteni erre a
szintre sem, ugyanakkor ezen tanárok többsége szerint azért ennek a csoportnak is le kell érettsé-
giznie. Ehhez kell a szóbeli érettségi. Másrészt viszont, mivel a matematikát igénylõ felsõoktatásba
be lehet kerülni középszintû érettségivel is, a tanárok joggal igénylik, hogy a középszintû érettségi
minden része megfelelõ minõségû és igazságos legyen.
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6 A tétel szó itt egy szóbeli vizsgafeladatsort jelent. Ennek részletes leírását lásd a vizsgaleírásban.
7 Ennek a véleménynek a matematikatanárok egy csoportja a 2007 nyarán megtartott Matematikatanárok vándorgyûlése
után egy, az oktatási miniszternek írt levélben is hangot adott.

3. ábra. A középszintû szóbeli teljesítmények 2006-ban (%)
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Ha most ismét a tanárok között végzett felméréshez fordulunk, megállapíthatjuk, hogy körükben
alapjában véve elfogadott volt ez a vizsgarész. A válaszoló kollégák közül harmincan voltak olya-
nok, akiknek az iskolájában kellett tartani középszintû szóbeli vizsgát. Közülük mindössze kettõ
jelezte, hogy problémát jelentett számukra a vizsga összeállítása. Az ötfokú skálán 4,2-re értékelték
a válaszadók a középszintû szóbeli vizsga szerkezetét, arányait.

Az emelt szintû szóbeli vizsga

A matematikaérettségin és -felvételin már hosszú ideje nemigen volt szóbeli vizsga Magyarorszá-
gon. A kötelezõ szóbeliség az érettségin 1973-ban szûnt meg, a felvételin pedig fokozatosan egyre
kevesebb helyen alkalmazták. Így az új érettségin valószínûleg nem lett volna egyértelmû a beveze-
tése, ha a fejlesztés egy szakaszában nem döntöttek volna mindegyik emelt szintû vizsga esetében
a kötelezõ két vizsgarész mellett. A matematikatanárok általában örömmel üdvözölték, bár a többi
tantárgyat tanítókhoz hasonlóan sokan féltették tanítványaikat a külsõ vizsgától, az idegen vizsga-
bizottságtól. A vizsga elemei körül nem volt komoly vita, a legtöbb problémát a témához kapcso-
lódó gyakorlati példák megnevezése okozta. Nézzük, hogyan vizsgázott az emelt szintû szóbeli
vizsgarész! A többi tantárgyhoz hasonlóan a szóbeli eredmények általában jobbak lettek, mint az
írásbeli eredmények, és az idegen tanárokból álló vizsgabizottság ellenére a vizsgázók döntõ több-
ségének igen jól sikerült ez a vizsgarész. A 2005. és a 2006. évi eredmények eloszlását a 4. ábra
tartalmazza.

A teljesítmények eloszlása alapján megállapíthatjuk, hogy a szóbeli vizsga nem alkalmas a vizsgázók
szelektálására.8 Ugyanakkor itt olyan kompetenciákat is számon lehet kérni, amelyeket az írásbelin
nem vagy csak igen nehezen. A szóbeli kommunikáción kívül az egy témáról való összefüggõ,
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4. ábra. Az emelt szintû szóbeli vizsga eredményeinek eloszlása 2005-ben és 2006-ban

8 A szóbeli eredmények hasonló eloszlást mutatnak szinte mindegyik vizsgatárgyban. Lásd Érettségi, 2007.

LukÆcsJ.qxp  2008.07.03.  6:01  Page 195



megfelelõ szaknyelven történõ elõadás, valamint az elméleti ismeretek (definíció, tétel megfogalma-
zása, bizonyítás) a vizsgakövetelmények fontos részét képezik.

Az emelt szintû szóbeli vizsgaeredmények tükrében meglepõ a tanárok válasza a vizsgarész
nehézségérõl (4. táblázat).

Bár a kérdõív az ok-okozati kérdést nem firtatja, valószínûsíthetõ, hogy elsõsorban azért érzik
nehéznek a szóbeli vizsgarészt, mert nem eléggé kiegyenlített a nehézsége. Ötfokú skálán 2,8-nek
ítélték a tanárok a szóbeli tételek kiegyenlítettségét. Ennek egyik oka természetesen az, hogy az
egyes témakörök, a hozzájuk tartozó elméleti problémák, bizonyítható tételek stb. nem egyforma
nehézségûek. Ugyanakkor valószínûleg a legnagyobb különbséget a tételekben megjelenõ felada-
tok okozzák. Mindezek ellenére a válaszoló tanárok 76%-a nem tartja elképzelhetõnek, hogy az
emelt szintû érettségi csak írásbeli vizsgából álljon.

