
Ütõné Visi Judit

A KÉTSZINTÛ ÉRETTSÉGI KIHÍVÁSAI
A FÖLDRAJZ TANTÁRGYBAN

BEVEZETÉS

A 2005-ben bevezetett új érettségi követelményei szerint 2008 májusában már nyolcadik alkalom-
mal tesznek vizsgát a jelöltek. Az elmúlt vizsgaidõszakok számos szakmai és szervezési tapaszta-
lattal szolgáltak a szaktanárok, a diákok és a vizsgafejlesztõk számára. Az egyes vizsgaidõszakok
feladatsorait, a vizsgára jelentkezõk vizsgaszintek és iskolatípusok szerinti összetételét, valamint a
feladatsorok megoldottságát több tanulmány elemezte az elmúlt idõszakban. Emellett a vizsgafej-
lesztõk kérdõíves felmérés keretében próbálták feltárni a felkészítõ, illetve vizsgáztató szakatanárok
véleményét, észrevételeit és javaslatait az új vizsgarendszerrel kapcsolatban.

Ebben a tanulmányban az eddigi elemzések, illetve kutatások néhány fontos, a szélesebb szak-
mai közönség számára is érdekes eredményét szeretnénk bemutatni, kiemelve azokat a szempon-
tokat, amelyek rávilágítanak a kétszintû földrajzvizsga sajátosságaira, és választ adnak a földrajz-
tanárok körében sokszor vitát kiváltó kérdésekre. Miért és meddig lehet ilyen népszerû a földrajzi
érettségi? Mennyire alkalmas a jelenlegi vizsga a földrajzhoz kapcsolódó képességek, különösen a
térbeli tájékozódás, valamint a térképhasználat szintjének a mérésére? Megfelelnek-e az új típusú
feladatok a vizsga elvárásainak? A tanulmány célja, hogy összegezze az elmúlt vizsgaidõszakok,
illetve tantárgyi vizsgák tapasztalatait, bemutassa a szaktanárok vizsgákkal kapcsolatban megfogal-
mazott legfontosabb észrevételeit, és mindezek alapján választ adjon a feltett kérdésekre.

MIÉRT VÁLASZTJÁK SZÍVESEN A VIZSGÁZÓK
A FÖLDRAJZ TANTÁRGYAT?

A földrajz szívesen választott vizsgatárgy volt/van a korábbi és az új vizsgarendszerben egyaránt.
Mivel már a 10. évfolyamon befejezõdik a törzsanyag oktatása, a diákok úgy érzik, kevesebb tan-
anyagot kell megtanulniuk, illetve átismételniük a sikeres vizsga érdekében, így több idejük marad
más tantárgyak tanulására. 2005 elõtt növelte a tantárgy népszerûségét az is, hogy csak szóbeli
vizsgán kellett számot adni a földrajzi ismeretekrõl.

Az új vizsgarendszerben azonban mindkét vizsgaszinten írásbeli és szóbeli vizsgát is kell ten-
niük a jelölteknek. Bár a földrajzoktatásra fordítható idõkeret nem nõtt és az elsajátítandó tananyag
sem lett több, a földrajztanárok az összetettebbé és ezért nehezebbé váló vizsga miatt attól tartot-
tak, hogy jelentõsen csökken a földrajzból vizsgára jelentkezõk száma. Különösen az új, központi
követelményekre épülõ írásbeli vizsgarész miatt vélekedtek így.
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A várakozásokkal ellentétben azonban az új típusú vizsga nem riasztotta el a jelölteket. A 2005.
májusi vizsgaidõszakban 18 454 vizsgázó választotta a földrajzot középszinten vizsgatárgyként.1

Így 2005-ben a kötelezõen választható tantárgyak közül földrajzból tettek a legnagyobb számban
középszintû érettségi vizsgát a jelöltek, s számuk a késõbbi vizsgaidõszakokban kismértékben még
tovább emelkedett (1. táblázat).

A nagyszámú középszintû vizsgázó mellett azonban csak nagyon kevesen választják az emelt szin-
tû vizsgát, bár a vizsgázók száma az elsõ vizsgaidõszakhoz képest itt is jelentõsen emelkedett. Az
emelt szint népszerûtlenségének egyik ok mindenképpen az, hogy csak kevés felsõoktatási intéz-
ményben, illetve szakon számítható be pontszerzõként a földrajzi érettségi. A másik ok feltehetõen
az, hogy még a népszerû geográfus szakon sem elvárás az emelt szintû érettségi, az alacsonyabb
pontszámmal is elérhetõ tanári szakokra pedig egy jól sikerült középszintû vizsga és az egy nyelv-
vizsgáért járó többletpont már garantálja a biztos bejutást. Ennek köszönhetõen – mindaddig, amíg
a felsõoktatási intézmények nem írják elõ kötelezõen az emelt szintû vizsga választását – hosszabb
távon sem várható lényegesen magasabb vizsgázói létszám.

A vizsgázók számának alakulását érdemes abból a szempontból is elemezni, hogy mely iskola-
típusokból választják a legtöbben a földrajzot vizsgatárgyként. Erre vonatkozó részletes adatok a
2006. és a 2007. évi vizsgáról állnak rendelkezésre (2. táblázat).

