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AZ INFORMATIKAÉRETTSÉGI TAPASZTALATAI

BEVEZETÉS

A 2005-ben bevezetett kétszintû érettségi vizsgarendszer erõs kimeneti követelményként jelent
meg a középfokú oktatási intézményekben. A vizsga követelményrendszerének kialakítását, majd a
vizsgafeladatok fejlesztését a közép- és a felsõoktatásban az informatika esetében is széles körû
szakmai érdeklõdés övezte. A vizsgarendszer bevezetését követõen a középszintû intézményekben
tanítók iránytûként használhatják a vizsgakövetelményben megjelent tudáselemeket, a felsõoktatás-
ban oktatók pedig biztosabban építhetnek a követelményrendszerben foglalt informatikai tudásra a
közeljövõben. Ez a tanulmány a 2005. és 2006. évi májusi informatikaérettségi vizsgák tanulsá-
gait, tapasztalatait összegzi.

A vizsgarendszer célja, hogy az érettségizõk olyan ismeretekkel, kompetenciákkal rendelkezze-
nek, amelyeket a munka világában és felsõoktatási tanulmányaik során is fel tudnak használni (TOMPA

2006a). Az információs társadalom építése a technikai képességek és az információkezelés együt-
tes fejlesztésén alapul. A Nemzeti alaptanterv is kiemeli azt a fontos társadalmi tényezõt, hogy min-
dennapi életünkben megnõtt az információ szerepe, felértékelõdött az információszerzés képes-
sége, ezért az egyén érdeke, hogy idõben hozzájusson a szükséges információhoz, képes legyen a
megszerzett információt feldolgozni és hasznosítani. Ennek érdekében a tanulóknak el kell sajátíta-
niuk a megfelelõ technikákat az információ szerzésére, feldolgozására, az adatok tárolására, szer-
vezésére, átadására, valamint meg kell ismerniük az információkezelés jogi és etikai szabályait (NAT
2003). Az általános és a középiskola közös feladata ezeknek az ismereteknek az átadása, és az
ezzel kapcsolatos képességeknek a kialakítása. Az érettségi vizsga a középiskolai tanulmányok befe-
jezését követõen a tanulók tudásszintjén kívül a tanterv megfelelõségét is igazolhatja. A vizsga-
rendszer szakértõi megítélését feltérképezõ interjúkban (TOMPA 2005) elvárásként jelent meg, hogy
az informatikában elsajátított ismeretek, készségek és képességek jelenjenek meg a többi tantárgy
tanulásának folyamataiban, és az informatikai eszközök használata legyen természetes a munka
világában is.

2005-ben és 2006-ban összesen öt alkalommal, 2005-ben májusban és októberben, 2006-ban
pedig februárban, májusban és novemberben szervezték meg az informatika közismereti érettségi
vizsgát közép- és emelt szinten. A 2005. és 2006. évi tavaszi informatikaérettségik eredményeirõl
részletes elemzések készültek (FAZEKAS–TOMPA 2005, DANCSÓ 2007).

Az érettségi vizsga szabályzatát, a vizsgák elõkészítésére, szervezésére, lebonyolítására, a vizs-
gára történõ jelentkezésre, a vizsgázók teljesítményének értékelésére, az érettségi vizsgával össze-
függõ ügyviteli tevékenységre vonatkozó elõírásokat a 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet tartal-
mazza. Az érettségi vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó rendelkezik-e az általános
mûveltség alapjaival. A sikeres érettségi tehát azt igazolja, hogy a vizsgázó birtokában van azoknak
az ismereteknek, készségeknek és képességeknek, amelyek alkalmassá teszik az önmûvelésre, az
egész életen át tartó tanulásra; elsajátította a megfelelõ tárgyi tudást, gondolkodási és alkalmazási
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képességei fejlettek, képes ismereteinek rendszerezésére és azok gyakorlati alkalmazására; azaz
felkészült a felsõoktatási intézményekben folyó tanulmányok megkezdésére, illetve a munkaerõ-
piacra való belépésre.

A vizsga részletes követelményeit, leírását, témaköreit a 40/2002. (V. 24.) OM-rendelet tartal-
mazza. A rendelet eredeti szándéka1 szerint a középszintû vizsga a középiskolai tanulmányokat le-
záró jellegû, míg az emelt szintû vizsga a felvételi vizsgát is kiváltja azokban a felsõoktatási intéz-
ményekben, amelyekben a számítástechnika, a programozás vagy az informatika az elõírt, illetve
választható felvételi tantárgy. A vizsga célja, hogy a vizsgázó számot adjon az általános mûveltség
részét képezõ informatikai ismeretek, készségek és képességek elsajátításának mértékérõl. Az infor-
matikaérettségin a tanulóknak korszerû alkalmazói készségüket, a hétköznapi életben is alapvetõ
fontosságú algoritmikus gondolkodásukat, az önálló, alkotó munkavégzés képességét, valamint az
informatikai eszközök társadalmi hatásainak felismerését és a hatások megértését kell bizonyítaniuk.
Bár a rendelet az együttmûködési készség fontosságát is kiemeli, ennek mérésére, például nagyobb
számítógépes feladatok megoldására, a feladatok részekre osztására, a másokkal való kapcsolat-
tartásra jelenlegi formájában nem nyújt lehetõséget a vizsga. A vizsgafeladattal szemben támasztott
követelmények az objektivitás, a validitás és a reliabilitás, azaz az érettségi vizsgának tárgyszerûnek,
érvényesnek és megbízhatónak kell lennie (CSAPÓ 2004). Az elsõ vizsgák tapasztalatai szerint fon-
tos a kitûzött feladatok szövegének értelmezése, megértése és pontos végrehajtása a rendelkezésre
álló eszközök optimális használatával.