A vizsga tartalmi változásai

Az új tartalmak megjelenése a vizsgán szintén sok vitát kavart. Középszinten értelemszerûen csak
a tantervekben is megjelenõ tartalmak kerülhettek be, emelt szinten viszont elsõsorban a nemzet-
közi tapasztalatokat és a felsõoktatás igényeit vettük figyelembe.9 A következõkben azt vizsgáljuk,
miként sikerültek az új tartalmú feladatok, illetve mennyire fogadták el azokat a tanárok.

2005-ben középszinten az írásbeli vizsga átlagos teljesítettsége 68,6%-os volt. Ezen belül az
új témakörû feladatok eredményei a következõk: 5. feladat (logika) 45,5%, 10. feladat (gráf)
83,0%, 15. feladat (grafikonértelmezés, kombinatorika) 58,1%, 17. feladat (szövegértés, modell-
alkotás, statisztika, valószínûség-számítás) 77,4%, 18. feladat (halmazok, valószínûség-számítás)
60,4%. 2006-ban az írásbeli vizsga átlagos teljesítménye középszinten 54,9% volt. Ebben az év-
ben az új témakörû feladatok eredményei a következõk voltak: 4. feladat (statisztika) 92,5%, 7. fel-
adat (gráf) 65,33%, 11. feladat (halmazok) 67,67%, 15. feladat (kombinatorika, statisztika, valószí-
nûség-számítás) 65,29%, 17. feladat (szövegértés, modellalkotás, valószínûség-számítás) 46,01%.

Az emelt szintû feladatok esetében 2005-ben a 2. feladat teljesítettsége (gráf, logika, kombina-
torika) 76,8%, az 5. feladaté (szövegértés, valószínûség-számítás) 76,1%, a 8. feladaté (szöveg-
értés, statisztika) 86,7%, míg az írásbeli átlagos megoldottsága 75% volt. 2006-ban az írásbeli
átlagos megoldottsága 55,9%. Az új témakörök feladatainak átlagos teljesítménye a következõ:
2. feladat (függvényvizsgálat) 66,11, 4. feladat (sorozat, oszthatóság, valószínûség-számítás)
44,58, 6. feladat (valószínûség-számítás, kombinatorika) 41,69, 7. feladat (szövegértés, statiszti-
ka) 71,87, 8. feladat (analízis) 58,13.11

A fenti adatokból jól látható, hogy az új tartalmak nem okoztak extra nehézséget a tanulóknak,
a feladatok egy része jobban, más része rosszabbul sikerült, mint az átlag. Vagyis azok a félelmek,
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Átlagos nehézség Túl könnyû Könnyû Megfelelõ Nehéz Nagyon nehéz

2005. évi tételek 0 2 11 74 1

2006. évi tételek 0 1 7 82 0

4. táblázat. Az emelt szintû szóbeli vizsga nehézsége

9 A vizsgakövetelményeket kialakító szakmai bizottság.
10 A feladatok egy részében a régi és az új tartalom együtt szerepel. Ezeket is az új tartalmú feladatok közé soroltam.

LukÆcsJ.qxp  2008.07.03.  6:01  Page 196



miszerint ezekre nem tudnak majd felkészülni a tanulók, illetve nem tudják õket felkészíteni a
tanárok, nem igazolódtak.

A tanári kérdõívnek arra a kérdésére, hogy mit hagynának el a témakörökbõl, szinte egyetlen
témakört (résztémát) sem említett háromnál több tanár (az egy-két tanár által megjelölt témakör a
valószínûség-számítást és a statisztikát érintette), és jóval több olyan témakör jelent meg, amelyet
beemeltek volna közép- vagy emelt szintre. Szerettük volna azt is megtudni, hogy a vizsgaköve-
telményekben szereplõ témakörök közül melyek voltak azok, amelyeknek a tanítása nehézséget
okozott a vizsgára való felkészítés elsõ éveiben. A válaszok a következõk voltak (egynél több válasz-
adói említés esetén zárójelben jelezzük a válaszadók számát): valószínûség-számítás (14), statisz-
tika (9), gráfok (6), trigonometrikus egyenletek (4), logaritmus (4), szöveges feladatok (2). Egy-egy
kolléga megemlítette még a következõket: koordinátageometria, függvénytani ismeretek, matemati-
kai logika, kombinatorika, felszín- és térfogatszámítás, sorozatok, differenciálszámítás, integrálszá-
mítás, geometria, illetve egyetlen válaszoló szerint minden olyan követelmény, amely csak az emelt
szinten elvárás. Jól látható, hogy az új követelmények okozták a legtöbb nehézséget, de a hagyo-
mányos témakörök is megjelennek a felsorolásban. A kollégák néhány olyan okot is felsoroltak, ame-
lyek véleményük szerint a problémákat elõidézik. Leginkább azzal a megjegyzéssel értünk egyet,
amely szerint sok minden újszerû a tanárok számára is. Ezen túlmenõen a következõ okokra ve-
zették vissza a tanítás során felmerülõ nehézségeket: szövegértés hiánya; modellalkotási készség
hiánya; az általános iskolai tananyag hiányos elsajátítása; tankönyvek hiánya (az új részek vonatkozá-
sában); a számológépek különbözõsége (statisztika területén); kevés az óraszám; a pluszórák dél-
után vannak, már nem fogadják be a diákok az újat; nem tudni pontosan, mit várnak az új érett-
ségin, milyen mélységig kell tanítani. Összefoglalva: a válaszoló tanárok már elfogadták az új
témaköröket, s bár egy részüknek még nehézséget okozott az egyes témákra való felkészítés, el-
hagyni azonban már nem akarják azokat a vizsgából.

