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Bánkuti Zsuzsa

AZ ÉRETTSÉGI FELADATOK NEHÉZSÉGE –
A VIZSGÁZÓK NEHÉZSÉGEI FIZIKÁBÓL

BEVEZETÉS

Az új érettségi bevezetése óta eltelt idõszak elegendõnek bizonyul ahhoz, hogy az eredmények és
tapasztalatok elemzése alapján számos következtetést és megállapítást tegyünk a vizsga egészérõl
és az egyes vizsgatárgyakról egyaránt. Ehhez rendelkezésre állnak egyrészt az OKÉV által minden
vizsgaidõszak után közzétett adatok a vizsga egészérõl, illetve 10 vizsgatárgyról,1 másrészt a
2005. és 2006. évi májusi–júniusi vizsgák feladatszintû eredményeinek mintavételen alapuló elem-
zése 12 vizsgatárgyból (BÁNKUTI 2006, 2007). A fizika mindkét csoportban szerepel.

Az egyes tárgyak vizsgáinak egészére vonatkozó elemzések az OKÉV adatbázisa alapján készül-
tek, felhasználva az OKÉV által készített statisztikai összesítéseket is. Ez az adatbázis lehetõvé teszi
egyrészt a vizsgázók létszámának és összetételének különbözõ szempontok szerinti vizsgálatát, az
egyes csoportok eredményeinek összehasonlítását, másrészt a vizsgaeredmények olyan részlete-
zettségû kiszámítását, amilyet a feladatlapok utolsó oldalán a vizsgáztató intézmények által rögzített
adatok megengednek. Ezek a fizika esetében a következõk: a középszintû írásbeli feladatsor két
részének, az emelt szint három részének az átlageredménye, a szóbeli vizsgákon a tartalmi, illetve
a kifejtésre adható pontszámok átlaga, illetve a pontszámokból kiszámítható további adatok.

Jelen tanulmány készítésekor három tavaszi (májusi–júniusi) vizsgaidõszak eredményei álltak ren-
delkezésünkre. Ezek közül az 1. táblázatban a három év fizikavizsgáinak, illetve az egyes vizsga-
részeknek az átlagai láthatók.

1 A 2005. májusi–júniusi érettségi vizsgák statisztikai adatai 10 vizsgatárgyból országos, megyei és városi bontásban.
www.okev.hu, Érettségi vizsgák menüpont, Tájékoztatók, 2006.
A 2006. májusi–júniusi érettségi vizsgák statisztikai adatai 10 vizsgatárgyból országos, megyei és városi bontásban.
www.okev.hu, Érettségi vizsgák menüpont, Tájékoztatók.

Középszint Emelt szint

A teljes Az írásbeli A szóbeli A teljes Az írásbeli A szóbeli 
vizsga átlaga vizsga átlaga vizsga átlaga Létszám vizsga átlaga vizsga átlaga vizsga átlaga Létszám

63 57 72 9285 74 69 82 977

61 54 72 7131 71 66 80 1548

57 46 74 6520 70 64 80 1237

1. táblázat. A 2005–2007. évi érettségi vizsgák átlagai fizikából (százalékban, egészre kerekítve)

BÆnkutiZs.qxp  2008.07.03.  6:01  Page 239



Látható, hogy az egyes évek eredményei között a vizsga egészét tekintve nincs lényeges eltérés.
Ugyanez mondható el akkor is, ha a vizsgázók különbözõ szempontok szerint képzett csoport-
jainak eredményeit hasonlítjuk össze (iskolatípus, képzési forma, tanulói jogviszonyon belül vagy
kívül érettségizõk) (BÁNKUTI 2006, 2007). Mindezek alapján joggal feltételezhetjük, hogy az egyes
években vizsgázók tudása nagyjából azonos szintûnek tekinthetõ. Így az egyes feladatsorok feladat-
szintû eredményeibõl levont következtetéseket általánosíthatjuk a jelen években vizsgázók tudására,
illetve a különbözõ jellegû hiányosságok, szemléletbeli problémák feltérképezésére.

A részletesebb, feladatszintû eredmények vizsgálata csak további, erre a célra gyûjtött adatok
alapján volt lehetséges. A mintavétel lényegében véletlenszerû volt, de mivel a feladatok nehézsé-
gének megítéléséhez szükség volt arra, hogy a minta teljesítmény szerinti megoszlása megegyezzen
az összes vizsgázó teljesítményének megoszlásával, teljesítmény szerint a mintát súlyozással repre-
zentatívvá tettük. A 2005. és 2006. évi feladatszintû eredmények elemzése (BÁNKUTI 2006, 2007)
elsõsorban a feladatok nehézségének, illetve mûködésének, továbbá a feladatsorok megbízhatósá-
gának vizsgálatára terjedt ki.2 A legnehezebbnek bizonyult feladatok tartalmi elemzése lehetõvé
teszi azoknak a tényezõknek az azonosítását, amelyek miatt a feladat túlságosan nehéznek bizo-
nyult a vizsgázók számára. Jelen tanulmány egyik célja ezeknek az elemeknek a feltárása, ezért
mindkét feladatsorból csak a legnehezebb feladatokat vesszük szemügyre. A feleletválasztós kérdé-
sek közül azokat választottuk, amelyeket a vizsgázók döntõ többsége lényegében találgatással „ol-
dott” meg. (Ez a feladatok késõbb ismertetendõ mutatói alapján könnyen megállapítható.) Kevésbé
egyértelmû az összetett, nyílt végû feladatok nehézségének megítélése. Ezért ezek közül azokat
emeltük ki, amelyek megoldottsága az adott feladatsorban lévõ, hasonló típusú feladatok átlagánál
legalább 10%-kal alacsonyabb. Megítélésünk szerint ekkora különbség már valóban alátámasztja a
feladat nehézségét.

A feladatok mûködésének, differenciáló erejének elemzése viszont arra ad lehetõséget, hogy
megvizsgáljuk azokat a feladatokat, amelyek nem mûködnek együtt a feladatsor egészével, azaz
vagy rosszul mérnek, vagy valami mást mérnek, mint a feladatsor egésze. Elemzésünk másik célja
szempontjából az utóbbiak az érdekesek, hiszen segítségükkel arra következtethetünk, hogy a fel-
adatsorok mit mérnek valójában, azaz eleget tesznek-e a követelményrendszer célkitûzéseinek.
E célból a 0 körüli korrelációs együtthatójú feladatokat választottuk.

AZ ELEMZÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ MUTATÓK

A feladatok bevezetésben említett tulajdonságait különbözõ mutatók segítségével adhatjuk meg.
Ilyen mutató a feladat teljesítettsége (p-értéke= a feladat átlagpontszáma/elérhetõ pontszáma),
amely azt mutatja, mennyire nehéznek bizonyult a feladat a vizsgázók számára. A p-érték 0 és 1
között lehet, és minél nagyobb, annál könnyebb volt a feladat a vizsgázók számára. Zárt végû fel-
adatok esetében (például feleletválasztós kérdéseknél) ez a szám egyben azt is megmutatja, hogy a
vizsgázók hányada oldotta meg jól a feladatot.