Az érettségi vizsga 2005. évi bevezetését pedagógus-továbbképzések is támogatták, a Közép-
és emelt szintû érettségi vizsgáztató középiskolai pedagógusok képzése – informatika címû har-
mincórás tanfolyamon részt vevõk megismerhették a vizsga folyamatát, szabályait és a követelmény-
rendszert. A tanfolyamokon sor került az egyes témakörök követelményeit tükrözõ mintafeladatok
megoldására, az értékelés lehetõségeinek megbeszélésére, amelynek köszönhetõen megindult a
szakmai párbeszéd, a vizsgakövetelmények értelmezése, az egységes javítást lehetõvé tevõ értéke-
lési szempontok egyeztetése.

Az érettségi vizsgáról a pedagógusok véleményét is megkérdezték, a kutatás eredményeinek
összegzése (KÕRÖSNÉ 2005a, 2005b) szerint a tanárok elsõsorban a tankönyvek elavultságát, drága-
ságát, valamint a kidolgozott mintafeladatok hiányát nevezték meg problémaként. Sokan hangsú-
lyozták azt is, hogy a tantervi órakeret nem elegendõ ahhoz, hogy a tanulókat eredményesen
felkészítsék a vizsgára, ezért szükségesnek vélik a délutáni számítógép-használat biztosítását is az
iskolában. A pedagógusok problémának tekintik azt is, hogy bár a tanulók egy része nem képes
saját tudását reálisan értékelni, a vizsgára való jelentkezéskor mégsem kérik ki szaktanáraik vélemé-
nyét. Ezt a problémát az intézmény saját hatáskörében kezelheti, például úgy, hogy egy belsõ
próbavizsga során szembesítheti a tanulót a teljesítményével.

Az informatikaérettségire való felkészítést segíti, hogy az intézmények iskolai használatra, a
pedagógusok és a rendszergazdák otthoni telepítés céljából is igényelhetik a Tisztaszoftver program
keretében a szükséges szoftvereket (www.tisztaszoftver.hu), illetve az OpenOffice program ingyene-
sen letölthetõ a www.openoffice.hu oldalról.

Az ECDL- (European Computer Driving Licence, Európai Számítógép-használói Jogosítvány)
vizsgarendszer érettségi követelményrendszerrel való koherenciáját jelzi (DANCSÓ 2005a), hogy
azok a vizsgázók, akik az informatika közép- vagy emelt szintû érettségin jeles eredményt érnek el,
az érettségi bizonyítvány megszerzésétõl számított két éven belül regisztrációs díj befizetése
ellenében igényelhetik az informatikai írástudást igazoló ECDL-bizonyítványt a Neumann János
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Számítógép-tudományi Társaság ECDL Irodájától. A jeles érettségizõk közül 2005-ben 801,
2006-ban 1584 diák igényelte a bizonyítványt. A vizsgamentesség egyben azt is igazolja, hogy az
érettségi követelményrendszere tartalmazza az ECDL hét vizsgamoduljára (IT-alapismeretek, ope-
rációs rendszerek, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, prezentáció, információ
és kommunikáció) vonatkozó követelményeket. Az informatika fejlõdési területeit jelzi, hogy az
ECDL hét modulja mellett önálló vizsgamodulként képszerkesztés és webkezdõ néven újabb modu-
lok jelentek meg. A képszerkesztés modulban egy képszerkesztõ program ismerete, a webkezdõ
modulban egy honlap változtatása a követelmény.

Az ECDL-bizonyítvány nemcsak munkavállaláskor, hanem továbbtanulás esetén is elõnyt jelent-
het, mivel annak követelményeit egyre több felsõoktatási intézmény építi be a tantárgyi követelmé-
nyei közé, ezért a bizonyítvánnyal rendelkezõ hallgatók részleges vagy teljes felmentést kaphatnak.
A modulokból álló vizsgarendszer szakmai elfogadottságát, hazai sikerét jelzi, hogy 2008 márciu-
sáig több mint 300 ezren regisztráltatták magukat.

TANÁRI VÉLEMÉNYEK AZ INFORMATIKAÉRETTSÉGIRÕL

Egy kérdõíves felmérés során 48 tanár minõsítette a középszintû gyakorlati vizsgafeladatokat és ja-
vítási-értékelési útmutatókat egy ötfokú Likert-skálán, ahol az ötös válasz azt jelentette, hogy teljes
mértékben egyetért, az egyes válasz azt, hogy a legkevésbé ért egyet az állítással (TOMPA 2007).

A gyakorlati vizsgafeladatok és a javítási-értékelési útmutatók minõségét feltérképezõ kérdésekre
kapott átlagok 3,85 és 4,46 közötti értéktartományban mozognak. Az eredmények szerint a gya-
korlati vizsgához készített értékelési útmutató megfelelõen részletezett (4,46), szakmailag pontos
(4,38) a feladatok szakmai pontossága megfelelõ (4,34), a gyakorlati feladatok összhangban van-
nak a követelményrendszerrel (4,31), a gyakorlati vizsgához készített értékelési útmutató egyértel-
mû (4,23). Ugyanakkor a pedagógusok néhány területet kritikusabban értékeltek. Az értéktartomá-
nyon belüli alacsonyabb átlagok szerint a tanárok úgy vélik, hogy a kérdések megfogalmazása nem
mindig egyértelmû a vizsgázók számára (3,85), a feladatsor tartalmi szerkezete, a javasolt idõ-
keretek, a pontszámok és azok arányai nem felelnek meg teljes mértékben az elvárásoknak (3,91),
a feladatokat kevésbé tartják érdekesnek, motiválónak (3,94), és kevésbé mérik a gyakorlati életben
is alkalmazható tudást (4,02).

