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Berek László – Szabó Szabolcs

AZ ÚJ KÉMIAÉRETTSÉGI TAPASZTALATAI

BEVEZETÕ

Az új érettségi vizsga bevezetését a közoktatás tartalmi és szervezeti modernizációja1 tette szük-
ségessé, amelynek elkerülhetetlenségét többek között a nemzetközi felméréseken (elsõsorban a
Pisa-felmérésen2) tapasztalható gyenge eredmények is alátámasztották.

Az oktatásirányítás eszköze a bemeneti (tantervi) és a kimeneti (vizsga) tartalmi szabályozás.
Magyarországon a Nemzeti alaptanterv bevezetésével, majd rendszeres felülvizsgálatával megtör-
tént a tantervi modernizáció, és 2005-ben az új érettségi bevezetésével a vizsgarendszer átalakí-
tása. A vizsgarendszer rendszeres felülvizsgálatát nem írja elõ rendelet, ugyanakkor folyamatosan
figyelembe kell venni, hogy a vizsga mûködõképességének megteremtése és fenntartása nagy ön-
állóságot és önképzést igényel azoktól, akiknek a megváltozott körülményekhez kell alkalmazkod-
niuk. A rendszer kitalálói, megalkotói elõre nem tudták – és véleményünk szerint ma sem tudják –
pontosan felmérni, hogy egy-egy adott oktatási területen dolgozó szakemberek, leginkább a taná-
rok, milyen mértékben képesek ezeknek a kívánalmaknak megfelelni. Éppen ezért kell – és kellett –
az egyes vizsgatárgyi bizottságoknak különösen nagy figyelmet fordítaniuk arra, hogy az adott szak-
területen hogyan alakítják át az érettségi vizsga szerkezetét és tartalmát úgy, hogy a szaktanárok
képesek legyenek ahhoz alkalmazkodni és azt megvalósítani.3 Mindezek mellett figyelembe kellett
venni azt a nem elhanyagolható tényt is, hogy az egyes tantárgyak (kívánt) integrációja és óraszá-
mai folyamatosan változtak és változnak. Véleményünk szerint 2005-ben a magyar tanártársadalom
egésze még nem volt kellõen felkészülve a vizsga változásaira. Igaz ugyan, hogy az oktatási tárca
igyekezett maximális keretet és lehetõséget biztosítani ahhoz, hogy az ezt igénylõ tanárok ingyen
vagy minimális költséggel tovább képezhessék magukat, ez a lehetõség azonban a tanároknak csak
egy részét találta meg.

A vizsgareform elõkészítésében a többéves tényfeltáró és egyeztetõ munkát követte a 2004-ben
lebonyolított próbaérettségi. Ennek eredménye nagyon lehangoló volt (A 2004. próbaérettségi ta-
pasztalatai, 2005). Több „éles” mérési lehetõség nem adódott, 2005-ben debütált hivatalosan az
új érettségi vizsga Magyarországon. A feladatsor összeállításakor – a szakmai egyeztetések alkal-
mával megállapítottakon túl – fontos volt, hogy a 2004-es próbamérés eredményeit is figyelembe
vegyük. Így született meg a 2005. évi írásbeli és szóbeli érettségi feladatsora. A kétszintû érettsé-
gi vizsga feladatsorait és a szóbeli tételek elkészítõinek szakmai felkészültségét minõsíti, hogy a
2005. évi kémiavizsgák – rácáfolva a 2004-es próbamérés eredményei alapján meglévõ félelmek-
re – országos eredményei olyanok voltak, amilyeneket a vizsga és az oktatási reform megalkotói
elméleti szinten vártak.

1 Lásd errõl például IMRE 1999.
2 Lásd errõl például VÁRI 2003.; BALÁZSI–OSTORICS–SZALAY 2007; PATKÓS 2008.
3 Az új kémiaérettségi részletes bemutatását lásd BEREK 2006a.
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A 2005. évi elsõ új érettségi vizsga lebonyolítása után a vizsgafeladatokat összeállító, valamint
az eredményeket értékelõ szakemberek az alábbi következetésekre jutottak.
1. Az írásbeli feladatsorok és a szóbeli tételek megfeleltek a vizsgaleírásnak, és az eredmények

megfelelõek voltak.
2. A kémiatanárok – nem kis erõfeszítések árán – megfeleltek az új elvárásoknak, többségében jól

alkalmazták azokat mindennapi tanítási gyakorlatukban annak ellenére, hogy ekkor még sokak
számára nem sikerült a kellõ felkészítést, „átképzést” biztosítani.

3. Jelenleg a magyar középiskolai kémiaoktatás valószínûleg nem képes elviselni a 2005. évinél
nagyobb változást, mélyebb reformot, az eddigi változások is igen komoly alkalmazkodást kíván-
tak tanároktól és diákoktól egyaránt.