A részletesebb elemzés feltárja a vizsgára jelentkezés sajátos, a nem kötelezõ tárgyak közül csak a
földrajzra jellemzõ intézménytípus-arányt. Megállapítható, hogy a középszint esetében a legna-
gyobb számban a felnõttképzésbõl kerülnek ki a vizsgázók, a jelöltek mintegy fele. Ennek hát-
terében az a rendelkezés áll, hogy ebben az iskolatípusban 2010-ig még nem kötelezõ az idegen
nyelvi érettségi, és így két választható tárgyat jelölhetnek meg a vizsgázók. Ebbõl az egyik az esetek
zömében a földrajz (2007-ben a középszintû vizsgát választók 46,6%-a került ki a felnõttoktatás-
ból). A középszintû vizsgák ilyen magas száma tehát 2010 után vélhetõen csökkeni fog. A kötelezõ
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1 Adatok forrása: https://www.ketszintu.hu/publicstat.php

Vizsgaszint 2005 2006 2007

Középszint (fõ) 18 454 20 914 20 657

Emelt szint (fõ) 238 611 550

1. táblázat. A földrajzból érettségizõ diákok számának alakulása, 2005–2007

Szint/év Gimnázium Szakközépiskola Felnõttoktatás
Tanulói jogviszo-

Összesen
nyon kívül

Középszint

Vizsgázók száma, 2006 (fõ) 6052 4697 10 075 90 20 914

Vizsgázók száma, 2007 (fõ) 6213 4746 9617 81 20 657

Emelt szint

Vizsgázók száma, 2006 (fõ) 421 68 20 102 611

Vizsgázók száma, 2007 (fõ) 399 78 12 61 550

2. táblázat. A földrajzból vizsgázó diákok megoszlása iskolatípusonként, 2006–2007

tınØVisiJ.qxp  2008.07.03.  6:02  Page 274



nyelvi érettségi bevezetése után ugyanis csak egy választható tantárgy marad, amelyen a földrajz-
nak elsõsorban a biológiával és az informatikával kell osztoznia.

Sajátos a szakközépiskolák helyzete is a földrajzi érettségi választásában. Ebben az iskolatípus-
ban csak a NAT bevezetéséhez kapcsolódó tantervreform és az új érettségi szabályozás teremtette
meg a vizsga lehetõségét. Ennek a változásnak elsõsorban a gazdasági, idegenforgalmi és könnyû-
ipari szakmacsoporthoz tartozó szakközépiskolák tanulói örültek.

Az emelt szintû vizsgák esetében a várakozásnak megfelelõen a gimnáziumok szerepe a meg-
határozó. Örvendetes ugyanakkor, hogy a szakközépiskolások, sõt a felnõttképzésben részt vevõk
közül is többen vállalkoznak erre a vizsgára.

Felvetõdik egy másik szempont is. Nem azért választják-e sokan a középszintû földrajzi érett-
ségit, mert könnyûnek tartják a feladatsorokat? Erre egyértelmûen nemmel válaszolhatunk. A vá-
lasztható, a földrajzzal szemben alternatívát jelentõ tantárgyak írásbeli átlageredményei ugyanis
nem térnek el jelentõsen a földrajzétól (3. táblázat).

Ezt támasztja alá a szaktanárok megítélése is. Az Országos Közoktatási Intézet (ma Oktatáskutató
és Fejlesztõ Intézet) vizsgafejlesztõi 2007 tavaszán felmérést végeztek a vizsgáztató pedagógusok
– köztük a földrajztanárok – körében az új vizsga megítélésével kapcsolatban (ÜTÕNÉ 2007).2

A kérdések közül egy a középszintû írásbeli feladatsor megítélésére vonatkozott. A feladatsorok
nehézségének megítélésére a túl könnyû (1), könnyû (2), megfelelõ (3), nehéz (4), nagyon nehéz
(5) skálát kellett alkalmazniuk a tanároknak. A válaszok alapján
• a feladatok átlagos nehézsége 2,67,
• a 2005. májusi-júniusi vizsga feladatainak nehézsége 2,63,
• a 2006. májusi-júniusi vizsga feladatainak nehézsége 2,71.
Az eredmény tükrében megállapítható, hogy a válaszadók megfelelõ nehézségûnek tartják a közép-
szintû feladatsorokat. Az osztályozás eléggé egyöntetû volt, zömében megfelelõ (3) osztályzatot
kaptak a feladatsorok.

A táblázat adatai alapján az is megállapítható, hogy a középszintû földrajzi feladatsorok
megoldottsága 2007-ben sem tér el a három év átlagától. Az adatok az egyes évek feladatsorainak
közel azonos nehézségi szintjét támasztják alá (1. ábra). Megállapíthatjuk, hogy nem volt jelentõs
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Vizsgatárgy
Átlagos megoldottság Eltérés a három év

2005 2006 2007
átlagához képest

2007-ben

Fizika 61,85 60,81 56,81 -3,01

Kémia 60,40 58,19 61,89 1,73

Biológia 63,68 66,75 57,03 -5,46

Informatika 54,74 59,72 64,49 4,48

Földrajz 59,71 62,70 61,91 0,47

3. táblázat. A középszintû vizsgán elért eredmények az egyes tantárgyakban

2 A kérdéssort 2007 februárjában elektronikus (e-mail) formában juttatták el a szaktanárok egy csoportjának. A megkérde-
zettek kiválasztásához az OKÉV által összeállított címlistát használták fel, amely a hivatal által felkért és a vizsgáztatásba
bevont szaktanárok elérhetõségét tartalmazta. Földrajzból 46 fõt jelölt meg a lista. Ezt a névsort egészítették ki az érett-
ségivel kapcsolatos szakmai rendezvényeken részt vevõ kollégákkal. Így összesen 68 földrajztanárnak küldték el a kérdés-
sort. Emellett külön kérték a szakmai szervezetek véleményét is. A kétszintû földrajzi érettségi tapasztalatainak, illetve a
továbbfejlesztés lehetõségeinek összefoglalásához alapvetõen a visszaérkezett és kitöltött kérdéssor adatait használták fel.
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különbség a szóbelin elért teljesítmények eloszlásában sem, és az eddigi vizsgaidõszakokban ki-
emelkedõen magas volt a 90% százalék feletti szóbeli teljesítmény (2. ábra).