A feladatok mûködését leggyakrabban két korrelációs együttható segítségével vizsgáljuk. Az
egyik a vizsgázók egyes feladatokra kapott pontszámainak és a teljes feladatsoron elért pontszámá-
nak a korrelációja, amely azt mutatja, hogy az egyes feladatok hogyan „mûködtek együtt” a feladat-
sor egészével. Ezt az értéket rit-vel jelöljük, ahol az indexben szereplõ i betû az „item” rövidítése,
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2 Az elemzés, illetve a szükséges adatgyûjtés és statisztikai adatfeldolgozás a HEFOP 3.1 projekt keretében történt. Sajnos
a 2007. évi érettségi esetében erre már nem volt lehetõségünk.
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a t betû a teljes (total) teszté. Egy jó feladattól azt várjuk, hogy a jobb összteljesítményt nyújtó
diákok magasabb pontszámot érjenek el a feladaton, mint a gyengébbek, azaz a feladat pontszáma
és az összpontszám „együtt mozogjon”. A korrelációs együttható azt mutatja meg, hogy ez mennyi-
re van így, vagyis mennyire szoros az összefüggés a feladaton elért pontszám és az összteljesítmény
között. A korrelációs együttható értéke –1 és +1 között lehet. Egy feladatot elfogadhatónak te-
kintünk, ha rit-értéke 0,2 fölött van, jónak, ha ez az érték nagyobb, mint 0,3. (Ezek a viszonylag
alacsonynak tûnõ értékek különösen a feleletválasztós kérdések esetében érvényesek, hiszen ezek-
nél nem adható részpontszám – a vizsgázó vagy jól oldja meg a feladatot, vagy nem, tehát nincs
mód az „árnyalatok” közötti különbségtételre.) Ha a feladat rit-értéke 0 körül van, akkor gyakorlati-
lag nincs összefüggés aközött, hogy mennyire jól oldja meg a vizsgázó a feladatot és aközött, hogy
milyen az összteljesítménye. A negatív értékek azt mutatják, hogy a gyengébbek jobban teljesíthet-
ték a feladatot, mint a jobbak, vagyis a feladat valami mást mér, mint a feladatsor többi feladata,
vagy rosszul mér.

Hasonló következtetésekre ad lehetõséget a feladatok másik korrelációs együtthatója is. Ezt úgy
kapjuk, hogy a vizsgázók összpontszámából kivonjuk a vizsgált feladaton elért pontszámot, és a fel-
adat pontszámainak, valamint a „maradék” összpontszámoknak a korrelációját számítjuk ki. Ennek
az értéknek a jele rir, ahol az i betû ismét az „item” rövidítése, az r betû pedig a „maradék” (rest)
teszté. Ez az érték nyilván kisebb, mint az rit-érték, hiszen így a feladatnak nincs befolyása a
„maradék” összpontszámra. Jelen elemzésben az utóbbi együtthatók értékeit használjuk.

A magas korrelációs együttható tehát egyúttal azt is jelzi, hogy a jobb vizsgázók általában job-
ban oldották meg a feladatot, mint a gyengébbek. Más szóval arról is ad információt, hogy mennyi-
re differenciál a feladat a vizsgázók között. A feladatoknak ezt a tulajdonságát pontosabban is
vizsgálhatjuk – és egyúttal szemléletesebbé tehetjük – a következõ módszer segítségével. A vizs-
gázókat összteljesítményük alapján nagyjából egyenlõ létszámú csoportokra osztjuk, és meghatá-
rozzuk, hogy az így létrehozott teljesítménycsoportok milyen átlagteljesítményt értek el a vizsgált
feladaton. Egy jól differenciáló feladat esetében annál jobb ez a teljesítmény, minél magasabb össz-
teljesítményû csoportról van szó. Grafikusan ábrázolva tehát egy növekvõ függvény képét kapjuk.
Ez a módszer a feleletválasztós kérdések esetében azt is lehetõvé teszi, hogy a rossz válaszok ará-
nyát is megvizsgáljuk az egyes csoportokban, és ebbõl következtessünk a tipikus hibákra, tévedé-
sekre. Az elemzés alapjául szolgáló statisztikai vizsgálatban öt teljesítménycsoportra osztottuk a
vizsgázókat.

A KÖZÉPSZINTÛ FELADATOK

Tanulmányunkban külön vizsgáljuk a közép- és az emelt szintet, hiszen meglehetõsen eltérõ a két
szint követelményrendszerének szemléletmódja, és részben mások a feladattípusok is.

Mielõtt rátérnénk a részletes, feladatszintû elemzésre, nézzük meg, milyen általános megállapí-
tások tehetõk a középszintû vizsga nehézségérõl, például, hogy a vizsga melyik összetevõje okoz-
za a legnagyobb problémát a vizsgázók számára. Az írásbeli feladatsor két részbõl áll: az elsõ rész
egy 20 kérdésbõl álló feleletválasztós kérdéssor (40 pont), a második részben két számításos fel-
adat és két jelenségértelmezés típusú feladat található. Az utóbbiak közül a vizsgázóknak egyet kell
megoldaniuk (a három feladatra összesen 50 pont adható). A szóbeli vizsga egy kísérlet vagy mérés
elvégzésébõl, ennek értelmezésébõl vagy értékelésébõl áll a közvetlenül kapcsolódó elméleti kér-
dések megválaszolásával (55 pont), továbbá értékelik a kifejtés felépítését, önállóságát is (5 pont).
A 2. táblázat ezeknek a részeknek az átlageredményeit mutatja.
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Jól látható, hogy az összetett feladatok átlagai a legalacsonyabbak. Ez önmagában nem meglepõ,
hiszen egy értelmezést, számítást, indoklást igénylõ feladat megoldása nyilván nehezebb, mint egy
egyszerû feleletválasztós kérdésé. A feltûnõ az, hogy ennek a résznek az átlagai csökkenõ tenden-
ciát mutatnak. Mivel a többi összetevõ eredményei lényegében állandóak, e csökkenés magyará-
zatára két okot feltételezhetünk: vagy valóban egyre nehezebb volt a feladatsor második része
(különösen 2007-ben), vagy háttérbe szorult a felkészülés erre a vizsgarészre. Mindkét feltételezés
mellett szólnak érvek, de a 2007-es feladatszintû adatok hiányában csak a feladatfejlesztési tapasz-
talatokra és a tanári visszajelzésekre hagyatkozhatunk.

Összetett feladatok

A rendelkezésünkre álló adatok alapján megvizsgálható, hogy az összetett feladatokban milyen tar-
talmi vagy mûveletbeli elemek okoztak az átlagosnál nagyobb nehézséget. Ez különösen azokban a
feladatokban lehetséges, amelyek több részfeladatból álltak, hiszen az összetevõk jobban elkülönít-
hetõk. További támpontot adhat annak a mintegy 100 konkrét dolgozatnak az elemzése, amelyeket
az adatfelvevõk véletlenszerûen gyûjtöttek be az iskolákból a feladatszintû adatok felvételével
párhuzamosan.

Az elemzésben azokat a feladatokat,3 illetve részfeladatokat vesszük szemügyre, amelyek telje-
sítettsége legalább 10%-kal alacsonyabb, mint az adott évben a feladatsor második részéé, tehát
2005-ben legfeljebb 0,47, 2006-ban pedig legfeljebb 0,44. Így a 2005-ös feladatok közül az
1. feladat b) része, a 3.A feladat, a 3.B feladat b) része, 2006-ból a 2. feladat jön számításba.
Összehasonlításképpen közöljük a feladatok és részfeladataik megoldottságát (3. táblázat). Emlé-
keztetõül megismételjük, hogy az 1. és 2. feladat hagyományosnak mondható, számításos feladat,
míg a 3. olyan jelenségértelmezés, amely szöveges választ és/vagy adat- vagy grafikonértelmezést,
esetleg számítást is igényel. (A 3.A és 3.B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania a vizsgá-
zónak.)