4. A következõ néhány évben a kémiaérettségi szerkezetében és nehézségében egyik szinten sem
különbözhet a 2005. évitõl, mert az kiszámíthatatlanságot, véletlenszerûséget hordozna és köz-
vetítene, ami ellentétes lenne a Magyarországon évtizedek óta megszokott gyakorlattal.

5. A kémiatanároktól kaptunk olyan visszajelzéseket, véleményeket, változtatási javaslatokat, ame-
lyek a vizsga szerkezetét, tartalmát érdemben nem befolyásolják, ugyanakkor javíthatnak a jelen-
legi vizsgán (pl. a középszintû írásbeli vizsga idõtartama).

6. A 2005-ben bevezetett kémiaérettségi arányai megváltoztak: a lexikális tudás számonkérésének
aránya csökkent a készségek alkalmazásának javára. Az arányeltolódást lehet tovább fokozni, de
csak lassan, fokozatosan.

7. A kompetenciák fejlesztése az iskolai oktatásban még nem mindenütt megfelelõ, a pedagógus-
képzésben és a tanártovábbképzések során lényegesen nagyobb hangsúlyt kell fordítani erre. Az
Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet gondozásában (más tantárgyakhoz hasonlóan) elkészült egy
olyan feladatállomány (Fejlesztõfeladatok, 2008), amely kimondottan a készség- és képességfej-
lesztést célozta meg a kémiaoktatásban.4

A KÉMIAÉRETTSÉGI LEGFONTOSABB ÚJ VONÁSAI

Bár egy tanéven belül két érettségi vizsgaidõszak van, de minden vizsgatárgyból a májusi–júniusi
(tavaszi) vizsgaidõszak eredményeit elemezzük (BEREK 2006b; BEREK 2007), hiszen ebben az idõ-
szakban vizsgázik a tanulók döntõ többsége. Az egyes évek eredményei, statisztikai adatainak ta-
nulságai folyamatosan beépülnek a következõ feladatsorok készítésének folyamatába, egyre inkább
tökéletesítve azokat.

A vizsgaleírás pontosan tartalmazza mind a két szinten az írásbeli és szóbeli vizsga felépítését,
lebonyolításának menetét. A javítási-értékelési útmutatóban az értékelés aprólékos, részletesen ki-
munkált, hogy a különbözõ vizsgaközpontokban érettségizõ diákok teljesítményének megítélése a
lehetõ legegységesebb legyen.

Az emelt szintû vizsgáztatók képzése során nagy hangsúlyt fektettünk a szóbeli vizsga értékelé-
sére, a pontozási eljárásokra, hogy a szóbeli feleletek elbírálása is ugyanolyan pontos és egységes
legyen, mint az írásbeli dolgozatoké, amelyek a részletes értékelési útmutató alapján nagy bizton-
sággal javíthatók.

A kémiaérettségi írásbeli részének legfontosabb jellemzõi:
• A középszintû vizsgán kisebb arányban találhatók számítási és problémafeltáró feladatok, mint

az emelt szinten.

4 A fejlesztõfeladatokról e kötetben olvashatunk Horváth Zsuzsanna – Lukács Judit: Több önbizalom, kevesebb kudarc
címû tanulmányában.
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• A 2005 elõtti központi felvételi feladatsorokhoz képest is új feladattípusok jelentek meg: eset-
tanulmány, elemzõ feladat, alternatív (választható) feladat (középszinten), elemzõ és számítási
feladat, négyféle asszociáció.

• A feladatok (a többi vizsgatárgyhoz hasonlóan) a szövegértést, a logikus gondolkodást, a tanul-
tak alkalmazását és kevésbé a lexikális ismereteket mérik nagyobb mértékben.

• A középszint idõtartama 120 perc, az emelt szinté 240 perc. Az emelt szint kétszeres idõtar-
tama is jelzi, hogy emelt szinten a tananyag alaposabb megértése és alkalmazása szükséges.

AZ EMELT SZINTÛ ÉRETTSÉGI VIZSGA

Az emelt szintû vizsga az elképzelések szerint a korábbi egyetemi felvételre jogosító közös írásbe-
li érettségi és felvételi vizsgát hivatott helyettesíteni. Ezen a vizsgán több új feladattípus jelent meg,
amelyek más szemléletet kívánnak a vizsgázóktól. Az emelt szintû érettségi vizsga egyik legfonto-
sabb célkitûzése, hogy a diákok értelmezzék a megismert elemek és vegyületek legfontosabb tulaj-
donságait, és ezeket gondolati vagy valóságos kísérlettel bemutatassák, igazolják.