Az emelt szint választásában bizonyára befolyásolja a vizsgázókat az is, hogy a szóbelin idegen
szaktanárokból álló vizsgabizottság elõtt kell számot adniuk a tudásukról. Felvetõdhet az a kérdés
is, hogy az emelt szintû vizsgák alacsony számának nem lehet-e oka a vizsga túlzott nehézsége.
Ezt a felvetést cáfolja, hogy az emelt szintû vizsgán elért eredmények nagyon magasak voltak az
eddigi vizsgaidõszakokban (4. táblázat).
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1. ábra. A középszintû írásbeli érettségi vizsgákon nyújtott teljesítmények eloszlása, 2005–2007 (%)

2. ábra. A középszintû szóbeli vizsgán nyújtott teljesítmények eloszlása, 2005–2007 (%)
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Ebben az esetben is érdemes kitérni a szaktanárok véleményére. A megkérdezettek szerint az
ötfokú skálán
• a feladatok átlagos nehézsége 3,12,
• a 2005. májusi-júniusi vizsga feladatainak nehézsége 3,18,
• a 2006. májusi-júniusi vizsga feladatainak nehézsége 3,06.
Ennek alapján megállapítható, hogy a válaszadók többsége megfelelõ nehézségûnek tartja az emelt
szintû feladatsorokat, miközben természetesen valamivel nehezebbnek ítélik, mint a középszintû
feladatsorokat.

A szaktanárok vélekedésének némileg ellentmond az emelt szintû vizsgán nyújtott teljesítmények
eloszlása. Az írásbeli feladatsor esetében a teljesítmények eloszlása mindhárom évben erõsen jobb-
ra tolódik, ami inkább a feladatsor könnyû voltára utal. Ezen a vizsgaszinten sincs lényeges különb-
ség a három év eredményeiben, de megfigyelhetõ, hogy a 90% feletti megoldottság aránya 2007-ben
jelentõsen csökkent. A szóbeli teljesítmények eloszlása azért érdekes, mert a teljesítményszintek
növekedése az azt elérõk arányának növekedését is magával hozza. Ez a tendencia igaz mindhárom
eddigi vizsgált idõszakra. A szóbeli vizsgák sajátos teljesítményeloszlása vélhetõen mindkét szinten
a szóbeli értékelés szubjektív vonásaira utalhat, és ezen érdemben az emelt szint külsõ vizsga jelle-
ge sem változtat.

Összegezve: az emelt szintû vizsgák alacsony számának az oka egyrészt az érvényesíthetõség
korlátozottságában és nem a vizsga nehézségében keresendõ. Másrészt alacsonyabb pontszám is
elegendõ a szakirányú továbbtanuláshoz, harmadrészt a pontszámítás sajátosságai miatt sem érde-
keltek a jelöltek az emelt szintû vizsga választásában.
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3. ábra. Az emelt szintû írásbeli érettségi vizsgákon nyújtott teljesítmények eloszlása, 2005–2007 (%)

Év 2005 2006 2007 Eltérés a három év átlagához képest 2007-ben

Érettségi átlag 71,47 72,39 69,44 –1,6

4. táblázat. Az emelt szintû földrajzérettségi átlagai (%)
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A két vizsgaszint nagyon eltérõ választásának hátterére, a földrajz tantárgy megítélésének ket-
tõsségére világít rá egy 2004-ben középiskolás tanulók, pedagógusok és egyetemi hallgatók
körében végzett felmérés is (ÜTÕNÉ 2007). A felmérés két kérdése a földrajz által közvetített
ismeretek és a földrajz tanulása során kialakuló, illetve fejlõdõ képességek hasznosíthatóságára
vonatkozott. Arra kerestek választ, mennyire járul hozzá a földrajzoktatás a diákok boldogulásához
az iskolai és a hétköznapi életben.

Vizsgáljuk meg elõször, hogyan ítélték meg a megkérdezett csoportok a földrajz tantárgy által
közvetített ismeretek hasznosíthatóságát a továbbtanulás szempontjából. Ez a megítélés összefüg-
gésben van a földrajz késõbbi, felvételi tantárgyként, illetve esetleges emelt szintû vizsgatárgyként
történõ választásával is.

A válaszolóknak fontossági sorrendben 1-tõl 10-ig kellett pontozniuk a tantárgyakat, úgy, hogy
a legfontosabbnak ítélt tantárgy 1., a legkevésbé fontosnak tartott 10. helyezési számot kapott.
A helyezési számokat pontokra váltották át, azaz minél magasabb volt egy tantárgy helyezési szá-
ma, annál magasabb pontszámot kapott. Ebben az esetben tehát a magasabb pontszám a kevésbé
fontos megítélést tükrözte. Az 5. ábra a tantárgyak továbbtanulásban betöltött szerepét megítélõ
válaszok megoszlását mutatja.

A továbbtanulás szempontjából a legfontosabbnak az idegen nyelvet és a matematikát tartotta
valamennyi megkérdezett csoport. A földrajzot ebbõl a szempontból egyik csoport sem tartotta
fontosnak, csak a technika kapott ennél rosszabb minõsítést. A kedvezõtlen megítélés a tanulók
esetében vélhetõen szorosan összefügg a késõbbi vizsgaszintválasztással is, azaz tulajdonképpen
már elõrevetíti az emelt szintû vizsgák alacsony számát. Az egyetemisták kedvezõbb megítélését
természetesen jelentõsen befolyásolta, hogy közülük többen a földrajzhoz erõsebben kötõdõ terü-
leten tanultak (közgazdasági, idegenforgalmi képzés). Megjegyzendõ azonban, hogy a földrajz
egyik intézményben sem volt felvételi tantárgy.