A szövegértési és a modellalkotási kompetenciák a vizsgán

A vizsga átalakításakor és a próbamérések, próbaérettségik alkalmával az egyik legnagyobb félelem
a szöveges, gyakorlati problémából kiinduló, esetenként más tantárgyi témakörök ismereteit, szak-
nyelvezetét felhasználó feladatok miatt volt. Igen gyakran elhangzott, hogy a tanulók elvesznek a
szövegben, nem lesznek képesek lefordítani azokat matematikai nyelvre, matematikai modelleket al-
kotni. Az egyes évek érettségi eredményeinek részletes elemzésekor azt is vizsgáltuk, hogyan sike-
rültek ezek a feladatok a többihez viszonyítva. Az 5. ábra a 2006. évi tavaszi vizsgaidõszak írás-
beli vizsgaeredményeinek megoszlását mutatja – a kétféle feladattípusban.

Látható, hogy a feladatsor három legnehezebb (legkevésbé sikeresen megoldott) feladata (10.,
13. és 16.) nem szöveges, a legmagasabb átlagértékû feladat (4.) viszont szöveges feladat volt.
Egyébként mind a szöveges, mind a nem szöveges feladatok eredményei között vannak jobbak és
gyengébbek. Vagyis a feladat nehézsége alapvetõen nem függ a hosszú szövegtõl, a feladatmeg-
oldásokban a szövegértés és az ezzel gyakran együtt járó matematikai modellalkotás szükségessége
nem okoz fennakadást a matematikaérettségiben.
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Két példán mutatjuk be, milyen az a szöveges feladat, amelynek megoldottsága középszinten vi-
szonylag magas (15. feladat, 65,29%), illetve amelyiknek alacsony (18. feladat, 39,78%). (Az elsõ
12 feladat a rövid, kis feladatok sora, amelyek a definíciók és a tételek közvetlen alkalmazását igény-
lik, ezért nem onnan választjuk a példákat.)
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5. ábra. A 2006. évi középszintû írásbeli érettségi eredményei a szöveges és a nem szöveges

feladatokon*

* A feladatsorokat (minden már lezajlott érettségi feladatsorait) és a javítási-értékelési útmutatókat lásd
www.okev.hu

15. A 12. évfolyam tanulói magyarból próbaérettségit írtak. Minden tanuló egy kódszá-
mot kapott, amely az 1, 2, 3, 4 és 5 számjegyekbõl mindegyiket pontosan egyszer tartal-
mazta valamilyen sorrendben.
a) Hány tanuló írta meg a dolgozatot, ha az összes képezhetõ kódszámot mind kiosztot-
ták?
b) Az alábbi kördiagram a dolgozatok eredményét szemlélteti:

Adja meg, hogy hány tanuló érte el a szereplõ érdemjegye-
ket! Válaszát foglalja táblázatba, majd a táblázat adatait
szemléltesse oszlopdiagramon is!
c) Az összes megírt dolgozatból véletlenszerûen kiválasz-
tunk egyet. Mennyi a valószínûsége annak, hogy jeles vagy
jó dolgozatot veszünk a kezünkbe?

Elég-
séges

Jeles

Jó

Közepes
0°

60°105°

210°
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Lássunk két példát az emelt szintrõl is! A 7. feladat megoldottsága 71,87%, a 6. feladaté 41,69%.
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18. Egy függõleges tartórúdra a talajtól 4 m magasan mozgásérzékelõt szereltek, a hozzá-
kapcsolt lámpa 140°-os nyílásszögû forgáskúpban világít függõlegesen lefelé.
a) Készítsen vázlatrajzot az adatok feltüntetésével!
b) Milyen messze van a lámpától a legtávolabbi megvilágított pont?
c) Megvilágítja-e az érzékelõ lámpája azt a tárgyat, amelyik a talajon a tartórúd aljától 15 m

távolságra van?
d) A tartórúdon méterenként kampókat helyeztünk el, amelyekre fel tudjuk akasztani a

mozgásérzékelõ lámpáját. Alulról számítva hányadik kampót használjuk, ha azt akarjuk,
hogy a vízszintes talajon ne világítson meg a lámpa 100 m2-nél nagyobb területet?