Az írásbeli feladatsorok leginkább újszerû feladata az esettanulmány, amely az olvasott szöveg
megértését, a tanultak alkalmazását méri. Az esettanulmánynak a kémiai tárgyú szöveg (pl. újság-
cikk) értelmezésén túl tartalmaznia kell a témához kapcsolódó ismeret-, értés- és alkalmazásszintû
kémiai kérdéseket is.

A korábbi érettségi feladatsorok összpontszámának 40-50%-át – a jelenlegihez hasonlóan –
számításos feladatok megoldásával lehetett megszerezni, de ezekben a feladatsorokban a számítá-
sos feladatokat soha nem kötötték össze más feladattípussal. Az új megközelítésben táblázat- és
grafikonelemzések is megjelennek ezekben a feladatokban, amelyek szintén alkalmazást, gyakorla-
tias értelmezést kívánnak a vizsgázótól.

Az elemzõfeladat 2005 elõtt néhány évvel jelent meg a központi feladatsorokban, de szinte ki-
vétel nélkül egy kísérleti jelenséggel kapcsolatban, táblázatok és grafikonok elemzésére soha nem
került sor. Az elemzõfeladatok új fajtái most az írásbeli és szóbeli vizsgán egyaránt megjelenhet-
nek.

Az új vizsga egyik fontos eleme, hogy az írásbeli pontszám két százaléka a kísérleti tárgyakban
nélkülözhetetlen adatpontosságra és a mértékegységek helyes használatára jár. Korábban, ha vala-
melyik vizsgázó nem volt kellõen tisztában ezekkel, akkor is elérhetett 100%-os teljesítményt.

Az emelt szintû érettségi vizsga tartalmi szerkezetére és a feladatsor jellemzõire vonatkozó elõ-
írásokat a részletes követelményrendszernek „A vizsga leírása” címû része tartalmazza.
• A számítási feladatokkal elérhetõ pontszám az összpontszámnak mintegy 40-50%-át teszi ki.
• Az elméleti feladatok az elérhetõ összpontszámnak 50-60%-át adják. Ezen belül az elméleti

feladattípusok aránya az elmélet pontszámának százalékában:
• feleletválasztós kérdések 15-20%;
• táblázatos feladat, egyenletkiegészítés 25-40%;
• elemzõfeladatok 30-40%;
• esettanulmány 0-15%.

A szóbeli tétel három altételt tartalmaz. Ezek:
• egy szerves, szervetlen vagy általános kémiai téma vagy témakör átfogó ismertetése;
• egy kísérlet végrehajtása és a tapasztalatok értelmezése, vagy egy leírt kísérlet várható ered-

ményének becslése és elemzése;
• problémamegoldó feladat.

BEREK LÁSZLÓ SZABÓ SZABOLCS: AZ ÚJ KÉMIAÉRETTSÉGI TAPASZTALATAI
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A tétel három részének megfogalmazásakor törekedni kell arra, hogy legalább egy-egy szerves,
illetve szervetlen kémiai kérdés szerepeljen, amelyben fel kell használni az általános kémiai isme-
reteket.

A szóbeli vizsgát több szempont alapján értékelték:
• tartalmi helyesség (15 pont),
• elõadásmód, logikai helyesség (5 pont),
• a kísérlet elemzése (5 pont),
• a kísérlet tapasztalatainak értelmezése (5 pont),
• a problémafeladatban a megoldáshoz szükséges elmélet ismerete (5 pont),
• a problémafeladatban a megoldás (5 pont),
• szakmai nyelvezet, a mértékegységek, a jelrendszer helyes használata (5 pont),
• a segédeszközök szakszerû használata (5 pont).
A vizsgaleírás részletesen tartalmazza, pontosan hogyan kell megállapítani az egyes részpont-
számokat.

A továbbiakban a 2006. évi érettségi vizsga elemzésével követjük végig, hogyan felel meg
gyakorlatban a kémiaérettségi az elméleti leírásnak.

2006-ban lényegesen többen jelentkeztek kémiából emelt szintû érettségi vizsgára, mint 2005-
ben. A jelentkezõk száma majdnem megkétszerezõdött. Az átlageredmény ugyan 1,3%-kal elma-
radt a 2005. évitõl, de ez nem jelentõs eltérés. A 2006. évi tavaszi vizsgaidõszakban emelt szin-
tû érettségire kémiából összesen 1814-en jelentkeztek Az elemzés 1564 dolgozat feldolgozásával
készült, amelyet szükség esetén súlyozással módosítottunk, a teljesítmény szerinti reprezentativitás
elérése érdekében. A teljesítmény átlaga 68,9%-os lett, ami azt jelenti, hogy kémiából az emelt
szintû vizsgázók átlagosan jelesre teljesítettek. Az 1. ábra a 2006. évi vizsgaeredményeket mutat-
ja a különbözõ iskolatípusokban.