Érdemes megvizsgálni a tantárgyak megítélését a mindennapokban hasznosítható ismeretek köz-
vetítése szempontjából is. Ezt mutatja be a 6. ábra. (Itt is az elõzõ ponthoz hasonlóan történt a
válaszok értékelése.)
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4. ábra. Az emelt szintû szóbeli vizsgán nyújtott teljesítmények eloszlása, 2005–2007 (%)
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Ebben a megítélésben jelentõsen átrajzolódott a tantárgyak sorrendje. Ugyan továbbra is az idegen
nyelv a legfontosabb, de a második helyre már az informatika kerül, és a földrajz a matematikával
együtt a 3-4. helyre. A továbbtanulás szempontjából fontosnak ítélt történelmet a megkérdezettek
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5. ábra. A tantárgyak megítélése a továbbtanulás szempontjából

6. ábra. A tantárgyak megítélése a mindennapi életben való hasznosítás szempontjából
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többsége a gyakorlatiasság szempontjából már a földrajz mögé sorolta. Mindenképpen érdemes
megjegyezni, hogy a földrajzzal általában együtt emlegetett természettudományi tantárgyakat (ké-
mia, biológia, fizika) a mindennapi életben hasznosítható ismeretek közvetítése szempontjából sok-
kal kevésbé tartották kedvezõnek valamennyi csoportban. Minden bizonnyal a földrajz pozitív
megítélése is tükrözõdik a nagyszámú középszintû vizsgában. Vélhetõen sok diák dönt úgy, hogy
olyan választható tantárgyból tesz vizsgát, amelynek tudásrendszere nemcsak az érettségi vizsgán,
hanem késõbb, a mindennapi életben is jól hasznosítható. Ez indokolhatja az informatikai vizsgák
nagy számát is.

A TOPOGRÁFIAI ISMERETEK, A TÉRBELI TÁJÉKOZÓDÁS
ÉS A TÉRKÉPHASZNÁLAT MÉRÉSE

A földrajztanítás egyik központi, ugyanakkor sokat vitatott eleme a topográfiai ismeretek oktatása.
Sok szaktanár szemében a földrajzi tudás ma is egyet jelent a biztos topográfiai ismeretekkel. Az
elmúlt évek tantervfejlesztései, a képességfejlesztés elõtérbe állítása azonban a földrajzoktatásban
is szükségessé tette a topográfiai ismeretek szerepének átértékelését. Ennek következtében a ha-
gyományos topográfia tanítását (a földrajzi elemek „vaktérképen” történõ felismerését, bejelölését)
egyre inkább a komplex topográfiai ismeretek közvetítése váltotta fel (a pontos elhelyezkedés mel-
lett a jellemzõk, a viszonylagos földrajzi helyzet és az abból adódó sajátosságok, szerepek, össze-
függések bemutatása). A képességfejlesztés hangsúlyosabbá válásának köszönhetõen nagyobb
hangsúlyt kapott a térképen, illetve a térkép segítségével történõ tájékozódás, valamint a térkép-
használat képességének fejlesztése. A tantárgy tartalmi fejlesztése a vizsgakövetelményekben is
éreztette hatását. Létrejött egy egységes topográfiai fogalomgyûjtemény, és tisztázódott, mit értünk
a topográfiai ismeret fogalmán. Világossá vált az is, hogy a jelölteknek a topográfiai ismereteik mel-
lett a vizsgán számot kell adniuk térképhasználati képességeik szintjérõl is.

Egyértelmû volt az is, hogy ezt a két alapvetõ ismeret-, illetve képességelemet a központi írás-
beli feladatsorok segítségével minden vizsgázó esetében egyformán mérni kell, középszinten sem
elegendõ csupán a szóbeli vizsgákba való beépítésük. A két elem egyszerre történõ mérése azon-
ban nehéz feladat elé állította a vizsgafejlesztõket. A topográfiai ismeretek ellenõrzése ugyanis csak
a térkép használata nélkül, míg a térképhasználati képességek mérése döntõen a tényleges térkép-
használat alapján történhet. Nehezítette a helyzetet az is, hogy a középszintû írásbeli vizsgán a
vizsgaleírás megengedte az atlasz használatát, míg emelt szinten ugyanezt nem tette lehetõvé.

A megoldást más-más módszer alkalmazása jelentette a két vizsgaszint esetében. Középszinten
az írásbeli vizsga két feladatlapra (részfeladatlap) tagolódott. Az elsõ részfeladatlapon oldják meg
a jelöltek a topográfiai feladatokat. Ebben a részben természetesen nem használható az atlasz.
A három topográfiai feladat tartalmi szempontból jól behatárolt: hazánk, Európa és valamelyik távoli
kontinens földrajzi elemeire vonatkozik. Feladattipológiai szempontból hagyományos és új típusú
szöveges topográfiai feladatok egyaránt elõfordulnak közöttük. A vizsgázók az elsõ részfeladatlap
befejezése után már használhatják atlaszukat. Így a második részfeladatlapban olyan feladat is meg-
jelenhet, amely az atlasz megfelelõ térképlapjának használatát igényli. Ezek a feladatok a földrajzi
koordináta-rendszerben (fokhálózat) való tájékozódást, mérést és távolságszámítást, az idõszámí-
tási térkép értelmezését, a térképeken közölt információk leolvasását és értelmezését várják el a
vizsgázóktól. A követelmények feladattipológiai szempontból általában új típusú, rövid, önálló fe-
lelet megfogalmazását igénylõ kérdések formájában jelennek meg. A középszint esetében a topo-
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gráfiai ismeretekkel és a térképhasználattal kapcsolatos feladatok pontszámaránya az elemzett fel-
adatsorokban az elmúlt vizsgaidõszakokban együttesen 30-32% körül mozgott.