A szöveges válaszokból az is kiderült, hogy a feladatok megoldása közben a vizsgázók szöveg-
értési kompetenciáinak hiánya okozza a legfõbb problémát. Ez egyértelmûen jelzi, hogy a vizsgára
való felkészítéskor a gyakorlat során kialakított rutin megszerzése mellett az értõ, értelmezõ szö-
vegolvasásra, a dokumentumok tartalmi elemzésére, megbeszélésére is figyelmet kell fordítani.

A kérdõív feltérképezte azt is, hogy probléma esetén kitõl kértek segítséget a tanárok. A válaszo-
lók 58%-a nevezett meg egy-egy lehetõséget, ez jelzi, hogy az érettségi feladatok javítása közben
a többség igényli a segítségnyújtást. A javító tanárok egy része elektronikus levélben kért közvetlen
segítséget az OKÉV felelõsétõl. Az értékelés egységessége érdekében a hiteles és gyors válaszadás
nélkülözhetetlen, ezért érdemes lenne egy olyan fórumot létrehozni és üzemeltetni, amelyen a ta-
nárok az érettségi feladatok javítása közben gyorsan választ kaphatnának a felmerülõ kérdéseikre,
hozzáférhetnének az aktuális információkhoz.
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A KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA

Az informatika gyakorlati vizsga 180 perces, a vizsgán öt témakörben 120 pont (1. táblázat) sze-
rezhetõ. A szóbeli részen 30 pont érhetõ el. A gyakorlati és szóbeli vizsgarész pontszámainak ará-
nya jól jelzi, hogy az informatika gyakorlatorientált,
de a gyakorlat helyes alkalmazása nem nélkülözi az
elméleti ismereteket sem. Bár a gyakorlati vizsga
egyes résztémaköreire készült egy idõterv, ennek be-
tartása azonban csak iránymutató, mert a gyakorlati
vizsgán a vizsgázó maga oszthatja be a rendelkezé-
sére álló 180 percet, és önállóan döntheti el a fel-
adatlapon szereplõ témakörök megoldási sorrendjét
is. A gyakorlati vizsgán az OKÉV által jóváhagyott és
az iskolában kihirdetett szoftverek használhatók.

Az informatika kétszintû érettségi vizsga gyakorlati és szóbeli részének elõkészítéséhez és le-
bonyolításához az iskolai rendszergazdák és felügyelõ tanárok részére tájékoztató füzet készült,
amely javaslatot tesz a terem célszerû berendezésére, az étkezési lehetõségek biztosítására, a szá-
mítógépek elhelyezésére, a gépek és programok egységes elõkészítésére. A tájékoztató kitér a fel-
ügyelõ tanárok feladataira, valamint a rendszergazda által végzett archiválási folyamatra is, mely elõ-
írja, hogy a rendszergazda a vizsga után a diákok által használt mappákat két darab egyszer írható
adathordozóra rögzíti. Az egyik adathordozót a vizsgáztató intézmény bélyegzõvel ellátja és elzár-
ja, és a másik adathordozón található vizsgamunkákat javítják ki a szaktanárok. A javítás az útmu-
tató pontos betartásával történik, az egyes részfeladatokra csak egész pontszámok adhatók, a pont-
számok nem bonthatók.

A középszintû szóbeli vizsga legfeljebb 15 perces, legalább 30 perces felkészülési idõvel, a vizs-
gán 30 pont szerezhetõ, ez az összes pontszám 20%-a. Az arány miatt a szóbeli vizsga eredmé-
nyével a tanulók egy érdemjegyet javíthatnak. Bár az informatikai alkalmazások elsõsorban a szá-
mítógép használatát igénylik, a felhasználók eközben olyan kommunikációban vesznek részt, amely
nem nélkülözheti a szakirodalom tanulmányozását, a szaknyelv ismeretét, a pontos kifejezések
használatát, emiatt a szóbeli vizsga az érettségi vizsga nagyon fontos és elengedhetetlen része.

A vizsgakövetelményben szereplõ témakörök két diszjunkt halmazt alkotnak, egyes témaköröket
a gyakorlati vizsgán, míg a többi témakör anyagát a szóbeli vizsgán kérik számon. A szóbeli vizs-
ga témakörei széles területet ölelnek fel, de az egyes tételek nem egyforma nehézségûek. Könnyû
például bemutatni a mindennapok során használt elektronikus levelezés folyamatát, beállításait, a
hálózati kommunikáció alapszabályairól beszélni, de sokkal nehezebb a hardvereszközök jellem-
zõirõl, esetleg a számítógép-generációkról felelni.

A szóbeli vizsgára középszinten a tanárok egy helyi tételsort állítanak össze, amely a vizsga-
követelményben szereplõ témakörök közül az alábbi ötöt tartalmazza:
• információs társadalom,
• informatika alapjai – hardver,
• informatika alapjai – szoftver,
• információs hálózati szolgáltatások,
• könyvtárhasználat.
A részletes vizsgakövetelmények szerint az információs társadalom témakör a kommunikációval
kapcsolatos ismereteket, pl. a kommunikáció általános modelljét, az információs és kommunikációs
technológiákat és rendszereket, az iskolai számítógépes információs rendszereket, a közhasznú

Témakör Pontszám

Szövegszerkesztés 40

Prezentáció és grafika 15

Weblapkészítés 15

Táblázatkezelés 30

Adatbázis-kezelés 20

Összesen 120

1. táblázat. A középszintû vizsga témakörei
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információs forrásokat, valamint az informatika fejlõdését, a modern információs társadalom jellem-
zõit, az informatika etikáját és a szükséges jogi ismereteket tartalmazza.

A hardverek témakör a jelátalakítási és kódolási lehetõségeket, a számítógép felépítését, hálóza-
ti ismereteket, a szoftverek témakör az operációs rendszerek fajtáit, funkcióit foglalja magában.