Az emelt szintû vizsga eredményei minden iskola-, illetve képzési típusban sokkal jobbak lettek
a vártnál (ez természetszerûleg 2005-re is igaz [Berek 2006b]). A teljesítmény egyik iskolatípus-
ban sem volt 58% alatt, ami szinte azt jelenti, hogy minden iskolatípus átlagosan jelesre érettsé-
gizett. A 2. ábra összehasonlítja az eredmények eloszlását 2005-ben és 2006-ban.

1. ábra. A 2006. évi vizsga eredményei a képzési típusok szerint (n = 1564)
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Látható, hogy 2006-ra kiegyenlítettebbé vált a tanulók teljesítménye, mind a leggyengébb, mind a
legjobb teljesítménycsoportban csökkent a vizsgázók aránya. Ugyanakkor továbbra is jelentõsen
balra tolódik az ábra, vagyis az eredmények zöme 60% fölött van. A két év eredményeit összeha-
sonlító grafikonból látható, hogy a 2006. évi eredmények 70–80% középpontú normális eloszlást
(Gauss-görbe) követnek, míg a 2005. évi eredményekre nem a normális eloszlás a jellemzõ. 2006-
ban az emelt szinten érettségizõk tehát „kiszámíthatóbban vizsgáztak”, ami azt jelenti, hogy az
érettségi vizsga statisztikai szempontból jobban betöltötte funkcióját.

Fontos még egy dologra kitérni. 2005 elõtt a kémia írásbeli felvételi vizsgák átlaga 7-8 pont
körül mozgott, ami a 15 pontos rendszerben 46–53%-os teljesítményt jelent. A 2005. és a 2006.
évi tavaszi vizsgaidõszak eredményei emelt szinten meghaladták ezt az értéket. Ez azt jelenti, hogy
a szaktanároknak, esetenként a szülõknek azok a félelmei, hogy az iskolák nem tudják kellõen
felkészíteni a diákokat az emelt szintû vizsgára, a kémia esetében nem következett be. Sõt az eddi-
gi eredményeknél sokkal jobban teljesítettek a vizsgázók.

Az emelt szintû írásbeli vizsga

Az 1. táblázat a 2006. évi májusi–júniusi emelt szintû vizsga feladattípusait és azok maximális
pontszámát tartalmazza, összehasonlítva a 2005. évi májusi–júniusi vizsgaidõszak adataival.

A táblázat jól mutatja, hogy a két év írásbeli feladatsorában nem történt lényeges változás.
Ugyanannyi és ugyanolyan típusú feladat szerepelt. A pontszámok súlyozása változott kis mérték-
ben. 2005-ben a számítási feladatokkal összesen 41 pontot, míg 2006-ban 48 pontot lehetett
szerezni, tehát a számítási feladatok aránya 41%-ról 48%-ra nõtt. Az egyes feladattípusokra a két
évben természetesen más-más volt a maximálisan adható pontszám, de felépítésében, szerkezeté-
ben nincs lényeges különbség a két feladatsor között.

A 3. ábra a 2005. és 2006. évi emelt szintû írásbeli vizsga eredményeinek százalékos megosz-
lását mutatja kémiából. Az országos átlagérték 2005-ben 65%, 2006-ban 61,5%.

BEREK LÁSZLÓ SZABÓ SZABOLCS: AZ ÚJ KÉMIAÉRETTSÉGI TAPASZTALATAI

2. ábra. A 2005. és 2006. évi vizsga eredményei emelt szinten
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A két év eredményeinek eloszlása hasonlít a teljes vizsga eloszlásához, vagyis az eredményeket
jellemzõen az írásbeli vizsga határozza meg. Ugyanakkor a 2006. évi eredményeket bemutató gör-
be csúcspontja egy teljesítménycsoporttal elõbb található (60–69%), vagyis az írásbeli valamivel
gyengébb eredményt mutat, mint a teljes vizsga. Az írásbeli vizsgára is igaz, hogy a 2006. évi ered-
mények eloszlása megfelelõbb, mint a korábbi.

Az emelt szintû szóbeli vizsga

A 4. ábra a 2005. és 2006. évi szóbeli vizsgáinak eredményét, százalékos eloszlását mutatja. A szó-
beli teljesítményátlag 2005-ben 76%, 2006-ban 81%.