A 2005-ös 1.b) feladatban egy már megnyújtott rugó további nyújtásához szükséges munkát
kellett kiszámítani. Az átvizsgált dolgozatok tanúsága szerint tipikus és gyakori hiba volt, hogy a
vizsgázók úgy számoltak, mintha egy eredetileg nyújtatlan rugón végeztük volna a munkát, azaz
egy jól ismert, de egyszerûbb esetre érvényes összefüggést közvetlenül alkalmaztak egy olyan eset-
re, amelyhez további meggondolások lettek volna szükségesek.
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Év
Felelet válasz- Összetett Írásbeli  vizs- Szóbeli vizs- Szóbeli vizs- Szóbeli vizs- Teljes 
tós kérdések feladatok ga egésze ga: tartalom ga: kifejtés ga egésze vizsga

2005 63 51 57 72 72 72 63

2006 63 47 54 72 73 72 61

2007 62 33 46 74 75 74 57

2. táblázat. A 2005-2007. évi középszintû fizikavizsgák összetevõinek átlagai

(százalékban, egészre kerekítve)

3 A feladatsorok és értékelési útmutatóik megtalálhatók az OKÉV honlapján.
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A 3.A feladat szövege a következõ:

A feladat „érdekessége”, hogy korrelációs értékei negatívak, és ráadásul az egyik magas abszolút
értékû (rit = –0,61, rir = –0,08). Ez arra utal, hogy a feladat gyakorlatilag szinte teljesen ellenté-
tesen mûködött a feladatsor egészével (egyben itt született a legalacsonyabb teljesítettség is a
második rész négy feladata közül). Egy lehetséges magyarázat, hogy a két választható feladat közül
a „fizikusabb” témájú feladatot többségében a jobbak választották (a másik feladathoz képest jóval
alacsonyabb választottság azt mutatja, hogy a vizsgázók ezt a feladatot ítélték nehezebbnek), de
kevésbé jól sikerült megoldaniuk, mint a kevésbé jóknak a másikat. Az is lehetséges, hogy a feladat
másfajta képességeket mér, mint a többi feladat, pl. itt valójában elég volt egy megtanult (ha a vizs-
gázó valóban megtanulta) „leckét” felmondani, bár több, ám nem önállóan összeszedett részletbõl
kellett összerakni a választ. Emiatt az ezt a feladatot választók saját összteljesítményükhöz képest
jobb eredményt értek el, mint a másik feladatot választók.

Mivel az útmutató – a többi feladattól eltérõen – nagyobb, 4-5 pontos (bontható) egységekben
adta meg az egyes tényközlésekre, illetve gondolati egységekre járó pontszámot, a javítók ennél a
feladatnál tudták leginkább érvényesíteni saját értékelési normáikat. Lehetséges, hogy többféle, egy-
mástól különbözõ értékelõi magatartás is érvényesült. Mivel az útmutató azt a minimumtartalmat
közli, amelyre a pontszám megadható, a „jóindulatú” értékelõ megadhatta a pontszámot akkor is,
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A XIX. században a csillagászok a csillagok fényének tanulmányozásakor meglepõdve
tapasztalták, hogy a színképben jellegzetes elrendezõdésû vonalak találhatók. Ennek elsõ
magyarázatát a Bohr-féle modell adta meg.
A Bohr-modell alapján magyarázza meg, hogyan keletkeznek a vonalas színképek!

Feladat 2005 2006

Részfeladat p-érték Részfeladat p-érték

1.a 0,78 1.a 0,84

1.b 0,36 1.b 0,53

1. 0,54 0,66

2.a 0,69

2.b 0,48

2.c 0,61

2. 0,59 0,34

3.A a) 0,52

3.A b) 0,47

3.A 0,44 0,50

3.B a) 0,70 3.B a) 0,82

3.B b) 0,31 3.B b) 0,47

3.B c) 0,52

3.B d) 0,55

3.B 0,53 0,56

3. táblázat. Az összetett feladatok megoldottsága 2005-ben és 2006-ban
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ha a megoldás kisebb pontatlanságokat vagy a gondolatmenetben zökkenõket tartalmazott. Az
„igényesebb” értékelõnek lehetõsége volt figyelembe venni ezeket a hiányosságokat 1-2 pont levo-
násával, mondván, az útmutató csak a várt megoldás lényegét adja meg. Elképzelhetõ, hogy az
elõbbi hatás éppen a gyengébb dolgozatok esetében érvényesült inkább, míg az utóbbi azokat a
vizsgázókat „sújtotta”, akiktõl tanáruk jó teljesítményt várt, és a többi feladat esetében ezt nyújtot-
ták is (középszinten a tanulót tanító tanár javítja a dolgozatot). Mindez legalább részben magyaráz-
hatja a feladat negatív rit-értékét. A javítóknak egyébként is problémát jelenthetett a gondolatmenet
minõségének értékelése, különösen, ha a megoldás egyébként minden olyan tényt tartalmazott,
amelynek alapján a megoldást fel lehetett építeni. Ez azt jelenti, hogy bár a feladat megfelelt a
vizsgaleírásban szereplõ „jelenségértelmezés” megnevezésnek, mégsem szerencsés középszinten
olyan feladatot kitûzni, amely egyetlen, hosszabb, összefüggõ gondolatmenet kifejtését igényli.
A megoldásokban egyébként tipikusnak nevezhetõ vizsgázói hibát nem találtunk.

Bár a 3.B feladatban csak a b) kérdés bizonyult az átlagosnál nehezebbnek, az a) részre is ki kell
térnünk. Az a) részben az elektromos szigetelés mibenlétére, gyakorlati szerepére vonatkozó kér-
dés szerepelt, a b) részben az árnyékolást és a szigetelést kellett összehasonlítani. A javítók nem tar-
tották egyértelmûnek az útmutatót a „Miért szigetel a mûanyag?” kérdés értékelésekor. Az útmutató
szerint a válasz a szabad töltéshordozók hiánya, azaz egy anyagszerkezeti magyarázat. A dolgoza-
tok csaknem harmadában a javítók ennek hiányában is megadták a pontot, ha pl. a „nagy a fajlagos
ellenállása” vagy „nem vezeti az áramot” válasz szerepelt, holott ezek a leírások csak szinonimái a
„szigetel” kifejezésnek. Úgy tûnik, hogy a tipikus vizsgázói hibát (a jelenség más szavakkal történõ
leírásának és a magyarázatnak az összetévesztését) az értékelõk egy része is elkövette, vagy lega-
lábbis figyelmen kívül hagyta. Hasonló problémának tekinthetõ, ha a vizsgázó egy jelenség általá-
nosságban történõ leírása helyett az adott jelenségre egy konkrét példát ad meg az árnyékolásra
vonatkozó feladatrészben, és ezt az értékelõk szintén nem egyértelmûen kezelték. További tipikus
hibák, illetve hiányosságok:
• a 100 vizsgázó kb. harmada nem ismerte az árnyékolás fogalmát;
• kb. 20%-a nem tudta általánosságban megfogalmazni a szigetelés szerepét;
• kb. negyedrésze nem tudott mit kezdeni a „hasonlítsa össze” kérdéssel; igaz, ezt látszólag nehe-

zítette, hogy a szigetelés szerepének leírásakor és a szigetelés árnyékolással való összehason-
lításakor is le kellett írni ugyanazt (vagy legalább hivatkozni az elõzõekben leírtakra), de ezt keve-
sen tették meg, így az összehasonlítás pontszámánál veszítettek.

Egyértelmûen nehéznek bizonyult a 2006. évi 2. feladat, teljesítettsége mindössze 0,34. A nehéz-
séget valószínûleg az okozta, hogy a feladatban szereplõ folyamat sok szakaszból áll: a langyos
üdítõbe dobott jég felmelegszik az olvadáspontra, megolvad, majd tovább melegszik a közös
hõmérsékletre. A megvizsgált dolgozatok azt mutatták, hogy a viszonylag elfogadható megoldások
között – tehát ha a vizsgázó érdemben hozzá tudott nyúlni a feladathoz – tipikus hibának bizonyult
a harmadik szakasz kihagyása, azaz elmaradt egy hosszabb folyamat teljes áttekintése. A két leg-
gyengébb teljesítménycsoportban az elért alig fél-, illetve kétpontos átlag (18-ból) valószínûleg a
függvénytáblázatból kiírt egy-két összefüggésbõl adódott.