Az emelt szintû vizsga esetében némileg egyszerûbb a helyzet. Mivel a feladatsor megoldásához
nem használható atlasz, a topográfiai feladatok beépíthetõk a feladatsorba. Az írásbeli itt is általá-
ban három topográfiai feladatot tartalmaz a középszinthez hasonló területi elosztásban. Háromnál
több feladattal abban az esetben találkozunk, ha a feladatok között alacsonyabb pontszámú is van.
Nehezebben oldható meg ugyanakkor a térképhasználat képességének mérése, hiszen a technikai-
nyomdai minõség korlátai, nem utolsósorban a színes nyomás lehetõségének hiánya megnehezíti a
térképmelléklet kiválasztását. Ezt a problémát az egyes feladatsorokban a szintvonalas vagy útvonal-
térképekhez, egyszerûbb térképrészletekhez kapcsolódó feladatokkal próbálják megoldani. Ez
azonban behatárolja a lehetséges feladattípusok, illetve tartalmak körét. Az emelt szint esetében a
topográfiai ismeretekkel és a térképhasználattal kapcsolatos feladatok pontszámaránya együttesen
30-35% között változott a vizsgált három évben.

A topográfiai feladatok megoldottsága viszonylag tág (50–90%) határok között mozgott mind-
két vizsgaszinten az elmúlt idõszak feladatsoraiban. Nehezebbnek bizonyultak a kontinens-, illetve
országrészeket ábrázoló (kivágati) térképekhez kapcsolódó feladatok. Általában jobban sikerültek a
természetföldrajzi elemek felismerését elváró kérdések. Az összetett topográfiai feladatok esetében,
amelyekben a térképvázlaton történõ felismerés és a tartalmi háttér összekapcsolására is szükség
van, mindkét szinten a térképi felismerésben nyújtottak gyengébb teljesítményt a vizsgázók.

Középszinten többször találkoztunk olyan dolgozattal, amelyben jelentõs különbség volt az elsõ
(topográfiai) és a második (átfogó tantárgyi ismeretet és képességeket mérõ) részfeladatlap megol-
dottságában. Több esetben elõfordult, hogy a topográfiai feladatlapon a vizsgázó mindössze né-
hány pontot szerzett a lehetséges 25 pontból, és sokkal jobb teljesítményt nyújtott a második
részfeladatlapon. Elõfordult fordított helyzet is, amikor a magas szintû topográfiai teljesítménnyel
állt szemben a második részfeladatban elért nagyon gyenge eredmény. Ennek hátterében vélhetõen
az húzódik, hogy az írásbeli vizsga érvényességéhez elegendõ 10%-os teljesítmény a feladatlap
egészében elért eredményen alapul. Ezért nincs jelentõsége az egyes részfeladatlapok megoldá-
sában elért nagyon gyenge teljesítménynek. Általában a gyengébb összteljesítményt nyújtókra igaz,
hogy csak az egyik vizsgarész feladatainak megoldására készülnek fel alaposan.

A térképhasználat képességének fontosságát mutatja az is, hogy értékelését a szóbeli vizsga-
részben is elõírják. A szóbeli vizsgák tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a térkép tudatos és
megfelelõ szintû használata sok tanuló számára jelent problémát mindkét szinten. Még az érettsé-
gi vizsga idejére sem alakul ki a tanulókban a térképhasználat igénye, nem válik rutinná, hogy fele-
leteikben felhasználják a térképek nyújtotta segítséget. Nem tudatosul bennük, hogy a földrajzi
ismeretek csak a jelenségek, folyamatok, fogalmak térbeli elhelyezésével együtt válnak teljessé.