Feladat típusa (emelt szint) 2005. május–június 2006. május–június

1. Esettanulmány 15 pont 9 pont

2. Elemzõfeladat 15 pont 13 pont

3. Táblázatos feladat 14 pont 13 pont

4. Egyszerû választás 5 pont 5 pont

5. Négyféle asszociáció 8 pont 10 pont

6. Számítási feladat 10 pont 9 pont

7. Számítási feladat 10 pont 13 pont

8. Számítási feladat 10 pont 11 pont

9. Számítási feladat 11 pont 15 pont

Adatpontosság + mértékegység 2 pont 2 pont

Összesen 100 pont 100 pont

1. táblázat. A 2005. és a 2006. évi májusi-júniusi emelt szintû

kémia írásbeli vizsga feladattípusai és maximális pontszámai

3. ábra. A 2005. és a 2006. évi emelt szintû írásbeli vizsga eredményeinek eloszlása
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A szóbeli vizsgák jobban sikerültek, mint az írásbelik, ennek egyik lehetséges oka, hogy a szóbeli
vizsgán a tanuló saját maga építheti fel a feleletét, így ha ügyes, ki tudja kerülni azokat a témákat,
amelyekben kevésbé jártas. A vizsga idõtartama olyan rövid, hogy mély, részletes ismeretek alapos,
aprólékos elemzésére nincsen lehetõség. Mint ahogy az átlagos eredmények is mutatják, a 2006.
évi szóbeli eredmények jobbak, mint a 2005. éviek.

A szóbeli vizsga egyes elemeire kapható pontszámokat a 2. táblázat tartalmazza. A statisztika
1561 szóbeli vizsga adatainak feldolgozásával készült.

BEREK LÁSZLÓ SZABÓ SZABOLCS: AZ ÚJ KÉMIAÉRETTSÉGI TAPASZTALATAI

4. ábra. A 2005. és 2006. évi szóbeli vizsga eredményeinek eloszlása emelt szinten

Elérhetõ Százalékos 
Feladat Értékelési szempont maximum-

Átlag- Pontszám-
átlag-

pontszám
pontszám szórás

eredmény

1. kérdés (Elmélet) Tartalmi helyesség 15 11,51 3,55 76,73

Elõadásmód na. na. na. na.

2. kérdés (Kísérlet) Kísérlet elvégzése,
tapasztalatok megadása 5 4,39 1,15 87,80

A kísérlet elemzése 5 4,15 1,30 83,00

3. kérdés (Problémafeladat) A probléma megoldásához
szükséges elmélet ismerete 5 3,93 1,39 78,60

A probléma megoldása 5 3,84 1,47 76,80

Szakmai nyelvezet használata 5 4,15 1,15 83,00

Segédeszközök használata 5 4,49 1,08 89,80

45 36 81,02

2. táblázat. A 2006. évi emelt szintû szóbeli érettségi vizsga részpontszámainak átlaga

na.: nincs adat.
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A KÖZÉPSZINTÛ ÉRETTSÉGI VIZSGA

A középszintû vizsga a 100 pontos központi írásbeli vizsgából és az 50 pontos szóbeli vizsgából
áll. A vizsga szóbeli részét az egyes iskolák, vizsgaközpontok saját maguk állíthatják össze a
követelményrendszer és a vizsgaleírás figyelembevételével.

Középszintû érettségire kémiából a 2006. évi tavaszi vizsgaidõszakban összesen 3289 tanuló
jelentkezett, míg az elõzõ évben 4040-en, tehát a jelentkezõk száma 18,6 százalékkal csökkent.
A középszintû vizsgák eredményeinek átlaga 2006-ban 58,19%, 2005-ben 60,40% volt. A vizs-
gák eredményeinek eloszlását az 5. ábra mutatja.

Az 58,19%-os eredmény a 2005. évi 60,4%-os országos átlaghoz képest 2,21%-os eredmény-
csökkenést jelent; ez nem szignifikáns eltérés. A két év adatait összehasonlítva megállapíthatjuk,
hogy 2006-ban több vizsgázó teljesítménye volt gyengébb az átlagnál, míg 2005-ben többen tel-
jesítettek az átlagnál jobban. A 70% feletti teljesítményeket elérõ vizsgázók száma 2005-ben
kevesebb volt, mint 2006-ban. Az eloszlások egyik évben sem követik a statisztikailag elvárt nor-
mális eloszlás (Gauss-görbe) menetét. Ennek oka lehet a szóbeli vizsga, vagy az, hogy több eltérõ
tudású tanulócsoportból állt össze a teljes minta.

A 6. ábra a 2006. évi középszintû vizsga eredményeit mutatja a különbözõ képzési típusokban.
Ha összehasonlítjuk a 2005. és 2006. évi eredményeket,5 azt tapasztaljuk, hogy a gimnáziumi

tanulók eredménye lényegében nem változott, míg a szakközépiskolai tanulók eredménye majdnem
annyival nõtt, amennyivel az országos átlag csökkent. Az országos átlag 2,21%-os csökkenésének
fõ oka tehát a felnõttoktatásban, illetve a tanulói jogviszonyon kívüli vizsgázók eredményében kere-
sendõ. A felnõttoktatásban vizsgázók eredménye lényegesen, 15,85%-kal elmarad az országos
átlagtól. Az összes többi kategória átlag feletti teljesítményt mutat. Hasonlítsuk össze a két év át-
lagosztályzatát az elõzõ évekéivel, amikor még a régi rendszerben érettségiztek a tanulók (3. táb-
lázat).