Feleletválasztós kérdések

A feleletválasztós kérdések vizsgálata sokkal egyszerûbb, hiszen nehézségükön túl a rossz válaszok
választottságából könnyen következtethetünk a tipikus tudásbeli hiányosságokra, a téves következ-
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tetésekre, a szemléletbeli problémákra. Két év feladatsorából azokat a feladatokat választottuk ki,
amelyek megoldottsága a „találgatási szint” körül vagy kevéssel fölötte volt.

2005-ben a legnehezebb a 9., a 10. és a 14. kérdés volt (40% alatt). Ha minden vizsgázó csak
találgatott, akkor is 0,33 körüli érték, azaz 33%-os eredmény jött volna ki.

(A helyes válasz: B)

(A helyes válasz: C)

(A helyes válasz: B)

A kérdések egy-egy jelenség „értõ” ismeretét, kvalitatív értelmezését igényelték, három nagyon
különbözõ témakörbõl. Mindhárom jelenség alapvetõ jelentõségû az adott témakörben. Éppen
ezért elgondolkodtató, hogy ilyen gyenge eredmények születtek ezekben a feladatokban (9. feladat:
0,17; 10. feladat: 0,34; 14. feladat: 0,28). Különösen szükség van az elemzésre a 9. feladat (a fél-
gyûrû hõtágulása) esetében, ahol nem egyszerûen arról van szó, hogy a vizsgázók nem tudják a
választ, hanem rosszul tudnak, gondolnak valamit (ellenkezõ esetben itt is kijött volna a 0,33 körüli
érték). Pedig arra a kérdésre, hogyan tágulnak melegítés hatására a testekben lévõ üregek, a vizs-
gázók döntõ többsége egészen biztosan megadná a standard választ: „ugyanúgy, mintha anyaggal
lennének kitöltve”. Ha félkorong szerepelt volna a feladatban, valószínûleg egyetlen vizsgázó sem
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9. Egy öntöttvasból készült félgyûrût melegítünk. Melyik rajz ábrázolja helyesen a melegí-
tés utáni alakját?

A) Félkörnél kisebb ívû: 

B) Félkör:

C) Félkörnél nagyobb ívû:

10. A hélium atommagját két proton és két neutron alkotja. Minek nagyobb a tömege: két-
két szabad protonnak és neutronnak együttesen vagy a He-atommagnak?
A) A He-atommagnak.
B) A két tömeg egyenlõ.
C) A két protonnak és két neutronnak.

14. Mi történik, ha a transzformátor primér tekercsén egyenáram folyik?
A) A szekunder tekercsen egyenfeszültség keletkezik.
B) A szekunder tekercsen nem keletkezik feszültség.
C) A szekunder tekercsen mindig váltakozó feszültség indukálódik.

BÆnkutiZs.qxp  2008.07.03.  6:01  Page 245



mondta volna, hogy tágulás után nem félkorong alakú marad a test. (Teljes gyûrû esetében nyilván
ugyanez lenne a helyzet.) Úgy tûnik, a nyilvánvalóan meglévõ ismereteknek a megszokottól kissé
eltérõ helyzetre való alkalmazása problémát okozott. A hipotézis igazolását a 2007. évi közép-
szintû feladatsor 6. feladatának adatai adhatják meg, ha lehetõségünk lesz az elemzés – és az
ehhez szükséges adatfelvétel – elvégzésére. (A feladat egy kulcslyuk hõtágulásáról szól.)

Némileg hasonló a helyzet a 14. feladat (a transzformátor) esetében. A direkt (és a feladat meg-
oldottságánál nyilván nagyobb arányban ismert) gondolatmenet szerint a primer tekercsben folyó
váltakozó áram változó mágneses tere elektromos mezõt, így feszültséget, áramot indukál a sze-
kunder tekercsben. A feladat az ok hiányáról szól: egyenáram esetén nincs változó mágneses mezõ,
tehát okozat (azaz indukált feszültség) sincs.

A 10. feladatban (protonok és neutronok) szereplõ jelenség megértése valóban nehéz. A direkt
kérdésre (miért kisebb az atommagot alkotó részecskék együttes tömege, mint a részecskéké külön-
külön, vagyis amelyben szerepelt volna a tényleges helyzet) azonban valószínûleg több jó válasz
születne, hiszen így a lehetséges magyarázatok közül kell a jót kiválasztani. Lehetséges, hogy kö-
zépszinten az ehhez a jelenségkörhöz tartozó ismeretek ilyen szintû elvárása túlzott.

Abból kiindulva, hogy a három nehéz kérdés mindegyike egy-egy jelenség értelmezését
igényelte, érdemes jellegük szerint is megvizsgálni a feladatokat. A kérdéseket elsõ közelítésben két,
viszonylag jól elkülöníthetõ csoportra lehet felosztani. Az egyikbe a már említett jelenségértelmezés
típusú feladatok tartoznak. Ezek megoldásához általában egy jelenség kimenetelét, lefolyását kell
megállapítani, vagy a jelenség okának, magyarázatának ismerete szükséges a helyes válaszhoz, azaz
csak az értelmezés alapján állapítható meg, hogy melyik törvényszerûséget kell alkalmazni a kérdés
megválaszolásához. A másik csoportba azok a kérdések tartoznak, amelyekben közvetlenül adódik
egy törvény, összefüggés alkalmazása (kvantitatív vagy kvalitatív módon) egy konkrét esetre. A fel-
adatok besorolását a 4. táblázat tartalmazza.

Az utolsó sorban a két csoportba tartozó feladatok átlagos megoldottsága látható. Ezt úgy számí-
tottuk ki, hogy az azonos csoportba sorolt feladatok p-értékeinek átlagát vettük. Bár nem túl nagy,
de kimutatható különbség van a két feladatcsoport között. A teljesítettségbeli eltérést okozhatja az
a tény is, hogy a második csoportba tartozó kérdésekben általában egyértelmû, hogy milyen össze-
függést kell alkalmazni (vagy a feladat szövegébõl, vagy a válaszlehetõségekbõl), míg az elsõ cso-
port kérdéseinek esetében a vizsgázónak önállóbban kell gondolkodnia.

Ugyanez a különbség megtalálható a 2006-os feleletválasztós kérdéssor feladatai között is,
amint ez az 5. táblázatban látható.
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A feladat jellege Jelenségértelmezés Összefüggés alkalmazása

A feladat száma 7., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 12., 18., 19., 20.

Átlagos megoldottság pátlag = 0,55 pátlag = 0,71

4. táblázat. A feladatok csoportosítása jellegük szerint, 2005

A feladat jellege Jelenségértelmezés Összefüggés alkalmazása

A feladat száma 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 12., 15., 19. 1., 9., 11., 16., 18.

Átlagos megoldottság pátlag = 0,51 pátlag = 0,68

5. táblázat. A feladatok csoportosítása jellegük szerint, 2006

(A többi négy kérdés egyszerû ismeretet kért számon, és megoldottságuk átlaga 0,76 volt.)
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A 2006-ban legnehezebbnek bizonyult három feleletválasztós feladat is az elsõ csoportba tartozik.