Az információs hálózati szolgáltatások témakörön belül az elektronikus levelezési rendszereket,
állományok átvitelére alkalmas módszereket, valamint az internet, a keresõrendszerek, a távoli adat-
bázisok használatát kell ismerni, bemutatni.

A könyvtárhasználat témakörben a könyvtár fogalmaival, típusaival, a könyvtári szolgáltatásokkal,
a nyomtatott és nem nyomtatott dokumentumokkal, adathordozókkal kapcsolatos ismereteket kell
kifejteni, valamint egyéb tájékoztató eszközök, katalógusok, adatbázisok, közhasznú információs
források (pl. telefonkönyv, menetrend, térkép) használatát kell bemutatni. A felelet során a tételsor-
ban szereplõ anyagrészek bemutatására számítógépet is használhatnak a vizsgázók, de a felkészü-
lés alatt természetesen nem használható gép.

A szóbeli vizsgára való eredményes felkészülést segíti, ha a tanulók önállóan vagy csoportosan
kidolgozzák a tételeket, és az informatikaórákon többször felelhetnek szóban. A szóbeli vizsgán
maximum 8-8 ponttal értékelhetik a felelet logikai felépítését, a szaknyelv pontos használatát, a fe-
lelet tartalmát, és 6 pontot kaphatnak a vizsgázók a kommunikatív készségre. A felelet logikai fel-
építésének értékelésekor a szóbeli vizsgán kifejtett tétel vázlatának felépítését, a teljeskörûséget, a
komplexitást, az arányosságot veszik figyelembe, erre akkor kaphat magas pontszámot a felelõ, ha
képes a teljes vázlat ismertetésére és a fontos részek kiemelésére. A szaknyelv használatának értéke-
lésekor a kifejezõkészséget, a pontos megfogalmazást, a tárgyi tévedések számát és súlyát figyelik,
ezek mutatják, hogy a vizsgázó érti-e az elmondottakat. A tartalom részen belül a tétel szakmai
tartalmát, a tételhez tartozó anyagok teljeskörûségét veszik figyelembe. Mivel ez a rész értékelhetõ
a legobjektívebben, a tartalomra adható részpontszám emelése javíthatja a szóbeli vizsga objektivi-
tását. A kommunikatív készség azt méri, hogy a vizsgázó mennyire érti a feleletben elõadott isme-
reteket, képes-e rugalmasan gondolkodni, a kérdezõ tanárral együttmûködni (DANCSÓ 2005b).

A májusi vizsgákon a vizsgázók többsége rendes érettségi vizsgát tesz, azaz a középiskolai
tanulmányok követelményeinek teljesítése után vizsgázik, de sokan élnek az elõrehozott vizsga
lehetõségével is, amely az informatika tantárgy népszerûségét jelzi. Elõrehozott vizsga a tantárgy-
ra elõírt iskolai tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, a
középiskolai tanulmányok befejezése elõtt tehetõ, így a tanulók akár a 9. osztályt követõen is jelent-
kezhetnek érettségire, ha az iskolájukban teljesítik a pedagógiai programban foglalt követelmé-
nyeket.

A középszintû vizsgára vonatkozó teljesítménymutatók

2005 májusában 18 569 fõ, 2006 májusában már 22 331 fõ választotta középszinten az infor-
matikát vizsgatárgyként, a több mint 20%-os emelkedés egyértelmûen a vizsga népszerûségét jelzi.
Bár emelt szinten sokkal kevesebb volt a vizsgázó, 2005 májusában 679 fõ, 2006 májusában
1589 fõ, a 134%-os emelkedésbõl arra következtethetünk, hogy a bevezetést követõen egyre töb-
ben választják ezt a vizsgatárgyat emelt szinten is. A tavaszi vizsgákhoz képest jóval kisebb a lét-
szám az õszi vizsgákon, 2005 októberében középszinten 1017 fõ, emelt szinten 26 fõ, 2006
októberében középszinten 989 fõ, emelt szinten 43 fõ vizsgázott.

A középszintû vizsgán szerzett százalékos eredményeket a többi vizsgatárggyal megegyezõ mó-
don alakíthatjuk érdemjegyekké (2. táblázat). A legalább elégséges érdemjegyhez mindkét vizsga-
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részbõl legalább 10%-os, és az összes eredmény
alapján legalább 20%-os eredményt kell elérnie a
vizsgázónak. Azok, akik a gyakorlati részen nem ér-
ték el a minimálisan szükséges 10%-ot, a szóbeli
vizsgán már nem is vettek részt. Kevesebben voltak
azok, akik a gyakorlati vizsgán elérték ugyan a mini-
mális 10%-os teljesítményt, de a szóbelin nem sze-
reztek legalább három pontot. Elégtelen lett azok-
nak is a vizsgaeredménye, akik az összteljesítmény
alapján nem érték el a 20%-os teljesítményt. 2005-
ben és 2006-ban is voltak olyan vizsgázók, akik nem feleltek meg a minimális elvárásoknak,
2005-ben a vizsgázók 1,36%-ának, míg 2006-ban 1,7%-uknak nem sikerült az érettségi vizsga
informatikából.

Középszinten a tanulók a saját intézményeikben tehetik le a gyakorlati és a szóbeli vizsgát is, a
szóbeli vizsgán az a tanár értékeli a feleletüket, aki a tárgyat tanította nekik. A szóbeli vizsga objek-
tivitását a vizsgaelnök biztosítja.