5. ábra. A 2005. és 2006. évi vizsga eredményei középszinten

5 A 2005. évi elemzést lásd részletesen Berek 2006b.
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Az átlagosztályzatok összehasonlításából az látszik, hogy az új, kétszintû érettségin eredménye-
sebben teljesítenek a vizsgázók, mint a korábbi években.6 A 7. ábra az elmúlt két év középszintû
érettségi osztályzatainak eloszlását mutatja.

BEREK LÁSZLÓ SZABÓ SZABOLCS: AZ ÚJ KÉMIAÉRETTSÉGI TAPASZTALATAI

6. ábra. A 2006. évi középszintû vizsga eredményei képzési típusok szerint 

7. ábra. A 2005. és 2006. évi vizsga osztályzatai

2001–2003 2005 2006

3,32 3,63 3,52

3. táblázat A korábbi iskolai érettségi vizsgák és a 2005., 2006. évi középszintû érettségi vizsgák

átlagosztályzatai

6 Korábban a középszintû érettséginek megfelelõ iskolai érettségi vizsga írásbeli vizsgájának anyagát az Összefoglaló fel-
adatgyûjtemény kémiából címû (Nemzeti Tankönyvkiadó, 1986) példatárból jelölték ki. 2005 elõtt a vizsga vagy csak írás-
beli, vagy csak szóbeli vizsgából állt, a vizsgázó választásától függõen.
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Az elmúlt két év tavaszi érettségi vizsgáinak osztályzateloszlását elemezve látható, hogy az elégsé-
ges (2) érdemjegyekben mutatkozik a legnagyobb eltérés. 2006-ban majdnem 5%-kal több elég-
séges vizsgaeredmény született, mint 2005-ben. A közepes (3) és jeles (5) vizsgaeredmények ará-
nya is csökkent, és a jó (4) minõsítésû vizsgaeredmények aránya nõtt nagyon kis mértékben. Az
osztályzatok eloszlása is azt mutatja – amit az egész országra számított átlagos eredmény 2,21%-os
csökkenése –, hogy a 2006. évi vizsga valamivel nehezebbnek bizonyult a vizsgázók számára a
2005. évinél.

A középszintû írásbeli érettségi vizsga kémiából

A 4. táblázat a 2006. évi tavaszi középszintû vizsgán elõfordult feladattípusokat és azok maximális
pontszámát tartalmazza, összehasonlítva a 2005. évi tavaszi vizsgaidõszak adataival.

A táblázatból látható, hogy a két év írásbeli vizsgafeladatainak típusa, azaz a feladatsor szerkezete
lényegében nem változott. Egyedül a 6. feladat esetében történt egy kis változás a feladat típusá-
ban, a számítási feladatot egy kísérletelemzéssel kombinált számítási feladat váltotta fel. Ennek a
feladattípusnak a pontszáma hárommal csökkent, a 8. feladat esetében, amely mindkét évben szá-
mítási feladat volt, eggyel nõtt a pontszám. A feladatsor összes pontszámához képest, amely mind-
két évben 100 pont volt, a számítási feladatok aránya csökkent. 2005-ben a számítási feladatok
22%-ban részesedtek az összes pontszámból, míg 2006-ban ez nem egészen 20% volt. 12-rõl
9-re csökkent az esettanulmányra adható pontszám is. Nõtt a táblázatos feladat pontszáma 15-rõl
20-ra, illetve az egyszerû választásra kapott pontok száma 10-rõl 11-re. Ez utóbbi változások azt
jelentik, hogy a szövegértelmezés súlya valamelyest csökkent, és az ismeretek számonkérése nõtt.
Ezek indokolhatják a 2,21%-os eredménycsökkenést, amely a szóbeli vizsga eredményével együtt
jelentkezett.