(A helyes válasz: C)

(A helyes válasz: A)

(A helyes válasz: C)

A három feladat megoldottsága a fenti sorrendben: 0,26; 0,27; 0,34. Az 5. és a 19. feladat
esetében ez azt jelenti, hogy a vizsgázók nem egyszerûen találgattak (mint valószínûleg tették
sokan a 8. feladat esetében), hanem többségük rosszul tud, gondol valamit. Ez különösen az 5. fel-
adat esetében sajnálatos, hiszen a fizika egyik legalapvetõbb törvényének, az energiamegmaradás
alkalmazhatóságának felismerésérõl – és persze alkalmazásáról – van szó szinte a lehetõ legegysze-
rûbb esetben. Még a legjobb teljesítményû csoportban is csak 15%-kal többen jelölték be a jó
választ (a testek egyenlõ sebességgel érnek le), mint azt, hogy a 60°-os lejtõrõl. E mögött valószí-
nûleg az a mindennapi tapasztalatból származó szemlélet húzódik, hogy meredekebb lejtõrõl gyor-
sabban csúsznak le a testek – azaz nagyobb sebességgel! Tehát a vizsgázók gondolkodásában a
mindennapi szó- és fogalomhasználat pontatlanságát nem „írta felül”a fizikai fogalmak (gyorsulás,
sebesség) megkülönböztetése és pontos jelentése. Ha feltételezzük, hogy a rosszul válaszoló vizs-
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5. Azonos magasságú, 30° és 60°-os hajlásszögû lejtõkrõl egyszerre engedünk el testeket.
Melyik ér le nagyobb sebességgel a lejtõ aljára? A súrlódás elhanyagolható!
A) A 30°-os lejtõn lecsúszó test ér le nagyobb sebességgel.
B) A 60°-os lejtõn lecsúszó test ér le nagyobb sebességgel.
C) A két test azonos sebességgel ér le.

19. Egy test tömegét akarjuk megmérni a Holdon. Melyik eljárással kaphatunk helyes ered-
ményt?
A) Ha kétkarú mérleg segítségével tömegét ismert tömegekhez hasonlítjuk.
B) Ha rugós erõmérõrõl olvassuk le a Hold vonzerejét, s azt osztjuk g = 9,81 m/s2-tel.
C) Ha ejtési kísérleteket végzünk, s a vizsgált test esési idejét ismert tömegû testek esési

idõivel hasonlítjuk össze.

8. Egy szobában régóta meglévõ, felfújt luftballonból úgy akarunk valamennyi levegõt ki-
engedni, hogy a léggömbben maradó levegõ hõmérséklete eközben gyakorlatilag ne vál-
tozzon meg. Hogyan valósítsuk ezt meg?
A) Olyan gyorsan engedjük ki a levegõt, hogy a léggömbben maradó levegõnek ne legyen

ideje számottevõ hõcserére a környezettel.
B) Az állapotegyenlet szerint a megmaradt levegõ hõmérséklete mindenképpen csökken,

mivel a nyomása és a térfogata is csökken.
C) Olyan lassan kell kiengedni a levegõt, hogy a léggömbben lévõ levegõ és a környezet

közötti hõcsere folyamatosan és korlátlanul végbemehessen.
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gázók egy része a „gyorsabb mozgás” esetében valóban a nagyobb gyorsulásra gondolt, akkor a
rossz válasz azt jelenti, hogy elmaradt a többi, a végsebességet befolyásoló tényezõ (az idõtarta-
mok vagy az utak) összehasonlítása. Az igazi probléma azonban az, hogy ha választani lehet – vagy
kell – a kinematikai-dinamikai vagy az energetikai leírás között, akkor a diákok nagy része az elõb-
bit részesíti elõnyben. (Ezt egyébként számos más mérési tapasztalat is alátámasztja.) Más szóval:
könnyebbnek, jobban kezelhetõnek ítélik a tanulók a folyamatszerû leírást, mint a kezdeti és a vég-
állapot összehasonlítását. Ez gyakran a mechanikában is nehézségeket okoz, de kimondottan hátrá-
nyos a termodinamikában és különösen az atomfizikában, amelyben számos alapvetõ jelenség meg-
értése gyakorlatilag lehetetlen e szemléletmód nélkül.

A 19. feladat esetében azt várnánk, hogy a B választ eleve kizárják a vizsgázók, hiszen tudják,
hogy a Holdon más a nehézségi gyorsulás, mint a Földön. Nem így történt: még a legjobb teljesít-
ménycsoportban lévõknek is kb. negyede gondolja úgy, hogy ezzel a módszerrel határozható meg
egy test tömege a Holdon. Nagyon lehangoló, de sajnos valószínû feltételezésnek tûnik, hogy a ta-
nulók fejében a megszokott G = mg kapcsolat (vagy az „1 kg tömegû test súlya kb. 10 N” állítás)
nincs szoros összefüggésben a gravitációról tanultakkal. Hasonlóan elvárható lenne a C válasz
kizárása is, hiszen a tanítási gyakorlatban nagyon hangsúlyosan jelenik meg, hogy a különbözõ
tömegû testek esési ideje azonos (természetesen azonos magasságból). Nem tudhatjuk, hogy mi
okozta a válasz kizárásában a nehézséget: az a tény, hogy mindezt nem földi körülményekre kellett
alkalmazni, vagy az a valóban nem könnyû gondolat, hogy ha két mennyiség független egymástól,
akkor az egyikbõl nem lehet következtetni a másikra. Érdemes megnézni az egyes válaszok válasz-
tottságát a különbözõ teljesítménycsoportokban a bevezetésben említett grafikus ábrázolás segít-
ségével (1. ábra).

(A helyes válasz: A)

Az ábrából látható, hogy a feladat nagyon jól differenciált, hiszen a jó A válasz vonala meredeken
emelkedik.

1. ábra. Az egyes válaszok választottsága teljesítménycsoportonként a 19. feladatban (N = 830)
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A 8. feladatban az A válasz választottsága – a leggyengébb kivételével – minden teljesítmény-
csoportban kb. 20%. (A leggyengébbeknél, érdekes módon csak 10% körül van.) Ez azt jelenti,
hogy a vizsgázók mintegy ötöde valószínûleg keveri a hõ és a hõmérséklet, a hõcsere és a hõmér-
séklet-változás fogalmát. A legnagyobb „népszerûsége” a B válasznak volt, ezt még a második leg-
jobb csoportban is többen választották, mint a jó választ. Itt valószínûleg ugyanarról a problémáról
van szó, mint az 5. feladatban, vagyis elmaradt az egyéb tényezõk – ebben az esetben a gáz mennyi-
ségének – figyelembevétele.

A feladatok nehézségén kívül – pontosabban annak vizsgálatán kívül, hogy egy feladatban melyik
és milyen jellegû összetevõ okozhatott nehézséget – az is fontos információval szolgálhat, hogy
melyek azok a feladatok, amelyek valami olyan tevékenységet, mûveletet várnak el a vizsgázóktól,
amelyre való képességük független a feladatsor egészének jó megoldásához szükséges tudásele-
mektõl, kompetenciáktól. Más szóval: mi okozza a feladatsortól való függetlenségüket az alacsony
korrelációs értékû feladatok esetében.

A 2006-os feladatsortól függetlennek bizonyult a 2. és a 12. feleletválasztós feladat, mindket-
tõ korrelációs értékei 0 körüliek.

(A helyes válasz: A)

(A helyes válasz: B)
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2. Két sziklafal között kifeszített kötélen egyenként másznak át a katonák. Egy katona ép-
pen az út közepén tart. Mikor feszíti nagyobb erõ a kötelet: ha a kötélnek nagy a belógása,
vagy ha kicsi? (A kötél végei azonos magasságban vannak rögzítve, tömege elhanyagolható
a katona tömegéhez képest.)

A) Akkor nagyobb a kötélerõ, ha kicsi a kötél belógása.
B) A kötélerõ független a kötél belógásától.
C) Akkor nagyobb a kötélerõ, ha nagy a kötél belógása.

12. Folyhat-e elektromos áram egy tömör fémtestben, ha változó mágneses mezõbe
tesszük?
A) Nem, mert a fémtest belsejében nem hoztunk létre feszültséget.
B) Igen, a létrejövõ elektromos tér mozgásra késztetheti a szabad elektronokat.
C) Nem, mert az elektromos tér erõssége a fém belsejében mindig nulla.

BÆnkutiZs.qxp  2008.07.03.  6:01  Page 249



Mindkét feladat közepes nehézségûnek vagy közepesnél alig nehezebbnek bizonyult (0,48, illetve
0,54 a két p-érték). A két feladat vizsgálatához felhasználjuk az egyes válaszok választottságát
mutató grafikonokat (2. és 3. ábra).