7. A világhírû GAMMA együttes magyarországi koncertkörútja során öt vidéki városban
lépett fel. Az alábbi táblázat tartalmazza a körút néhány üzleti adatát.
a) A koncertturné során melyik városban adták el a legtöbb jegyet?
b) Mennyi volt az összes eladott jegy átlagos ára?

Bea elment Budapesten a GAMMA együttes koncertjére, és becslése szerint ott 50 000
ember hallgatta a zenét. Peti Prágában volt ott az együttes koncertjén, ahol a nézõk számát
60 000 fõre becsülte. A GAMMA együttes menedzsere, aki ismerte a tényleges nézõ-
számokat, elárulta, hogy
• Budapesten a tényleges nézõszám nem tér el 10%-nál többel a Bea által adott becs-

léstõl.
• Peti becslése nem tér el 10%-nál többel a tényleges prágai nézõszámtól.
c) Mekkora a budapesti nézõszám és a prágai nézõszám közötti eltérés lehetséges leg-

nagyobb értéke a kerekítés szabályainak megfelelõen ezer fõre kerekítve?
d) A fenti adatok ismeretében elõfordulhatott-e, hogy Budapesten és Prágában ugyanannyi

ember volt a GAMMA együttes koncertjén?

Város Fizetõ nézõk száma Egy jegy ára (Ft)
Bevétel a jegyeladásból

(ezer Ft)

Debrecen 12 350 14 820

Gyõr 8 760 12264

Kecskemét 1 600 22 272

Miskolc 9 970 1 500

Pécs 1 300 15 405
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Ezeknek és a többi elemzett matematikafeladatnak a megoldottsága azt mutatja, hogy az ered-
ményesség elsõsorban nem a szöveg hosszától, összetettségétõl függ, hanem sokkal inkább attól,
hogy sikerült-e teljesen egyértelmûen megfogalmazni a feladatot, más szóval nincs-e benne félreért-
hetõ, homályos részlet, illetve milyen nehéz a feladat matematikai tartalma.

Az írásbeli vizsga feladatszintû részletes elemzésekor (a 2005. és a 2006. év tavaszi érettségi
esetében) szintenként kb. 100-100 véletlenszerûen kiválasztott megírt és kijavított dolgozatot is
végignéztünk annak érdekében, hogy az eredményességen és a matematikai statisztikai mutatókon
kívül a megoldásokon és a javításokon keresztül is értelmezzük a feladatsorokat és a hozzájuk tar-
tozó javítási-értékelési útmutatókat. Az elemzések alapján azt tapasztaltuk, hogy bizonyos esetek-
ben egy-egy kifejezés, egy-egy megfogalmazás nem volt mindenki számára egyértelmû, ami be-
folyásolta a megoldás eredményességét. Nézzünk erre is egy nagyon egyszerû középszintû
feladatot, a 2006. évi feladatsor elsõ részébõl, a rövid feladatok közül!

A 100 dolgozat megoldásait elemezve kiderül, hogy a tanulók körülbelül 30%-a egyáltalán nem
értette meg, illetve félreértette a feladatot. Talán szerencsésebb lett volna úgy fogalmazni, hogy …
a hetedik olyan pozitív egész szám, amely 13-mal osztható, vagy a tizenharmadik olyan pozitív
egész szám …. Úgy gondoljuk, hogy az ilyen problémákon sokat segíthet, ha a késõbbiekben a
feladatsorokba kerülõ feladatok többségét, esetleg mindegyikét kipróbálják, mert a kipróbálás során
ezek a félreértelmezések általában kiderülnek, és kiküszöbölhetõk.