Az írásbeli vizsgán 2006-ban 49,3%-os, 2005-ben 53%-os átlagot értek el a vizsgázók. A fel-
adatsor összpontszámának szórása mindkét évben 23,7 volt, ez az elért pontszámra vetítve 2006-
ban 0,481 pontot, 2005-ben 0,444 pontot jelent. Ennek az értéknek az egyes feladatok elemzé-
sekor van jelentõsége. A vizsgázók az átlagosnál pontosabban oldották meg azt a feladatot, amelyik

Feladat típusa (középszint) 2005. május–június 2006. május–június

1. Esettanulmány 13 pont 9 pont

2. Egyszerû választás 10 pont 11 pont

3. Négyféle asszociáció 10 pont 10 pont

4. Táblázatos feladat 15 pont 20 pont

5. Alternatív feladat:
számítás vagy táblázatos 15 pont 15 pont

6. Számítási (2005), illetve kísérlet-
elemzés és számítási feladat (2006) 11 pont 8 pont

7. Kísérletelemzés 15 pont 15 pont

8. Számítási feladat 11 pont 12 pont

Összesen 100 pont 100 pont

4. táblázat. A 2005. és a 2006. évi májusi–júniusi középszintû írásbeli vizsga

feladattípusai és maximális pontszámai
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esetében az elért pontszámra vetített szórás kisebb, mint a feladatsor egészére számolt érték, vi-
szont ahol nagyobb, ott ennek az ellenkezõje igaz.

A 8. ábra a középszintû vizsga írásbeli eredményeinek eloszlását mutatja a vizsgált két évben.

Az ábrán jól látható, hogy 2006-ban többen kerültek a két leggyengébb, a 10–20%-os, valamint
a 20-30%-os kategóriába, mint 2005-ben. 90% feletti teljesítményt lényegesen többen nyújtottak
2005-ben, mint 2006-ban. Ezek az eltérések összhangban vannak az írásbeli vizsga 4%-os ered-
ménycsökkenésével. Az eredmények eloszlásának tendenciája azonban nem változott a két év alatt.
Mindkét évben kevés a gyenge teljesítmény (0–20%). 2005-ben a 30–40%-os teljesítmény adta a
legnagyobb hányadot, míg 2006-ban a 20–30%-os kategória aránya a legnagyobb. A nagyon jó,
90% feletti dolgozatok aránya 2006-ban lényegesen nagyobb csökkenést mutat az elõzõ két kate-
góriához képest (70–80%, illetve 80–90%), mint 2005-ben.

A középszintû szóbeli érettségi vizsga kémiából

A szóbeli vizsga értékelése elõtt ki kell emelni, hogy eredményei kevésbé adnak lehetõséget az ob-
jektív értékelésre, mint az írásbeli vizsga eredményei. Ennek több oka van. Egyik ilyen ok a szóbeli
vizsga szubjektivitása. A szóbeli vizsgán az írásbeli feladatsorokkal ellentétben a felelet tartalmi ré-
szén túl megjelennek a nem verbális kommunikációs közlési folyamatok. Ezek óhatatlanul befolyá-
solják a vizsgázót és a vizsgáztatót, valamint az ítélet- és véleményalkotás folyamatát.

Másik fontos tényezõ, hogy a szóbeli tételsorokat helyben állítják össze a vizsgáztató szakta-
nárok (a vizsgaleírásnak megfelelõen), ellentétben az emelt szintû vizsga tételsoraival, amelyek köz-
pontilag készülnek. Ennél fogva a szóbeli rész eredményeinek összehasonlíthatósága kevésbé lehet-
séges, hiszen a vizsgázók különbözõ tételsorokból vizsgáznak. A 9. ábra a 2005. és 2006. évi
szóbeli vizsgák eredményét, százalékos eloszlását mutatja. Az átlageredmény 2005-ben 77%-os
volt, 2006-ban ennél valamivel jobb.

BEREK LÁSZLÓ SZABÓ SZABOLCS: AZ ÚJ KÉMIAÉRETTSÉGI TAPASZTALATAI

8. ábra. A 2005. és a 2006. évi középszintû írásbeli vizsga százalékos eredményeinek eloszlása
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A két év teljesítményeloszlásában kisebb eltérések mutatkoznak, ami alapvetõen azt jelenti, hogy a
vizsgázók a 70% feletti teljesítménykategóriákba kerültek. Ez azért is igen biztató eredmény, mert
a szóbeli vizsga felépítése teljesen megújult 2005 óta. A javulást az magyarázhatja, hogy a 2006.
évi felkészülés során a szaktanárok már tudták hasznosítani elõzõ évi tapasztalataikat.

A szóbeli és az írásbeli vizsgarész eredményei közötti különbség jelentõsnek mondható. 2005-
ben ez 24% volt, 2006-ban a gyengébb írásbeli és jobb szóbeli eredmények következtében még
nõtt ez a különbség. Ennek több oka lehet. Nagyon fontos, hogy a szóbeli idõtartama sokkal rövi-
debb, így kevésbé van lehetõség arra, hogy a vizsgázó elmerüljön a részletekben. Ezzel együtt a
vizsgázó ismereteiben mutatkozó hiányok is sokkal kisebb mértékben kerülnek elõtérbe. A vizsgázó
maga építheti fel a feleletét, így azokra az ismeretekre helyezõdik a hangsúly, amelyeket elsajátított
tanulmányai alatt, nem pedig a hiányosságokra. A vizsgázókat azok a szaktanárok vizsgáztatják,
akik a vizsgákra felkészítették õket, így a kérdések és a vizsga légköre is sokkal ismerõsebb a vizs-
gázó számára, mint emelt szinten.