(A helyes válasz: A)

A grafikonból látható, hogy a feladat valóban nem tett lényeges különbséget az egyes teljesítmény-
csoportok között. Ez alól csak a leggyengébb csoport látszik kivételnek, méghozzá éppen fordított
irányban, mint ahogy azt várnánk (a jó válasz választottsága itt a legnagyobb). A feladat megoldása
egy egyensúlyi helyzet felismerését és három erõre történõ értelmezését igényelte. A B választ
választók valószínûleg a felismerésig és legfeljebb addig a felületes értelmezésig jutottak el, hogy a
kötélnek mindkét esetben ugyanakkora erõt kell kiegyensúlyoznia. E vizsgázók aránya gyakorlatilag
ugyanakkora mindegyik csoportban (12 és 17% közötti). A további értelmezéshez szükség volt arra
a felismerésre, hogy a kötél két erõt fejt ki, továbbá az eredõ meghatározási módjának (vagy fordí-
tott gondolatmenettel egy erõ felbontásának adott hatásvonalú összetevõkre) ismeretére. Annak
oka, hogy a feladatban elért eredmények lényegében függetlenek a vizsgázók összteljesítményétõl,
hipotézisünk szerint inkább a vizsgázók összetételében, semmint a feladat sajátosságaiban rejlik.
A középszinten érettségizõk nagyobbik fele (kb. 60%-a) szakközépiskolában, feltehetõen mûszaki
irányultságúban végzett, melyek egy részében – képzési profiljukból adódóan – a statika kiemelt
fontosságú, és a szakmai alapozó tárgyak között is szerepel. Az ilyen többlettudással felvértezett
vizsgázók számára a feladat egyszerû rutinfeladat lehetett, függetlenül attól, hogy egyébként milyen
teljesítményt nyújtottak a vizsgán, vagyis melyik teljesítménycsoportba kerültek. Természetesen ez
csak az egyik lehetséges ok, amelynek ellenõrzésére az elemzett feladatsorban nincs lehetõségünk,
mivel nincs az egyensúlyi helyzet értelmezésével kapcsolatos másik feladat vagy részfeladat sem.

Feltételezésünk szerint hasonló ok húzódhat a 12. feladat „függetlensége” mögött is, ha nem is
egyetlen okként. Az egyes válaszok választottsága a 3. ábrán látható.
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2. ábra. Az egyes válaszok választottsága teljesítménycsoportonként (2. feladat) (N = 830)
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(A helyes válasz: B)

A 2. feladattal ellentétben itt a válaszok is segítséget jelentettek/jelenthettek az értelmezésben.
Ennek ellenére a jó válasz – a leggyengébb teljesítménycsoporttól eltekintve – még kevésbé diffe-
renciált. Bár a 2. feladatnál említett ok – bizonyos profilú szakközépiskolák tanulói számára ez
rutinfeladat lehet – valószínûleg itt is szerepet játszik, a csaknem 60%-os megoldottság az öt közül
négy teljesítménycsoportban azonban azt mutatja, hogy más tényezõnek is hatnia kellett.

Mindkét feladatban olyan jelenség szerepel, amellyel a vizsgázók feltétlenül találkoztak feltehe-
tõen több megjelenési formában is, de a feladatokban szereplõ konkrét esettel vagy megfogalma-
zással valószínûen nem. A 2. feladat esetében például tipikusan ilyen kérdés az, hogy két embernek
hogyan könnyebb vinnie egy táskát: ha a karjuk majdnem függõleges és közel párhuzamos egymás-
sal, vagy ha nagyobb szöget zár be; illetve mikor könnyebb elszakítani a cérnát: ha meg van feszít-
ve, vagy ha laza; és még számos hasonló példát lehetne sorolni. Az 5. feladat legkézenfekvõbb
analógiája az a probléma, hogy miért készítik a transzformátorok vasmagját rétegelt vaslemezekbõl
és miért nem homogén, „összefüggõ” vasból. A fémtestekben indukálódó (örvény)áramok hatásá-
val kapcsolatban egyébként is több, igen látványos kísérlet mutatható be. Így azok a vizsgázók, akik
az analógia alapján képesek voltak felismerni a közös lényeget, jól válaszolhattak a kérdésre, anél-
kül, hogy a tényleges magyarázattal tisztában lettek volna. Mégsem mondhatjuk, hogy a két feladat
adott feladatsortól való függetlenségének közös oka az, hogy ezt a képességet méri, míg a feladat-
sor egésze nem, mivel a két feladatban elért pontszámok korrelációja is 0 körül van, tehát a két fel-
adat egymástól is független. Ha igaz is az, hogy a két feladatnak az a közös vonása, hogy a kü-
lönbözõ jelenségekben az analógiák, a közös lényeg felismerését méri, a feladatok egymástól való
függetlensége azt mutatja, hogy ennek a képességnek a mûködése erõsen tartalomfüggõ, tehát
konkrét jelenségkörökhöz kötõdik. Az eddig felsorolt okok hatásának, illetve a további esetleges
okoknak a megállapításához részletesebb elemzés szükséges, ez azonban meghaladja jelen tanul-
mány kereteit.
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3. ábra. Az egyes válaszok választottsága teljesítménycsoportonként (12. feladat) (N = 830)
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A 2005-ös feladatsorban egyetlen olyan feleletválasztós kérdés volt, amelynek korrelációs érté-
kei az elvártnál alacsonyabbak voltak, ez a 7. feladat: Hogyan lehet gyorsabban felforralni egy lábos
vizet, fedõvel vagy anélkül? A kérdés egy tapasztalat vagy megfigyelés birtokában minden fizika-
tudás nélkül megválaszolható, hiszen a válaszok is csak a lehetséges kimeneteleket adták meg, min-
den értelmezés nélkül. Valóban, a feladat az egyik legkönnyebbnek bizonyult (0,79), és ez önma-
gában is okozhat alacsonyabb korrelációs értéket. Egy olyan feladatsorban, amelynek célja az ilyen
jellegû tapasztalatok, megfigyelések meglétének a mérése, valószínûleg jónak bizonyult volna ez a
feladat. Tulajdonképpen megnyugtató, hogy egy érettségi feladatsorba illesztve rossz feladatnak kell
tekintenünk.

AZ EMELT SZINTÛ FELADATOK

Az emelt szintû vizsga írásbeli feladatsora három részbõl áll. Az elsõ rész egy 15 feladatból álló
feleletválasztós kérdéssor (30 pont), a második rész egy téma kifejtése megadott szempontok
alapján (az elterjedt, bár helytelen szóhasználat szerint esszé), ahol a vizsgázóknak három külön-
bözõ téma közül kell választaniuk egyet (tartalmi helyesség 18 pont, kifejtés minõsége 5 pont).
A harmadik részt négy numerikus feladat alkotja (47 pont). A szóbeli vizsgán egy mérés elvégzése,
az adatok kiértékelése, következetések levonása és a szükséges elméleti háttér kifejtése a feladat4

(tartalmi helyesség 45 pont, felépítés, kifejtés 5 pont). Az egyes összetevõkben elért eredményeket
a 6. táblázatban láthatjuk.