A tanári kérdõívben nem kérdeztünk rá külön a szöveges feladatokra, de a válaszok szöveges
részletezésénél és a teljesen nyitott kérdés esetében volt alkalmuk a kollégáknak erre is kitérni. Azt
viszont megkérdeztük, mennyire tartják alkalmasnak a feladatsort arra, hogy a gyakorlati életben is
alkalmazható tudást mérje. A középszinten erre 3,5, az emelt szinten 3,6 értéket adtak a tanárok
(ez esetben is egy ötfokú skálán kellett értékelniük). A nyitott kérdéseknél néhány esetben megje-
lent a szöveges feladatok kritikája a következõ módon: túl sok a szöveges feladat, a feladatok mes-
terkéltek, álgyakorlatiak stb. Összefoglalóan megállapítható, hogy ezek a feladatok a vártnál
könnyebben váltak az érettségi vizsgák természetes részévé, ugyanakkor a következõ évek felada-
ta, hogy tovább javítsuk azok minõségét és elfogadottságát.
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6. Egy közvélemény-kutató intézet felmérésébõl kiderült, hogy a felnõttek 4%-a szín-
tévesztõ. Véletlenszerûen kiválasztunk 8 felnõttet abból a népességbõl, amelyre ez a
felmérés vonatkozott. Mekkora a valószínûsége, hogy közöttük
a) pontosan két személy színtévesztõ?
b) legalább két személy színtévesztõ?
A két valószínûség értékét ezred pontossággal adja meg! Ebben az intézetben 8 férfi és 9
nõ dolgozik fõállásban. Egy megbeszélés elõtt, amikor csak ez a 17 fõállású kutató jelent
meg, a különbözõ nemû kutatók között 45 kézfogás történt. Tudjuk, hogy minden nõ pon-
tosan 5 férfival fogott kezet, és nincs két nõ, aki pontosan ugyanazzal az öttel.
c) Lehetséges-e, hogy volt két olyan férfi is, aki senkivel sem fogott kezet?

3. A pozitív egészeket növekvõ sorrendbe állítjuk. Melyik szám nagyobb: a hetedik 13-mal
osztható pozitív egész, vagy a tizenharmadik 7-tel osztható pozitív egész?
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A választás lehetõsége az írásbeli vizsgán 

A vizsga szerkezetének kialakításakor fontosnak tartottuk, hogyha már Magyarországon az érettsé-
gi vizsgán a teljes matematika-tananyag tartalmáról számot kell adniuk a tanulóknak, legalább
legyen módjuk választani a feladatok közül. A választás mértéke az elsõ tervezetekben nagyobb
volt, de végül is a különbözõ tanári közvélemény-kutatások eredményeinek a hatására mindkét szin-
ten egy-egy feladat elhagyása lehetséges (a vizsgafeladatsor egy részében van erre lehetõség, nem
a teljes feladatsoron). A két év részletes elemzéseibõl megállapítható, hogy a tanulók megfontoltan
éltek a választás lehetõségével, és többnyire jól mérték fel, melyik feladattípus áll közelebb hoz-
zájuk, melyiket tudják sikeresebben megoldani. Ezeket a következtetéseket csak az eredményekbõl
tudjuk levonni, jelenleg ugyanis nincsenek olyan irányú felméréseink, hogy a vizsgázók milyen
stratégiák mentén választottak. Egy olyan vizsgálatban, amelyben a tanulókat kérdeznénk meg az
érettségi vizsga után, ezekrõl is pontosabb képet kaphatnánk.

Nézzük meg közelebbrõl is, miként mûkö-
dött a választás 2006-ban közép- és emelt
szinten! Középszinten a vizsgafeladatsor II/B
részében11 három összetett, egyenként 17 pon-
tos feladatból kell kettõt kiválasztani. A nem vá-
lasztott feladatok arányát a 6. ábra mutatja. Az
elemzéshez felhasználjuk a feladatok eredmé-
nyeit is (7. ábra).

A 6. ábrából látható, hogy a választható
feladatok közül elsõnek felkínált (16. feladat)
egyenletrendszer (amely egy logaritmikus és egy
nagyon egyszerû lineáris összefüggésbõl áll)
nem volt túl vonzó a vizsgázók között. Ez,
valamint a feladatot választó tanulók gyenge
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11 A vizsga szerkezetét lásd késõbb, A középszintû írásbeli vizsga szerkezete címû részben.

6. ábra. A középszintû írásbeli vizsga

II/B részében nem választott

feladatok megoszlása 2006-ban (%)

7. ábra. A középszintû írásbeli érettségi II/B részének eredményei 2006-ban*

* Az ábrán részletesen bemutatjuk a választható feladatokat, vagyis az egyes részfeladatok teljesítettségét is ábrázoltuk.
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eredménye újra azt bizonyítja, hogy a tanulók egy jelentõs része nincs igazán birtokában ezeknek
a hagyományos ismereteknek. Ugyanakkor a feladatot választók között jól mûködött, és elég jól
differenciált a különbözõ teljesítménycsoportok között is.

A 17. feladatot a tanulóknak alig több mint 10%-a hagyta ki, és ebben a részben ez volt a leg-
sikeresebben megoldott feladat (7. ábra).