2005-ben középszinten a gyakorlati teljesítmények közel normális eloszlást mutatnak (1. ábra),
a legtöbben 30–69% közötti eredményt értek el. Az eloszlás görbéje 20% és 79% között majd-
nem szimmetrikus, de sokkal többen teljesítettek 80% és 100% között, mint 0% és 19% között.
2006-ban a gyakorlati teljesítmények eloszlása jobbra ferdült, azaz többen teljesítettek jól, és keve-
sen értek el gyenge eredményeket. A gyakorlati vizsgán csupán az érettségizõk 3%-ának nem si-
került legalább 20%-os teljesítményt elérnie, ugyanakkor a vizsgázók 14%-a teljesített a lehetõ
legjobb szinten. Az eloszlás jobbra ferdültsége a 2-2 szélsõ kategóriatartomány kivételével is meg-
marad, ez részben a felhasználható mintafeladatok nagyobb számának, részben a vizsgázók alapo-
sabb felkészültségének köszönhetõ.
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Teljesítmény (%) Érdemjegy

80–100 jeles (5) 

60–79 jó (4) 

40–59 közepes (3) 

20–39 elégséges (2) 

0–19 elégtelen (1) 

2. táblázat. A középszintû vizsga teljesít-

ményeinek megfelelõ érdemjegyek

1. ábra. A középszintû vizsgázók teljesítményeinek eloszlása a gyakorlati vizsgán

2005-ben és 2006-ban
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A vizsgázók szóbeli teljesítményének eloszlása nem követi a normális eloszlást. A szóbeli felelet
során kevesen érnek el minimális pontszámot, a görbe két végpontja között lassú emelkedés figyel-
hetõ meg, a legtöbben kimagasló, 90–100% közötti teljesítményt érnek el. A két év szóbeli vizsgái-
nak eloszlása között az egyetlen lényeges különbség, hogy míg 2005-ben (2. ábra) nem volt olyan
vizsgázó, aki a szóbeli vizsgájára 10% alatti pontszámot kapott volna, 2006-ban a vizsgázók 2%-a
nem érte el a minimális 10%-ot, emiatt a vizsgájuk eredménye elégtelen lett. A szóbeli vizsga ta-
pasztalatai alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy jobbak az eredmények az internet, az
elektronikus levelezés, az operációs rendszerrel kapcsolatos témakörben, és gyengébb feleletek
születnek a hardveres ismeretek és a könyvtárismeret témakörökben.

A középszintû gyakorlati vizsga témaköreiben elért eredmények

A gyakorlati feladatsor egészére vonatkozóan 2005-ben 52,18%-os, 2006-ban 56,87%-os telje-
sítményt értek el a vizsgázók (3. táblázat). Az átlagos eredmény kismértékû emelkedését az érett-
ségizõk alaposabb felkészültsége és a könnyebb feladatsor együttes hatása eredményezhette.
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2. ábra. A középszintû vizsgázók teljesítményeinek eloszlása a szóbeli vizsgán 2005-ben és 2006-ban

Témakör Szöveg- Prezentáció Weblap- Táblázat- Adatbázis-
szerkesztés és grafika készítés kezelés kezelés

Összes

Max. (pont) 40 15 15 30 20 120

2005-ös átlag 53,28 82,24 52,83 53,22 25,41 52,18

2006-os átlag 78,68 80,83 45,07 35,13 36,71 56,87

3. táblázat. A témakörök átlageredményei 2005-ben és 2006-ban

(2005: N=18 569, 2006: N=22 331)
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A legjobb teljesítményt a prezentáció és grafika témakörben, a leggyengébb eredményt az adat-
bázis-kezelés témakörben érték el a vizsgázók mindkét évben. Látványos javulás figyelhetõ meg a
szövegszerkesztés, illetve az adatbázis-kezelés témakörökben, ugyanakkor gyengébb teljesítmény
született a táblázatkezelés és a weblapkészítés témakörökben.

A változó eredmények okai egyrészt a tanulók felkészültségében, másrészt a feladatok változó
nehézségében, megszokottságában vagy éppen a kreatív, újszerû elemek megjelenésében keresen-
dõk. 2006-ban könnyebb volt a szövegszerkesztési feladat, mert sokkal inkább alkalmazkodott az
iskolában begyakorolt típusfeladatokhoz, míg 2005-ben egy szokatlan, fekvõ formátumú feladat
elkészítését várták el a tanulóktól. A táblázatkezelési feladat 2006-ban a szám és szöveg típusú
adatokon kívül dátum típusú adatokat is tartalmazott, a feladat szövegének megértése, a megoldás
számítástechnikai eszközre való konvertálása, a megfelelõ képlet kitalálása gondot okozhatott a
vizsgázóknak. Az adatbázis-kezelés a legtöbb tanuló számára új témakörként jelent meg, ezért itt
kisebb mértékû fejlõdést figyelhetünk meg, de a teljesítmények javulása egyben azt is mutatja, hogy
a tanárok egyre eredményesebben készítik fel a diákokat erre a feladatra is.

Szövegszerkesztés

A vizsgakövetelmény elemei közül a 2005. és 2006. évi feladatok megoldása közben a választott
szövegszerkesztõ program alkalmazásakor, a munkakörnyezet beállítását követõen a következõ
mûveleteket kellett elvégezni: dokumentum megnyitása, mentése, szöveg bevitele (gépeléssel és
szöveg formátumú nyersállomány beillesztésével), szöveg javítása, karakterek és bekezdések formá-
zása, bekezdések felsorolássá alakítása, tabulátorok készítése, táblázat létrehozása és formázása,
objektumok beillesztése és formázása, szövegrészek másolása, oldal formázása.