Bár az emelt szintû vizsga átlagainak esetében is megfigyelhetõ egy nagyon enyhe csökkenés, ellen-
tétben a középszintû vizsgával, ezt nem tudhatjuk be egyetlen összetevõnek. Sõt egyetlen össze-
tevõrõl sem mondható, hogy mindig az lenne a legnehezebb. Ezért a továbbiakban a feladatsor
részeinek sorrendjében vizsgáljuk a középszinthez hasonló szempontok alapján kiválasztott felada-
tokat.
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Felelet- Nume-
Év választós

Esszé: Esszé: 
rikus

Írásbeli Szóbeli: Szóbeli: Szóbeli Teljes 

kérdések 
tartalom kifejtés

feladatok
vizsga tartalom kifejtés vizsga vizsga

2005 65 69 81 71 69 83 78 82 74

2006 70 80 85 56 66 80 79 80 71

2007 62 70 82 62 64 80 79 80 70

6. táblázat. A 2005–2007. évi emelt szintû fizikaérettségi vizsgák összetevõinek átlagai

(százalékban, egészre kerekítve)

4 2008-tól a mérési feladat és az elméleti kérdés egymástól függetlenné válik.
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Feleletválasztós kérdések

A vizsgázók számára legnehezebbnek tûnõ feladatok szövege 2005-ben a következõ volt.

(A helyes válasz: B, p-érték: 0,30.)

(A helyes válasz: A, p-érték: 0,16.)

(A helyes válasz: D, p-érték: 0,41.)

13. Milyen mélynek látszik egy 60 cm mély halastó függõlegesen felülrõl nézve? (A víz le-
vegõre vonatkoztatott törésmutatója 4/3.)
A) 40 cm
B) 45 cm
C) 60 cm
D) 80 cm

7. Egy 2 mm átmérõjû üvegcsõben lévõ higanyt átöntünk egy 1 mm átmérõjûbe. Hogyan
változik a "higanyszál" elektromos ellenállása?
A) Változatlan marad.
B) 2-szeresére nõ.
C) 4-szeresére nõ.
D) 16-szorosára nõ.

11. Melyik kiskocsi éri el hamarabb az asztal szélét? Az egyikre kötött, csigán átvetett fo-
nalat 20 N erõvel húzzuk, a másikra 2 kg tömegû testet akasztottunk. A kocsik tömege
egyenlõ, g = 10 m/s2.

A) A bal oldali ábrán lévõ.  
B) A jobb oldali ábrán lévõ. 
C) Egyszerre érik el.
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A feladatok nehézségének könnyebb megítéléséhez emlékeztetünk arra, hogyha minden vizsgázó
csak véletlenszerûen találgatott volna, akkor három válasz esetén kb. 33%-uk, négy válasz esetén
kb. 25%-uk adott volna helyes választ, vagyis a p-érték kb. 0,33, illetve 0,25 lett volna. A „találga-
tási szint” fölött lévõ kérdések közül a 7. feladat bizonyult a legnehezebbnek. Ennek oka valószínû-
leg az (a rossz válaszok megoszlásából ítélve), hogy sok vizsgázó a keresztmetszet helyett az át-
mérõvel való fordított arányosságot vette figyelembe, azaz nem vette észre, hogy nem a megszokott
összefüggésben szereplõ adat van megadva. Kérdés, hogy érdemes-e egy feladatot a fizikai lényeg-
hez képest „mellékes” körülménnyel nehezíteni, bár annak ellenõrzése, hogy a megadott, illetve a
szükséges adatok hogyan viszonyulnak egymáshoz, egy probléma megoldása során – nem csak a
fizikában – alapvetõ jelentõségû.

A 13. feladat (Milyen mélynek látszik a tó vize?) válaszaiból kettõt (C, D) köznapi tapasztalatok
alapján is ki lehet zárni, vagyis találgatásos alapon is 50% körüli teljesítmény várható. Bár formailag
a kérdés megfelel a követelményrendszernek, valójában olyan feladat elé állította a vizsgázókat,
amelyet korrekt meggondolások alapján valóban nehezen tudtak megválaszolni. A fénytörés leírá-
sára általában használt Snellius–Descartes-törvény megszokott alkalmazása helyett ugyanis a törés
következtében fellépõ hullámhosszváltozás következményeinek végiggondolására lett volna szük-
ség, ami az emelt szintû követelmények birtokában sem kézenfekvõ és könnyû gondolatmenet.

A 11. feladatban valóban ugyanakkora erõ gyorsítja a két rendszert, tehát a felületes értelmezés
alapján a testek egyszerre érnek az asztal szélére, és valóban ez a válasz volt a leggyakoribb. El-
maradt ugyanis annak figyelembevétele, hogy jobb oldali elrendezés esetén ennek az erõnek gyorsí-
tania kell a kötélen függõ testet is.

2006-ban a feleletválasztós kérdések között nem akadt feltûnõen nehéz (azaz a találgatási szint
körüli eredményû) feladat, a 15 feladat megoldottsága 0,44 és 0,90 között mozog. Így a „nagyon
nehéz” feladatok helyett a két legalacsonyabb teljesítettségû feladatot vizsgáljuk. Ez a két feladat a
8. és a 9., 0,46, illetve 0,44 p-értékkel.

(A helyes válasz: B)

(A helyes válasz: B)
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8. Lehet-e egy síkkondenzátor energiáját úgy növelni, hogy töltését és a lemezek (fegyver-
zetek) méretét nem változtatjuk meg?
A) Lehet, mégpedig úgy, hogy a lemezeket közelítjük.
B) Lehet, mégpedig úgy, hogy a lemezeket távolítjuk.
C) Nem lehet, mert a térerõsség nem változik, s akkor az energia sem.
D) Nem lehet, mert energiát csak töltéssel lehet a rendszerbe juttatni.

9. Az ábrán látható kapcsolásban a voltmérõ valamekkora
U feszültséget, az ampermérõ valamekkora I áramerõsséget mutat.
Mit ad meg az U/I hányados?
A) A voltmérõ ellenállását.
B) Az ampermérõ ellenállását.
C) Az R ellenállás értékét.

+Q –Q

A

V

R
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A 8. feladatban a vizsgázók mintegy 20%-a választotta a „nem lehet” választ, azaz a C-t vagy a D-t.
A vizsgázók döntõ többsége tehát úgy vélte, hogy a lemezek közelítésével vagy távolításával növelni
lehet a kondenzátor energiáját. Így a probléma annak végiggondolása volt, hogy az energianöveke-
dés melyik esetben következik be. A nehézséget feltehetõen egyrészt a munkavégzés tényének felis-
merése okozta (ez a C-D választ adók esetében szinte biztosan nem történt meg), másrészt annak el-
döntése, hogy melyik esetben van szó a rendszeren és melyikben a rendszer által végzett munkáról.

A 9. feladat nehézségének alapja minden bizonnyal a kapcsolás szokatlansága. Az A választ
mindössze kb. a vizsgázók 10% választotta, a nagy többség tehát felismerte, hogy az ampermérõ
nem mutathat a voltmérõn átfolyó árammal azonos nagyságú áramot. A C választ bejelölõk valószí-
nûleg nem vették észre, hogy bár az ampermérõ – ideális voltmérõt feltételezve – valóban az ellen-
álláson átfolyó áramot méri, a feszültségmérõ nem az ellenállás feszültségét mutatja, vagyis nem tud-
ták megkülönböztetni a megszokott, ellenállásmérésre használt kapcsolást a feladatban szereplõtõl.

Az emelt szintû kérdéssor feladatait a megoldáshoz szükséges mûveletek alapján nem lehet a
középszintûekhez hasonlóan két csoportba sorolni, mivel a legtöbb esetében a jelenségértelmezés
és az összefüggések alkalmazása azonos jelentõségû.