Sajátos problémát vetnek fel az elmúlt évben megjelent, középiskolásoknak készült földrajzi at-
laszok is. Ezek ugyanis lényegesen több szöveges elemet (fogalomdefiníciót, magyarázatot stb.)
tartalmaznak, mint a korábbi kiadások. Néhány témakörben szinte átveszik a tankönyv szerepét
(kõzetburok, légkör stb.). Ez viszont megkérdõjelezi az atlasz vizsgán való használhatóságát, mivel
ebben az esetben már nem arról van szó, hogy a vizsgázó a térkép információinak a felhasználásá-
val oldja meg a feladatot, hanem egyszerûen kimásolja a helyes fogalmat vagy meghatározást. Az
a nagyon pozitív szemléletváltás, amely lehetõvé tette a térkép használatát a középszintû írásbeli
vizsgán, szándéka ellenére kedvezõtlen folyamatot indíthat el. Az egyre több „tananyagot” tartal-
mazó atlaszok ugyanis komolytalanná, súlytalanná tehetik a vizsgát.
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Az eddig említetteken túl a 2007. évi középszintû feladatsor topográfia részfeladatlapja fel-
színre hozott egy érdekes szakmai problémát (ÜTÕNÉ 2007a). Az elsõ feladat Közép-Európa három
országának (Csehország, Lengyelország és Németország) határ menti területét ábrázolta. A vizsgá-
zóknak az iparvidéket, illetve a bejelölt városokat, valamint a rájuk jellemzõ tevékenységeket kellett
felismerniük. Fontos megjegyezni, hogy valamennyi fogalom szerepelt a topográfiai követelmények-
ben. A problémát az okozta, hogy Csehország és Lengyelország általános földrajzi jellemzése csak
emelt szinten követelmény. Ezért több kolléga azt vitatta, hogy bár a fogalmak megfelelnek a topo-
gráfiai követelményeknek, kell-e tudni középszinten a hozzájuk kapcsolódó jellemzõket. Azaz,
valójában mi is az a topográfiai tudás? A vizsgakövetelmények ezzel kapcsolatban egyértelmûen
fogalmaznak: a jellemzõk ismeretét a tudás részének tartják, mégsem volt könnyû a feladat elfogad-
tatása. A szakmai beszélgetések során megfogalmazódott egy javaslat, amely hozzájárulhat ahhoz,
hogy elkerüljük a hasonló vitás kérdéseket. Ennek értelmében felül kellene vizsgálni a topográfiai kö-
vetelményeket, és a tartalmi elemekhez hasonlóan a topográfiai fogalmakat is emelt, illetve közép-
szintre bontva kellene meghatározni. Megjegyzendõ, hogy különösen a társadalomföldrajzhoz
kapcsolódó topográfiai fogalmakat meghatározott idõközönként felül kellene vizsgálni, hiszen gyor-
san változó világunkban az egyes földrajzi helyek jelentõsége is megváltozik. Ennek igényét szintén
megfogalmazták a szaktanárok.

ÚJ TÍPUSÚ FELADATOK, ÚJ KIHÍVÁSOK

A 2005-ben bevezetett földrajzi érettségi újdonságát nemcsak a két szinten szervezett vizsga,
valamint a vizsgakövetelmények megváltozott tartalma jelenti, hanem a feladatsorokban megjelenõ
új, az eddigi feladatkészítési hagyományoktól eltérõ feladattípusok is. A földrajzoktatás mérési-
értékelési eljárásaiban (felvételi, szintfelmérõ, versenyfeladat) használatos hagyományos feladattípu-
sok csak részben, illetve csak bizonyos megszorítások mellett feleltek meg a képességfejlesztés és
az ehhez kapcsolódó képességmérés igényeinek. Ezek a megszorítások – leegyszerûsítések, zárt
végû feladattá történõ átalakítás – éppen a kreatív és problémamegoldó, önálló tanulói gondolkodás
és eszközhasználat szintjének mérését nehezítik meg. Ezért szükségessé vált a képességmérés
igényeinek jobban megfelelõ feladattípusok fejlesztése és beépítése a feladatsorokba.

Az új feladatok közös jellemzõje, hogy többségében nyílt végûek, hosszabb-rövidebb önálló
szöveg alkotását vagy rajzolást igényelnek. Ugyancsak sajátos vonás, hogy a megoldáshoz általában
valamilyen forrás használatára (táblázat, adatsor, diagram, tematikus térkép, szövegrészlet stb.) is
szükség van. Több feladat esetében, különösen emelt szinten szükség van a más tantárgyakban,
elsõsorban a történelemben és a biológiában tanult ismeretek alkalmazására is.

Az írásbeli érettségi vizsgán alkalmazott feladattípusokat az 5. táblázatban foglaltuk össze.
A táblázat A), B), C) pontjában szereplõ feladattípusok elsõsorban a hagyományos tudásszintmérõ
kérdésekhez kapcsolódnak, de újszerû szövegkörnyezetben, összetettebb feladatok részeként meg-
jelennek a képesség szintjének mérésében is. A D), E) pontokban felsorolt feladattípusok jobban
megfelelnek a képességmérés igényeinek. A D) pontba tartozók elsõsorban a vizsgázók szöveg-
alkotási, információfeldolgozási képességeinek vizsgálatára alkalmasak. Az E) csoportban jelennek
meg a térbeli tájékozódás és a térképhasználat képességének mérésére alkalmas feladatok. A vizs-
gázók logikai-gondolkodási képességét az F) csoportba tartozó különbözõ földrajzi tartalmakhoz
(csillagászat, térképészet, légkör, vízjárás, népesség, termelés stb.) kapcsolható egyszerûbb és
összetettebb számításos feladatok vizsgálhatják. A földrajzi gondolkodás és szemlélet, a probléma-
megoldó képesség mérésére a G) pontba tartozó feladattípusok a legmegfelelõbbek.
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Forrás: JÓNÁS–MAKÁDI–ÜTÕNÉ 2004.

Természetesen a felsorolt feladattípusok jelentõs része már korábban is ismert volt a földrajztanárok
körében. A nyílt végû, kreativitást igénylõ feladatok alkalmazása azonban szinte kizárólag a tanórai,
a munkafüzeti szintre korlátozódott. A mérõeszközökkel szemben támasztott követelmények
szerint átalakítva és többnyire új földrajzi tartalomhoz (környezeti problémák, pénz világa stb.)
kapcsolódva új, eddig nem alkalmazott formában jelentek meg az írásbeli vizsgán.

Érdemes megvizsgálnunk, hogyan mûködtek az új típusú feladatok az írásbeli vizsgán. Okozott-
e nehézséget a megoldásuk a vizsgázóknak, és jelentett-e nehézséget a tanároknak a megoldások
objektív értékelése? Mennyire váltak elfogadott feladattípusokká és megfelelõ minõségû mérõesz-
közökké?