A 2005. évi vizsgafeladatban forrásállomány segítségével, minta alapján kellett készíteni egy
színházi plakátot. A feladat szerint egy négy oszlopból, egy sorból álló táblázat elsõ cellájában kel-
lett létrehozni a minta szövegét, majd a szövegrészt át kellett másolni a táblázat negyedik cellájá-
ba is. A feladat jó példája annak, hogy a megoldás elõtt érdemes elolvasni a teljes szöveget, mert
azoknak, akik az elsõ utasítást követõen azonnal elkezdik a feladat megoldását, más módszereket,
eljárásokat kell alkalmazniuk, mint azoknak, akik a feladat ismeretében a megoldást globálisan köze-
lítik meg. Ebben a feladatban például a feladatleírás harmadik pontjában derült ki az az információ,
hogy a mintán látható szöveget a táblázat elsõ cellájában kell elhelyezni, ezért az elsõ feladat nem
a nyersszöveg beillesztése, hanem az oldal tájolásának a megváltoztatása, majd egy táblázat beszú-
rása volt.

A 2006. évi vizsgafeladatban egy minta és a hozzá tartozó utasítások alapján kellett létrehozni
egy dokumentumot. A dokumentum teljes szövegét gépeléssel és egy nyersállomány beillesztésé-
vel lehetett elõállítani, a dokumentumban a következõ mûveleteket kellett elvégezni: karakterek és
bekezdések formázása, felsorolás létrehozása a megadott bekezdésekbõl, kép beillesztése, mérete-
zése, szegélyezése, táblázat beillesztése, szegélyezése, kitöltése mintázattal, szöveg formátumú
állomány tartalmának beillesztése egy táblázat celláiba, szöveg másolása, cellák egyesítése, szöveg-
irány változtatása.

A körlevél készítése is vizsgakövetelmény, ez a feladattípus a 2006. februári vizsgán jelent meg.
A törzsdokumentum elkészítésekor a vizsgakövetelményben szereplõ elemek szerepeltek, de a fel-
adatban szükség volt az adatforrás megnyitására, a mezõnevek beillesztésére, az adatforrás és a
törzsdokumentum egyesítésére, a kész dokumentumok mentésére is.

A szövegszerkesztési feladatok leírásában megjelenõ utasítások némelyike (pl.: nyisson, mentse
el, formázza meg, ritkítsa meg, kezdõdjön beljebb, másolja, igazítsa, szúrja be, növelje meg) meg-
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egyezik annak a menüpontnak, nyomógombnak a nevével, amelyet a mûvelet végrehajtásakor alkal-
mazni kell, ezért az ilyen típusú utasításokat könnyebb végrehajtani. Azok az utasítások, amelyek
nem nevezik meg pontosan az elvégzendõ mûveletet (pl.: készítse el, helyezze el, illessze be, ala-
kítsa, változtassa meg, állítsa be, lássa el, ügyeljen), ezért a vizsgázónak kell kitalálnia az alkalma-
zandó menüpontot, jobban igénylik a kreativitás, a problémamegoldó készség aktiválását.

A vizsgafeladatok minden évben tartalmazzák a vizsgakövetelményben szereplõ elemek többsé-
gét, ezért a feladatok során elvégzendõ mûveletekre alaposan fel lehet készülni. A szövegszerkesz-
tés témakörben a 2006. évi eredmény 25,4%-kal jobb, mint az elõzõ évi. Ennek oka elsõsorban
az, hogy 2005-ben a vizsgázóknak egy szokatlan formátumú dokumentumot kellett elõállítaniuk, ami
sok vizsgázó számára jelentett problémát, így ebben a témakörben gyengébb eredményt értek el.
A szövegszerkesztési feladat az érettségi feladatsor legkönnyebb része, a program alkalmazása ma
már alapvetõ igény az élet minden területén, ezért rutinszerû használata alapvetõ követelmény lett.

Táblázatkezelés

A táblázatkezelési feladatokban a vizsgakövetelményben szereplõ elemek közül a következõk szere-
peltek: adatok bevitele, egyszerû szöveges állomány táblázattá konvertálása, a táblázat mentése
adott néven, különbözõ adattípusok használata (szöveg, szám, dátum), egyéni számformátumok
beállítása, képletek, függvények alkalmazása, a táblázat adatainak rendezése megadott szempont
szerint, hivatkozás használata munkalapon belül, karakterek és cellák formázása, szegélyezése,
oldalbeállítás, diagramtípus kiválasztása, diagram szerkesztése, módosítása. A követelményrend-
szer szerint az is elvárás, hogy a vizsgázó legyen képes egy szöveges dokumentum alapján tábláza-
tot tervezni, azonban e típusfeladat megjelenése az érettségi feladatok között az értékelési tech-
nikák fejlesztését igényelné.

A 2005. évi táblázatkezelési feladatban az egyes megyékben termelt gyümölcsfajták adataival
kellett számításokat végezni. Egy txt formátumú szöveges állomány konvertálásával kapott táblázat
adatai alapján az egyes megyék, illetve az egész ország gyümölcstermését kellett függvénnyel
összegezni, majd képlettel azt kellett kiszámítani, hogy az országban termett gyümölcsmennyiség
hány százalékát termelik az egyes megyék, végül a százalékos értékek alapján kellett kiválasztani és
elkészíteni a megfelelõ diagramtípust. Egy segédtáblázatban hivatkozással kellett megjeleníteni a
gyümölcsök nevét, az egyes gyümölcsfajtákból termelt legnagyobb mennyiséget és annak a megyé-
nek a nevét, ahol a legtöbb gyümölcs termett. A táblázatot a leírások alapján egy minta segítségé-
vel kellett formázni. A minta csak a táblázat egy részletét tartalmazta, de a kép sokat segíthetett a
feladat értelmezésében.

A 2006. évi táblázatkezelési feladatban egy tabulátorokkal tagolt szövegállományból kellett
olyan táblázatot létrehozni, amely gyógynövények nevét, gyûjtendõ részét és gyûjtési idõszakának
az adatait tartalmazta. A feladat a következõ mûveletek elvégzését igényelte: adatok beolvasása
szöveges állományból, karakterek formázása, képletek meghatározása cellahivatkozások alkalmazá-
sával, függvények alkalmazása, táblázat adatainak rendezése, cellatartomány szegélyezése, oszlop-
szélesség változtatása, nyomtatási kép beállítása úgy, hogy a nyomtatás egy oldalra elférjen, élõfej
készítése szöveg és dátum beillesztésével. Végül a táblázat eredeti adatai és a feladat megoldása
közben számított adatok alapján kellett egy megadott típusú diagramot készíteni és formázni egy
új munkalapon.