Ez ismét azt bizonyítja, hogy a tanulók az új érettségi második évében már nem ijednek meg a
hosszú szövegû, sok kérdéses feladatoktól, és jobban bíznak (az egyébként matematikai szempont-
ból nem túl nehéz feladatok esetében joggal) abban, hogy ezekben a feladatokban sikeresebben tel-
jesítenek. A feladat elsõ három kérdése valóban nem kíván sokkal többet, mint a szituáció
megértését, matematikai nyelvre fordítását és igen egyszerû számításokat. A d) kérdés azonban egy
olyan valószínûség-számítási feladat, amelynek a megoldása az alapfogalmaknál már többet igényel,
és láthatóan már csak igen gyenge eredménnyel tudták megoldani az ezt választó vizsgázók.

A 18. feladatot (a szöveget lásd korábban) a vizsgázóknak csak alig több mint 25%-a utasítot-
ta el, de az eredmény hasonlóan alacsony, mint a 16. feladaté. (Persze két feladatot nem lehetett
kihagyni.) Láthatóan a gyenge eredményt alapvetõen az utolsó (7 pontos) kérdés okozta.

Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy mely tanulócsoportok hagyták ki a 16, 17. vagy a 18. felada-
tot, akkor a következõt mondhatjuk. A 16. feladatot kihagyók átlagos eredménye 67,93 (n = 674),
a 17. feladatot kihagyók átlagos eredménye 81,54 (n = 115) és a 18. feladatot kihagyók átlagos
eredménye 64,89 (n = 288). A következtetésben meglévõ hibalehetõséget figyelembe véve is azt
feltételezhetjük, hogy a többség számára vonzó 17. szöveges, gyakorlati feladatot elsõsorban azok
hagyták ki és oldották meg a 16. és 18. feladatokat, akik a többi feladaton is jó eredményt értek
el, és szívesebben választották az inkább „matematikai” feladatokat. Hipotézisünk szerint döntõ
többségük emelt szintû érettségi csoportban készült a vizsgára. Ezt a jelenséget azonban célzott
vizsgálatokkal, más évek vizsgáin tovább kell elemezni.
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17. Egy televíziós játékban 5 kérdést tehet fel a játékvezetõ. Ha a játék során a versenyzõ
jól válaszol az elsõ kérdésre, 40 000 forintot nyer. Minden további kérdés esetén dönte-
nie kell, hogy a játékban addig megszerzett pénzének 50, 75 vagy 100 százalékát teszi
fel. Ha jól válaszol, feltett pénzének kétszeresét kapja vissza, ha hibázik, abba kell hagynia
a játékot, és a fel nem tett pénzét viheti haza.
a) Mennyi pénzt visz haza az a játékos, aki mind az öt feltett kérdésre jól válaszol, s bátran

kockáztatva mindig a legnagyobb tétet teszi meg?
b) Az a játékos, aki mindig helyesen válaszol, de óvatos, és a négy utolsó fordulóban

pénzének csak 50%-át teszi fel, hány forintot visz haza?
c) A vetélkedõ során az egyik versenyzõ az elsõ négy kérdésre jól válaszolt. A második

kérdésnél a pénzének 100%-át, a 3., 4. és 5. kérdés esetén pénzének 75%-át tette fel.
Az 5. kérdésre sajnos rosszul válaszolt. Hány forintot vihetett haza ez a játékos?

d) Egy versenyzõ mind az 5 fordulóban jól válaszol, és közben minden fordulóban azonos
eséllyel teszi meg a játékban megengedett lehetõségek valamelyikét. Mennyi annak a
valószínûsége, hogy az elnyerhetõ maximális pénzt viheti haza?
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Emelt szinten a feladatsor második része öt,
egyenként 16 pontos feladatot tartalmazott,
amelybõl négyet kellett kiválasztani és megolda-
ni. A nem választott feladatok arányát a 8. ábra
mutatja. A választható feladatok elemzéséhez
felhasználjuk a feladatok megoldottságának ada-
taiból készült grafikont is (9. ábra). Azonnal
látható, hogy a vizsgázók jól döntöttek, amikor
nem hagyták ki a 7. (statisztikai, algebrai, szö-
vegértési) feladatot. Kimagaslóan ez volt a leg-
könnyebb feladat számukra. Az 5. (szöveges,
algebrai elsõfokú egyenletrendszerre, egyenlet-
re vezetõ) feladatot, amelyet még kevesen hagy-
tak ki, szintén viszonylag jó eredménnyel oldot-
ták meg a diákok, bár nem ez volt a második
legeredményesebb feladat. A 6. (valószínûség-számítási, kombinatorikai, szövegértési) és a 9. (tér-
geometriai, trigonometriai, tisztán matematikai) feladatot azonban kisebb sikerrel oldották meg
azok, aki felvállalták az adott feladatokat, mint a legnagyobb elutasításban részesülõ 8. (analízis,
összetett függvényekre vonatkozó, tisztán matematikai) feladatot.