Egy téma kifejtése

Az emelt szintû feladatsor második részét alkotó esszészerû feladat – egy téma megadott szem-
pontok alapján történõ kifejtése – minden szempontból a feladatsor legösszetettebb része. A sta-
tisztikai adatok alapján – amelyek az értékelési útmutató szerinti bontásban mutatják az egyes
összetevõk eredményeit – a kitûzött feladatok egyik mozzanata sem bizonyult az átlagosnál sokkal
nehezebbnek. Viszont mindkét évben akadt néhány olyan rész („item”), amelynek a korrelációs
együtthatója alacsonyabb volt a kívánatosnál. Az ilyen itemek közös jellemzõje, hogy egy-egy adat,
ismeret közlését igényelték. Ez egyrészt megnyugtató, hiszen azt jelenti, hogy ez a feladat – és a
feladatsor egésze is – nem pusztán azt méri, hogy a vizsgázók rendelkeznek-e bizonyos ismeretek-
kel. Másrészt viszont azt vonja maga után, hogy erõsíteni kell az útmutatónak azt a vonását, hogy
a lehetõségekhez képest ne az ismeretek puszta közlésére, hanem azok megfelelõ összefüggésbe
helyezésére lehessen megadni a pontokat. Meggondolandó ezért az is, hogy nem lenne-e érdemes
növelni a kifejtésre adható pontszámot (ez jelenleg 5 pont). Annál is inkább, mivel a kifejtésre ad-
ható pontszám korrelál legjobban az összpontszámmal. Ez azt mutatja, hogy olyan képességet mér,
amely jól illeszkedik a feladatsor egésze által mért tudáshoz. Másképpen fogalmazva: ha a vizsgázó
képes az emelt szinten elõforduló fizikai problémákat, feladatokat megoldani, akkor nagy valószínû-
séggel képes egy logikus gondolatmenet felépítésére, szabatos írásbeli kifejtésére is és fordítva.

Az adatok és a megvizsgált dolgozatok alapján alig néhány tipikusnak mondható hibát, illetve
hiányosságot lehetett azonosítani. Ilyen például az, hogy egy jelenséget leíró törvények ismertetése
során a vizsgázók gyakran csak az összefüggések matematikai alakját adják meg, és nem fogalmaz-
zák meg szövegesen is a jellemzõk közötti kapcsolatokat. Sok esetben elõfordul felesleges tartal-
mak megjelenése is, bár ennek megítélése nem mindig egyértelmû. Jelenleg felesleges az, amit az
útmutató nem „honorál”. Ennél a feladattípusnál különösen indokolt lenne a többlettartalmak érté-
kelésének lehetõsége, vagyis a feladat „túlpontozása” (természetesen egyértelmû szabályok alapján
a maximális pontszám betartásával), amely a 2004-es próbaérettséginél is jól bevált (BÁNKUTI

2004).

255BÁNKUTI ZSUZSA: AZ ÉRETTSÉGI FELADATOK NEHÉZSÉGE - A VIZSGÁZÓK NEHÉZSÉGEI FIZIKÁBÓL

BÆnkutiZs.qxp  2008.07.03.  6:01  Page 255



Numerikus feladatok

A feladatsor harmadik részét alkotó numerikus feladatok közül 2005-ben a 2. feladat mindkét ré-
szének (0,57, 0,58), 2006-ban a 2. feladat b), illetve a 4. feladat e) kérdésének teljesítettsége
(0,43, 0,45) volt az évi átlag alatt több mint 10%-kal.

A 2005. évi 2. feladat szövege a következõ:

Az a) kérdés valójában egy értelmezés, egy jelenség magyarázata. Az átvizsgált dolgozatok tanúsá-
ga szerint azok közül a vizsgázók közül, akik érdemben foglalkoztak a feladattal, számosan adtak
olyan választ, amely egyértelmûen a mindennapi szemlélet és szóhasználat alapján született
(például „a vákuum odaszívja”) és fizikailag teljesen értelmetlen. (Sajnálatos módon ezt több dol-
gozatban elfogadták az értékelõk.) A b) kérdés megoldásához – amely a helyes értelmezés után
egyszerûen számítható két erõ összehasonlítását jelentette – nyilván szükség volt az értelmezésre,
így érthetõ a két részkérdés majdnem azonos teljesítettsége (0,57, illetve 0,58).

A 2006-os 4. feladat e) kérdése valószínûleg szokatlansága miatt volt nehéz: egy állapotváltozás
(az elõzõ kérdések során elvégzett) energetikai elemzése alapján kellett az állapotváltozás jellegére
következtetni a megszokott, fordított irányú gondolatmenet helyett. Jellemzõ hibának bizonyult,
hogy számos vizsgázó indoklás nélkül nevezte meg az állapotváltozást. Ez arra enged következtet-
ni, hogy nem az elemzés és a számítások, hanem az állapotváltozás (egy elõzõ részfeladatban
használt) grafikonon ábrázolt képe alapján következtettek. Sajnálatos, hogy olyanok is akadtak, akik
az állapotváltozást izotermnek nevezték, holott a grafikon alapján nyilvánvaló volt, hogy ez nem
lehetséges, hiszen az állapotváltozás görbéjének kezdõ- és végpontja két különbözõ izotermán
helyezkedett el.

A 2. feladatban egy merev test egyensúlyi helyzetét kellett értelmezni, és a b) részben a fel-
függesztésnél ható kényszererõ nagyságát és irányát meghatározni. A b) rész gyengébb eredménye
azt mutatja, hogy sok vizsgázónál elmaradt a valódi értelmezés, hiszen itt már nem vezetett ered-
ményre az egyensúlyi feltételek mechanikus és megszokott alkalmazása, mint az a) részben (a for-
gatónyomatékok összegének felírása a nehezen meghatározható kényszererõ támadáspontjára,
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2. Egy gumi tapadókorongot teljesen rányomunk egy tiszta üveglapra az ábrán látható mó-
don. Rányomás után a korong sugara 2 cm.

A) Miért tapad rá a korong az üveglapra?
B) Becsülje meg, legfeljebb mekkora tömegû terhet képes megtartani a tapadókorong!

(A korong tömege elhanyagolható, g = 9,81 m/s2.)
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ezáltal a kényszererõ kiküszöbölése a számításokból). Ezt az is alátámasztja, hogy a tipikus hibák
szinte mindegyike mögött valamilyen alaptalan feltételezés húzódott meg a kényszererõ nagyságára
vagy irányára vonatkozóan.

ÖSSZEFOGLALÁS

Az elemzett feladatok száma nem elég nagy ahhoz, hogy érvényes általánosításokat fogalmazzunk
meg. Ugyanakkor a megállapított hibáknak, hiányosságoknak, tévedéseknek van néhány olyan jel-
lemzõje, amelyek lehetõvé teszik, hogy csoportosítsuk õket. A közös jellemzõket az alábbiakban
lehet röviden összefoglalni.
• Számos jel utal arra, hogy – különösen a középszinten vizsgázók esetében – a fizika tanítása

nem tudja „felülírni” a mindennapi gondolkodás- és szemléletmód ellentmondásait, pontatlansá-
gait. Másképpen fogalmazva: a fizikai fogalmak pontos jelentése nem épül be kellõen a vizsgá-
zók gondolkodásába, fõleg azoknak a fogalmaknak az esetében, amelyeket a köznapi életben is
gyakran használunk (pl. sebesség, gyorsulás, hõ, hõmérséklet).

• A megszokottól eltérõ helyzetek általában problémát okoznak, akár az adott jelenség körülmé-
nyeiben, akár a szükséges gondolatmenet jellegében jelentkeznek.

• A szükséges gondolatmenetben vagy a matematikai modellben (pl. „hosszabb” egyenlet) meg-
nyilvánuló összetettség szintén nehézségek elé állítja a vizsgázókat, fõleg középszinten.

• Jellemzõ hiba mindkét szinten a törvényszerûségek, összefüggések érvényességi körének figyel-
men kívül hagyása.

• Ha választani lehet egy jelenség folyamatszerû leírása vagy a végállapotok összehasonlítása
között, akkor jellemzõen az elõbbit részesítik elõnyben a vizsgázók, akkor is, ha ez nem célra-
vezetõ vagy bonyolultabb.

A felsorolt problémák szinte mindegyike a fizikatanítás alapvetõ szemléletmódját érinti. Ezért bí-
zunk abban, hogy elemzésünk használható tanulságokkal szolgál nemcsak a vizsgára történõ fel-
készítésben, hanem általában a tanításban is.
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