A táblázatkezelési részfeladatok néhány elemi lépésbõl álló mûveletek elvégzését igényelték, erre
utalnak azok a mondatok, amelyekben a „töltse be, állítson be, szúrjon be, számítsa ki, rendezze,
jelenítse meg, adja meg, készítsen, állapítsa meg, határozza meg” típusú utasítások szerepelnek. 
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A program legfontosabb funkciói a számítások végzése, képletek, függvények alkalmazása, de
emellett lehetõséget nyújt az adatok esztétikus megjelenítésére is. Az érettségi feladatsorokban a
formázás a maximális 30 pontból legfeljebb 4-5 pontot érhet. Könnyebb a formázás megvalósítása
akkor, ha az utasítás a konkrét elvégzendõ mûvelet nevét is tartalmazza, nehezebb viszont abban
az esetben, ha a vizsgázónak a minta alapján kell kitalálnia a szükséges formázásokat és azok ható-
körét.

A táblázatkezelési feladatban egyes részfeladatok szükségszerûen kapcsolódnak egymáshoz,
azaz az egyik részfeladat eredményét fel kell használni egy másik részfeladat megoldásakor, ezért a
feladat bevezetõje felhívja a vizsgázó figyelmét arra, hogy ha egy elõzõ részfeladatot nem sikerült
megoldania, írjon be a cellába hasonló típusú adatot, és azzal dolgozzon tovább, mert akkor kaphat
pontot az adott részfeladatra is. Erre azokban a részfeladatokban is fel lehetne hívni a vizsgázó
figyelmét, ahol az elõzõleg kiszámított adatokra volna szükség.

2006-ban az elõzõ évi eredményhez képest 18,09%-kal gyengébb eredményt értek el a vizsgá-
zók a táblázatkezelés témakörben. A gyengébb eredmény oka a feladat újszerûsége mellett az, hogy
2006-ban több számítást és kevesebb formázást igényelt a feladat, és ez nehezítette a megoldást.

Adatbázis-kezelés

Az adatbázis-kezeléssel kapcsolatos feladatok a vizsgakövetelmény szerint a következõ mûveletek
elvégzését mérték: adatokat tartalmazó állomány importálása, adatbázis készítése és mentése a
megadott néven, megadott szerkezetû adattábla létrehozása és mentése a megadott néven, kulcs
létrehozása, kiválasztása, a mezõknek megfelelõ adattípusok alkalmazása, az adattípusokkal végez-
hetõ mûveletek, adott feltételeknek megfelelõ rekordok megjelenítése, a szükséges mezõk kiválasz-
tása, az adattáblából származó információk megjelenítése, jelentés, ûrlap készítése.

2005-ben egy tabulátorokkal tagolt szöveges állomány adatainak importálása volt a feladat egy
adott nevû adattáblába, az importálás során a táblát egy egyedi azonosítóval kellett bõvíteni, amely
elsõdleges kulcsnak is alkalmas volt. Az adattábla adataiból három választó lekérdezést, egy frissítõ
(módosító) lekérdezést és egy jelentést kellett készíteni. Az elsõ lekérdezést az utasítások követé-
sével egyszerûen lehetett kódolni a programnak megfelelõ utasításokra, de a többi lekérdezés
kódolásához már az adatbázis-kezelõ program alaposabb ismeretére volt szükség. Így például a
vizsgázóknak ismerniük kellett, hogy a típusonkénti megjelenítés az összesítés funkció bekapcso-
lását és a Group by kiválasztását, az események számának a kiíratása a Count-függvény használatát
igényli, valamint azt is, hogy hogyan lehet logikai mûvelettel kódolni a februári dátumokat. Mind-
ezek olyan mûveletek, amelyekre a vizsgázó nem tudja megkeresni a megoldást a vizsgán, ha elõtte
nem végzett hasonló mûveleteket a felkészüléskor. Az értékelés során minden lekérdezés esetében
külön pont járt a helyes mentésért és a szükséges mezõk kiválasztásáért.

2006-ban egy olyan adatbázist kellett létrehozni szöveges állományokban levõ adatok importá-
lásával, amely két táblából állt, a táblákban lévõ mezõkhöz a megadott adattípusokat kellett társí-
tani, mindkét táblában meg kellett adni az elsõdleges kulcsot, a két tábla között kapcsolatot kellett
teremteni, majd a táblák adatai alapján öt lekérdezést és egy jelentést kellett készíteni.

Az adatbázis-kezelõ programok alkalmazásának alapvetõ feltétele az adattáblák elkészítése,
amely az érettségi vizsgán szöveges állományok importálását jelenti. A vizsgán a legtöbb pontot a
lekérdezésekkel lehet szerezni, de a feladatsorban elõfordulhat jelentéskészítés is, amelynek hét-
köznapi szerepe is jelentõs, hiszen a jelentés exportálásával a kívánt csoportosításban, tetszõleges
sorrendben, a programtól függetlenül, nyomtatható formában is megjeleníthetjük az adatbázis-
kezelõ programokkal feldolgozott adatokat.
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Az adatbázis létrehozása, az adattábla vagy adattáblák importálása egyszerû szöveges fájlból a
feladat nélkülözhetetlen része, ezért ezek begyakorlása a vizsga sikerességének alapfeltétele. A le-
kérdezések általában függetlenek egymástól, de hangsúlyosan jelenik meg annak az igénye, hogy a
vizsgázó ki tudja választani a feladat megoldásához szükséges mezõket, illetve a szövegkör-
nyezetbõl felismerje, melyik mezõ szerint kell rendeznie a rekordokat. A 2006. évi feladatsorban a
jelentést nem az importált tábla, hanem egy elõzõ részfeladatban elkészített jelentés alapján kellett
létrehozni, ez azonban csökkentheti a helyes megoldások számát, hiszen azok, akik a lekérdezést
nem készítették el, hozzá sem kezdhettek a jelentéshez, ezért az adatbázis-kezelés témakör felada-
tainak kidolgozásakor biztosítani kellene a lekérdezéseket és a jelentéseket tartalmazó részfelada-
tok egymástól való függetlenségét.