A kérdésekre adható válaszok alapján kissé ellenmondásos kép rajzolható meg. A vizsgázók és
a szaktanárok egyaránt kedvezõen fogadták az új feladattípusok beépítését, így azok az elmúlt vizs-
gaidõszakok során egyre elfogadottabbá váltak. Ugyanakkor megjelenésük számos problémát is fel-
vetett. Az egyik a megfelelõ nehézségi szint meghatározása. A térképhasználati feladatok meg-
oldottsága ugyanis nagyon magas, azaz a feladatok több esetben is nagyon könnyûek voltak (ÜTÕNÉ

2006, 2007a). Ezt igazolja a 2005-ös középszintû feladatsor 3. feladatának megoldását szemlél-
tetõ diagram (7. ábra).
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A) Feleletválasztós feladatok

1. Egyszerû választás
a) Igazságkeresés
b) Hibakutatás

2. Alternatív választás 
(igaz-hamis állítások)

3. Többszörös választás
4. Mennyiségi összehasonlítás
5. Rendszerezés (= halmazbesorolás)

a) Félig kötött rendszerezés
b) Kötött halmazbesorolás
c) Sorba rendezés

B) Asszociációs feladatok

1. Egy az egyhez illesztés
2. Egy a többhöz illesztés
3. Négyféle asszociáció
4. Többszörös asszociáció

C) Relációanalízis

D) Feleletalkotós feladatok

1. Fogalommegnevezés
2. Rövid, nyílt végû feladatok (fogalomdefiníció-alkotás)
3. Szövegalkotás (hosszabb, nyílt végû feladatok)

a) Szabad válasz
b) Irányított válasz
c) Táblázatkiegészítés
d) Szövegkiegészítés
e) Esszé

4. Hibakutatás rövid feleletalkotással

E) Rajzos feladatok

1. Térképes feladatok
a) Egyszerû térképes feladatok
b) Topográfiai feladatok
c) Topográfiai és hozzá kapcsolódó egyéb ismeretek

2. Rajzolás, ábrázolás 
a) Egyszerû kiegészítõs feladat
b) Diagramkészítés
c) Szabad rajzolás

3. Térképhasználati feladatok

F) Számítási feladatok

1. Számítás
2. Számítási logikai feladatok

G) Elemzési feladatok

1. Szövegértés 
a) Forráselemzés
b) Problémamegoldó elemzés

2. Ábraelemzés
a) Diagramelemzés
b) Keresztmetszeti ábrák elemzése
c) Struktúrafunkció típusú ábrák
d) Magyarázó ábrák

3. Képelemzés
4. Adat- és adatsorelemzés

5. táblázat. Az írásbeli érettségi vizsgán alkalmazott feladattípusok
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Ebben a feladatban a földrajzi fokhálózat segítségével egy hajó tartózkodási helyét és útvonalát kel-
lett meghatározni. A feladat kifejezetten könnyûnek bizonyult, hiszen a maximális 5 pontból a ta-
nulók zöme legalább 4 pontot szerzett. A feladat nem volt alkalmas a képességszint differenciált
mérésére. A hasonló képességeket vizsgáló 2006-os feladat megoldottsága, amelyben egy tó
jellemzõ adatait kellett meghatározni, ugyancsak 70% feletti volt.

Lényegesen más a helyzet a számításos, különösen a logikus gondolkodást és megfelelõ térbeli
szemléletet igénylõ térképészeti és csillagászati feladatok esetében. Ezek a feladatok még a legjobb
teljesítményt nyújtó vizsgázóknak is problémát okoznak, különösen ha összetettebb szövegkörnye-
zetbõl kell kiválasztani a megoldáshoz szükséges adatokat. Megoldottságuk középszinten eddig nem
érte el a 40%-ot. A gyengébb összteljesítményt nyújtók általában hozzá sem kezdenek az ilyen fel-
adatokhoz, és emelt szinten is ezek bizonyulnak a legnehezebbnek, megoldottságuk 50% körüli.

Más problémát vetnek fel a szöveg-, illetve adatelemzést elváró feladatok. Itt a pontvesztés
többnyire abból adódik, hogy a vizsgázók nem a forrás alapján adják meg a szükséges válaszokat
– erre a feladatleírás mindig felhívja a figyelmet –, hanem a tanórán szerzett ismereteik felhaszná-
lásával. Így fordulhat elõ, hogy a megoldásban olyan országot neveznek meg példaként, amely nem
szerepel a forrásban. Hibás megoldásokhoz vezet a vizsgázók figyelmetlensége, az ellentétes jelen-
tésû kötõszavak figyelmen kívül hagyása vagy akár az utasítással ellentétes szempontú megoldás (pl.
növekvõ helyett csökkenõ sorrendbe rendezés).

A rövid szöveges választ igénylõ feladatok esetében – különösen középszinten – gyakori a pon-
tatlan vagy éppen nem értelmezhetõ megfogalmazás. Általánosságban mindkét szinten problémát
jelent a mondanivaló tényszerû, pontos megfogalmazása, a szakszavak megfelelõ használata.

A rajzos feladatok nagyon fontosak lennének a földrajzi látás (képzetek) szintjének feltérképezé-
séhez, de a javítás szubjektívebb volta miatt csak korlátozottan alkalmazhatók. A feladatsorokban
eddig jobbára csak adatok ábrázolására és természetföldrajzi jelenségeket bemutató ábrák kiegé-
szítésére, feliratozására találunk példákat. Kevés az olyan írásbeli feladat, amely valamilyen jelen-
séget, folyamatot bemutató ábra önálló megrajzolását igényelné.
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7. ábra. A tanulók teljesítményeloszlása a 3. feladatban*

* A diagram 1202 dolgozat eredményei alapján készült.
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A feladatsorokban mindkét szinten megjelentek az összefüggések felismerésének, illetve a föld-
rajzi logikai gondolkodás képességének mérését célzó logikai feladatok is, melyekben a megadott
elemekbõl logikai sorok, folyamat- és kölcsönhatásábrák összeállítását várták el.