Láthatóan ez lett a második legeredményesebb feladat. Feltehetõleg azok, akik kihagyták, bizony-
talannak, felkészületlennek érezték magukat a témában, azok viszont, akik megoldották, többnyire
fel tudták mérni, hogy rendelkeznek a megfelelõ ismeretekkel és készségekkel a megoldáshoz.

Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy mely tanulócsoportok hagyták ki az egyes feladatokat, akkor a
következõt mondhatjuk.12 Az 5. feladatot kihagyók átlagos eredménye 68,72 (n = 118), a 6. fel-
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8. ábra. A II. részben nem választott feladatok

megoszlása (%)

12 Az emelt szint esetén az így vizsgált csoportok még alacsonyabb elemszámúak, mint a középszinten így az ebbõl levont
következtetéseket még óvatosabban kell kezelni.

9. ábra. Az emelt szintû írásbeli érettségi II. részének eredményei*

* Az ábrán részletesen bemutatjuk a választható feladatokat, vagyis az egyes részfeladatok teljesítettségét is ábrázoltuk.
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adatot kihagyóké 76,62 (n = 159), a 7. feladatot kihagyóké 80,82 (n = 11), a 8. feladatot kiha-
gyóké 65,34 (n = 368) és a 9. feladatot kihagyók átlagos eredménye 74,86 (n = 173). Az emelt
szintre is igaz, hogy a legkönnyebb feladatot kihagyók eredményei a legjobbak, de ebben az eset-
ben ez a csoport olyan kicsi, hogy ebbõl a ténybõl semmilyen következtetést nem lehet levonni.

A tanárok az ötfokú skálán középszinten 4,2-es átlaggal, emelt szinten 4,5 átlaggal értenek
egyet a választás lehetõségével, vagyis úgy tûnik, az írásbeli vizsgának ez a tulajdonsága rendben
van.

A középszintû írásbeli vizsga szerkezete

A középszintû vizsga két nagy részbõl áll. Az I. rész 10-12 feladatot tartalmazó feladatlap, amely
az alapfogalmak, definíciók, egyszerû összefüggések ismeretét hivatott ellenõrizni. Ebben a részben
elõfordulhat néhány igaz-hamis állítást tartalmazó vagy egyszerû feleletválasztós feladat is, de a
feladatok többsége nyílt végû. Az elsõ rész megoldására 45 perc áll rendelkezésre, a II. rész meg-
oldási idõtartama 135 perc. Ez további két részre oszlik, melyek megoldása folyamatos, az adott
idõn belül nem korlátozott. A II/A rész három, egyenként 12 pontos feladatot tartalmaz. A felada-
tok egy vagy több kérdésbõl állnak. A II/B rész három, egyenként 17 pontos feladatot tartalmaz,
amelybõl kettõt kell megoldani, és csak ez a kettõ értékelhetõ. A feladatok a középszintû követel-
mények keretein belül összetett feladatok, általában több témakört is érintenek és több részkérdés-
bõl állnak. A II. rész megoldására fordított idõt a jelölt szabadon használhatja fel.

A tanári közvélemény-kutatás alapján a középszintû vizsga szerkezetével kapcsolatban a tanárok
az ötfokú skálán a következõ értékelést adták (5. táblázat).

Külön kérdést nem tettünk fel rá, így kevéssé lehetünk biztosak a megállapításunkban, de úgy tûnik,
hogy a tétel bizonyítása már nemigen hiányzik a kollégáknak, mert a nyitott kérdések esetében sem
fogalmazta meg senki, hogy hiányolja és visszahelyezné a középszintû vizsgába. Mindent figyelem-
be véve, elmondhatjuk, hogy a vizsga szerkezetének ezek az elemei alapjában véve elfogadottak.

Az emelt szintû írásbeli vizsga szerkezete

Az emelt szintû vizsga is két részbõl áll, de ez a két rész idõben nincs szétválasztva, a tanulók a
teljes feladatsoron 240 percig dolgozhatnak. A feladatsor I. része négy feladatból áll. Az emelt
szintû követelmények alapján ezek egyszerûnek tekinthetõk, többnyire a középszintû követel-
mények ismeretében is megoldhatók. A feladatok több részkérdést is tartalmazhatnak. A II. rész öt,
egyenként 16 pontértékû feladatból áll. Ezek közül legalább kettõben a gyakorlati életben elõfor-
duló szituációból származik a probléma, így a megoldáshoz a vizsgázónak le kell fordítania a szö-
veget a matematika nyelvére, azaz matematikai modellt kell alkotnia, abban számításokat végeznie,
s a kapott eredményeket az eredeti probléma szempontjából értelmezve kell válaszolnia a felvetett

A) Egyetért-e az írásbeli vizsga két különbözõ részre osztásával? 4,1

B) Egyetért-e a két összetevõ pontszámarányával? 4,2

C) Egyetért-e a két összetevõ idõarányával? 4,3

5. táblázat. Vélemények a középszintû írásbeli vizsga szerkezetérõl
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kérdésekre. A jelöltnek az öt feladatból négyet kell kiválasztania, megoldania, és csak ez a négy ér-
tékelhetõ. A feladatok általában egy-két témakör ismeretanyagára támaszkodnak.