Az 5. táblázat a szóbeli vizsga összehasonlítható adatainak pontszámait mutatja. Az elméleti
kérdés tartalmát értékelõ 20 pontos egység nem szerepel a táblázatban, mert ott a kérdések nem
egységesek, így annak részletes értékelését minden vizsgaközpont saját maga készíti el.

A statisztikai mutatók alapján elmondhatjuk, hogy a szóbeli vizsga lényegesen jobb eredmé-
nyekkel zárult, mint az írásbeli vizsga. Ennek fõ oka az, hogy a helyi vizsgaközpontok (az iskolák)
jól fel tudják készíteni vizsgázóikat a helyi követelményekre, ugyanakkor a szóbeli vizsga idejében
és mélységében is messze elmarad az írásbeli vizsgától.

9. ábra. A 2005. és 2006. évi középszintû szóbeli vizsga eredményeinek eloszlása

Szempont Átlagpontszám Pontszámszórás Százalékos átlageredmény

Elõadásmód (5 pont) 3,84 1,28 76,8%

Kísérlet elvégzése (15 pont) 12,03 3,91 80,2%

Szakmai nyelvezet használata (5 pont) 3,85 1,33 77%

Segédeszközök használata (5 pont ) 4,10 1,33 82%

5. táblázat A 2006. évi középszintû szóbeli érettségi vizsga egyes részének átlagpontszámai,

szórásértékei
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ÖSSZEGZÉS

A kémiaérettségik általános elemzése alapján a következõket állapíthatjuk meg.
• A középszintû érettségi vizsgák valamivel jobb eredményt hoztak 2005-ben és 2006-ban, mint

a korábbi, „hagyományos” rendszer, annak ellenére, hogy a vizsgákra mind a közvélemény, mind
a szakma aggodalommal tekintett (persze a két rendszer összehasonlítása teljes pontossággal
nem lehetséges).

• A középszintû vizsgák – mind az írásbeli, mind a szóbeli – mérésmetodikai szempontból nem
töltik be tökéletesen a funkciójukat, ezen javítani kell. Megoldás lehet, hogy a szóbeli feleleteket
is központosítják, a vizsgáztatókat alaposabban képezik ki, és esetleg mindkét szinten független
bizottságok mûködnének. Ez azonban nagy anyagi ráfordítást igényelne.

• Az emelt szintû írásbeli feladatsor jól betöltötte mérési és szelektálási funkcióját, a középszintû
azonban kevésbé. A középszintû eredmények eloszlását valószínûleg a vizsgázók inhomogeni-
tása okozza. Feltehetõ, hogy középszinten fõként azok vizsgáznak, akiknek valamilyen egzisz-
tenciális ok miatt fontos a kémiavizsga megléte, illetve azok, akik olyan területen szeretnének
továbbtanulni, ahol elvárják a kémiaérettségit, de nem vállalják az emelt szintû megmérettetést.

• A 2006. évi vizsgák mindkét szinten valamivel gyengébben sikerültek, mint 2005-ben. Ennek
oka lehet az írásbeli feladatsor, amely a pontszám 66,7%-át adja, és mindkét szinten nehezebb
volt, mint 2005-ben.

• A szóbeli vizsgák statisztikai mutatói alapján középszinten a verbális kommunikáció okozza a
nagyobb problémát, míg emelt szinten a tárgyi, szakmai ismeretek jelentenek nagyobb gondot
a vizsgázóknak. A szóbeli vizsga értékelése egyelõre egyik szinten sem segíti a mérési, szelektá-
lási funkciókat. A szóbeli vizsga idõtartama és súlya nem áll összhangban az elérhetõ pontszám-
mal. A szóbeli vizsga mindkét szinten teljesítménynövelõ tényezõ. A szóbeli és írásbeli teljesít-
mények között mindkét szinten jelentõs, több mint 20%-os eltérés van a szóbeli vizsga javára.

• A középszintû írásbeli vizsgával összefüggõ legnagyobb probléma a rendelkezésre álló idõ. A je-
lenlegi 120 percrõl 180 percre kellene emelni a vizsga idõtartamát, ami valószínûleg teljesít-
ményjavulást is eredményezne. Elképzelhetõ (önmagában a feladatszám növelése által), hogy így
mérési funkcióit is jobban betöltené a vizsga.
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