Az új típusú feladatok azonban nemcsak a feladatírás, hanem a javítási-értékelési útmutató
összeállítása szempontjából is kihívást jelentenek. A szövegalkotást elváró feladatokban problémát
jelent a még lehetséges és elfogadható alternatív válaszok meghatározása. Bár az útmutatóban
törekszenek arra, hogy az egyes szakmai fogalmak különbözõ szinonimáit is felsorolják, többször
okozott nehézséget, hogy a vizsgázó olyan fogalmat használt, amely a hazai földrajztanításnak csak
egy szûk körében ismert, és ezt a szinonimát nem tartalmazta a javítási útmutató. Eltérõ az is, hogy
a szaktanárok mennyire tartják be a szöveges válaszok értékelésekor az útmutatóban leírtakat.
A kollégák többsége az útmutatónak megfelelõen és az abban megjelölt alternatív válaszlehetõsé-
gek figyelembevételével javította a dolgozatokat. Találkoztunk ugyanakkor olyan javítással is, amely
a pontatlan, szakmai szempontból hibás választ is elfogadta alternatív megoldásként, de olyannal
is, amely figyelmen kívül hagyta az alternatív válaszlehetõségeket. Ez utóbbira volt példa az egyik
emelt szintû feladat javításakor a Duna–Majna–Rajna víziút helyett a Duna–Majna–Rajna-csatorna
megoldás el nem fogadása.

Az eddigi tapasztalatok alapján a nyílt végû feladatok egységes és objektív értékelése még az
emelt szintû dolgozatokat közösen javító, a felkészítésen részt vevõ tanároknak is problémát okoz-
hat, ez még hatványozottabban jelentkezik a középszintû dolgozatok javításakor. Ezen elsõsorban
a javító tanárok számára szervezett rendszeres szakmai továbbképzésekkel, tréningekkel lehetne
segíteni, ahol a korábbi feladatsorok javítási tapasztalatait megbeszélve ki lehetne alakítani a közös
álláspontot. Amíg nincs lehetõség erre, addig erõsen korlátozott a vizsgázók véleményalkotására,
elemzõ képességére, problémamegoldására építõ feladatok alkalmazásának lehetõsége.

Az új földrajzi érettségi szakmai elemzésében (SÜTÕ–HOMOKI 2005) szintén felvetõdik a képes-
ségszint mérésére alkalmas feladatok nagyobb arányú megjelenésének szükségessége. Ezen a terü-
leten történtek elõrelépések, és az új típusú mérõfeladatok nagyobb arányban jelentek meg az írás-
beli vizsgán. Különösen észrevehetõ ez a változás az emelt szintû feladatsorokban. Arányukat
azonban mindenképpen növelni kell még. Ehhez az új típusú mérõfeladatok további fejlesztésére
és a feladatok kipróbálására, bemérésére van szükség. Utóbbi eljárás mind a feladatkészítés, mind
a javítás-értékelés szempontjából megkönnyítheti az elõrelépést az új típusú, képességmérõ felada-
tok nagyobb arányú használatában.

ÖSSZEGZÉS

Befejezésként érdemes néhány pontban összegezni, hogyan vélekednek a szaktanárok az új vizs-
gáról. Ehhez felhasználjuk a már korábban említett felmérés eredményeit, illetve a szakmai beszél-
getéseken és a továbbképzéseken elhangzott véleményeket.

Megállapíthatjuk, hogy a földrajztanárok kedvezõen ítélték meg az új kétszintû tantárgyi vizsgát.
Igaz ez a követelményekre és a vizsga szerkezetére, szervezésére egyaránt. A vizsgát szakmai
szempontból korrektnek, elfogadhatónak tartják (ÜTÕNÉ 2007b). Ugyanakkor továbbra is erõsen él
– elsõsorban középszinten – a korábbi szóbeli vizsgáztatás hagyománya. Ezzel magyarázható a
szóbeli nagyobb súlya iránti igény megfogalmazása is, ami azért érdekes, mert az új szóbeli vizs-
gáztatás nagyobb objektivitását erõsen megkérdõjelezik a szaktanárok.

A vélemények alapján kirajzolódnak azok a tartalmi és szerkezeti elemek, amelyek módosítá-
sokat, illetve további fejlesztéseket igényelnek. Érdemes röviden összegezni ezeket.
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Vizsgakövetelmények
• A topográfiai követelmények meghatározása külön-külön közép- és emelt szintre. A 2004 óta

eltelt idõszak gazdasági-társadalmi folyamatainak tükrében a névanyag felülvizsgálata.
• Az idõközben lezajlott tantervfejlesztés tükrében a tartalmi elemek kisebb átcsoportosítása a

követelményszintek között, a képességszintek pontosabb meghatározása az elvárható tevékeny-
ségek leírásával.

• A vizsgakövetelmények felülvizsgálati rendszerének meghatározása, az ehhez szükséges eljárás-
rend kidolgozása.

Vizsgamodell, vizsgafeladatok
• Képességmérõ, az ismeretek alkalmazását elváró feladatok fejlesztése, nagyobb arányú beépíté-

se a feladatsorba.
Vizsgáztatás
• Az új típusú szóbeli vizsgáztatás módszertanának fejlesztése. A javaslatok alapján ez elsõsor-

ban tréningek, szakmai továbbképzések formájában valósítható meg.
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