A tanári közvélemény-kutatásban a középszintû vizsga szerkezetével kapcsolatos tanári vélemé-
nyek a következõképpen jelentek meg az ötfokú skálán (6. táblázat).

Az emelt szintû írásbeli vizsga szerkezetének ez a két eleme is elfogadottnak tekinthetõ a válaszoló
tanárok körében.

Az írásbeli vizsga javítási-értékelési útmutatója

Az írásbeli vizsga javítási-értékelési útmutatója igen részletes, esetenként több megoldást is közöl,
és többnyire a további (nem részletezett) megoldásokat is figyelembe véve fogalmaz. Nézzük,
mennyire nyerte el a kollégák tetszését (7. táblázat)!

A 2005. és 2006. évi tavaszi vizsgák már többször is hivatkozott értékelésekor szintenként kb.
100-100 megírt és kijavított dolgozatot is használtunk. Azt tapasztaltuk, hogy a javító tanárok egy
része nem tartja magát szigorúan az útmutatóhoz, illetve az útmutató helyenként nem ad egy-
értelmû segítséget minden esetre. Ez abból is adódik, különösen az emelt szinten, hogy bizonyos
feladatoknál a közölt megoldás(ok) matematikailag nagyon szépek, korrektek, de kevéssé hasonlí-
tanak a tanulók megoldásaira. Ezt a véleményt erõsíti a tanári közvélemény-kutatásban megjelenõ
néhány kiegészítõ megjegyzés is.

ÖSSZEFOGLALÁS

Az eddigi vizsgák eredménye, valamint a tanárok véleménye azt mutatja, hogy az új matematika-
érettségit megszokták a tanárok, és segítségükkel a tanulók a korábbi évekhez hasonló eredményt
tudnak elérni a vizsgán. Az új típusú feladatok (mind tartalmilag, mind formailag értve az újat) ered-
ményei nem rosszak, helyenként még jobbak, mint a hagyományos feladatokéi. A hosszú, szöveges
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A) Egyetért-e az írásbeli vizsga két különbözõ részre osztásával? 4,1

B) Egyetért-e a két összetevõ pontszámarányával? 4,4

6. táblázat. Vélemények az emelt szintû írásbeli vizsga szerkezetérõl

Kérdések Középszint Emelt szint

A) Mennyire tartja egyértelmûnek az írásbeli vizsgához készített
értékelési útmutatót? 4,1 3,9

B) Az Ön véleménye szerint mennyire van összhang az értékelési útmutató
által kívánt megoldások és a feladatok megfogalmazása között? 4,0 3,9

C) Mennyire tartja megfelelõnek az értékelési útmutató szakmai pontosságát? 4,1 4,1

D) Mennyire tartja megfelelõ részletezettségûnek az írásbeli vizsgához
készített értékelési útmutatót? 4,3 4,1

7. táblázat. Vélemények a javítási-értékelési útmutatókról
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feladatok nem riasztják el a vizsgázókat, és a szövegértési, illetve a modellalkotási kompetenciájukat
is jól használják. Láthatóan mûködik a választhatóság is, és a diákok viszonylag nagy biztonsággal
zárják ki a számukra kevésbé „szimpatikus” feladatokat. Ugyanakkor, különösen a középszintû vizs-
gázók esetében nem ritka az alapfogalmak hiánya, a memóriamorzsákon alapuló, néha egészen
képtelen, zavaros feladatmegoldás. Ez az algebra területén a legfeltûnõbb.

A vizsgafeladatok általában pontosan megfogalmazott, egyértelmûen megoldható, jól mérõ fel-
adatok. Egyes esetekben azonban sokak számára félreérthetõk, ezt a lehetõségekhez képest tovább
kell csökkenteni, illetve el kell kerülni. A javítási-értékelési útmutatók jól segítik az értékelést, néhány
esetben azonban nem rendelkeznek egyértelmûen a hiányosságok, rossz megoldásrészletek ponto-
zásáról. Más esetekben, különösen az emelt szinten nem feltétlenül a vizsgázók többsége által
követett megoldási utakat találjuk benne. Az említett problémákon sokat segíthet a már kipróbált
feladatok használata. A javítási bizonytalanságokat pedig már azzal is jelentõsen csökkenthetjük, ha
betartjuk az útmutató elõírásait.
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