Az adatbázis-kezelés témakörben 11,3%-kal jobb eredményt értek el a vizsgázók 2006-ban,
mint 2005-ben, és ez elsõsorban annak tulajdonítható, hogy 2005-ben az adatbázis-kezelés taní-
tása még sok intézményben újszerû feladat volt, a mintafeladatoknak, képzéseknek köszönhetõen
azonban látványos fejlõdés történt e téren. Az eredmények szerint mindkét évben az adatbázis
létrehozása volt a legkönnyebb, 2005-ben az egyedi azonosító létrehozása, 2006-ban a kulcsok
beállítása volt a legnehezebb feladat. A 2005. évi vizsgafeladatban egy adattáblával, a 2006. évi
vizsgán már két adattáblából álló adatbázissal kellett mûveleteket végezni, ez azonban a többség
számára nem okozhatott nehézséget, hiszen az átlageredmény jelentõs mértékben javult. Mivel a
vizsgakövetelményben az adattábla használata egyes számban szerepel, feltétlenül módosítani kell
a vizsgakövetelményt, mert mindenki számára egyértelmûvé kell tenni, hogy a vizsgán több adat-
táblából álló adatbázis használata is követelmény.

Weblapkészítés

A weblapkészítési feladatok az érettségi követelmények közül a következõket mérték: szöveg átala-
kítása címsorrá; háttérszín beállítása a szín neve, illetve kódja alapján; háttérkép beállítása; szöveg
beillesztése egy forrásállományból; karakterek méretezése, bekezdések igazítása; táblázat létreho-
zása, szegélyezése, igazítása, hátterének beállítása; képek beillesztése, szegélyezése, igazítása;
vonal beillesztése, méretezése, igazítása a lapon; hivatkozások létrehozása szöveghez, illetve kép-
hez; a link, az aktív link és a látogatott link színének megváltoztatása.

2005-ben a weblapkészítési feladatban két állományt kellett létrehozni szöveges és képállomá-
nyok alkalmazásával kész minta és utasítások alapján. Külön utasításokban foglalták össze azokat a
feladatokat, amelyeket mindkét állomány szerkesztése során végre kellett hajtani, és ezektõl elkülö-
nítve jelentek meg az egyes weblapok elkészítésére vonatkozó utasítások. Az utasítások idõrendi
sorrendben tartalmazták az elvégzendõ tevékenységeket, a leírás abban is segített, mikor melyik for-
rásállomány használata volt szükséges, bár ezek felhasználása a minta alapján is egyértelmû volt.
Jól mérhette volna a problémamegoldást, ha az utasítás nem tartalmazza azt az információt, hogy
a második honlapon a kép és a szöveg egy táblázat alkalmazásával kerülhet egymás mellé, hanem
a vizsgázónak kellett volna kitalálnia ennek szükségességét. A pontozás alapján derült ki, hogy ak-
kor is jár pont a feladat megoldásáért, ha a tanuló csak az egyik oldalon állította be a háttér és a
szöveg színét, valamint a keret címét. Mivel a háttér és a szöveg színének beállítása egy weblap ké-
szítésekor alapszintû feladatnak számít, a közeljövõben úgy szigorítható az értékelés, hogy csak
akkor járjon pontszám, ha a vizsgázó a feladatban szereplõ összes elem esetében elvégezte a beál-
lítást. A feladatleírás szerint változtatni kellett a böngészõ keretén megjelenõ címet is, ezt a beállí-
tást azonban csak a lap HTML-kódjában lehet végrehajtani, ezért érdemes lett volna olyan felada-
tot alkalmazni helyette, amely a grafikus honlapszerkesztõk menürendszerében is végrehajtható.
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2006-ban a weblapkészítés során a vizsgázóknak két lapot kellett létrehozniuk, amelyekhez for-
rásként egy egyszerû szöveges állományban levõ szöveget, jpg, illetve gif formátumú képeket és egy
weblap formátumú (html kiterjesztésû) állományt kaptak. Elõször egy új lapot kellett létrehozniuk,
majd a szerkesztés során a következõ mûveleteket kellett elvégezniük: háttérszín beállítása, egyes
sorok címsorokká alakítása, böngészõ címsorának módosítása, táblázat beillesztése, a forrásként
megadott kép beillesztése a táblázat háttereként, a táblázat tulajdonságainak, például a cellatávol-
ság és a cellamargó méretének változtatása, kép beillesztése, szöveg beillesztése egy dokumentum-
ból, szöveg linkké alakítása. Az elõzõ állományhoz hasonló szerkezetû másik lapot félig készen
kapták a vizsgázók, ennek szerkesztésekor a következõ mûveleteket kellett elvégezniük: a táblázat
háttérszínének és a szöveg színének módosítása, kép beillesztése, szegélyezése, az elrendezés mó-
dosítása, szöveg beírása és linkké alakítása, a link, az aktív link és a látogatott link színeinek módo-
sítása, kép beillesztése a szöveggel egy sorba. Végül mindkét lap utolsó sorában egy-egy olyan lin-
ket kellett készíteni, amely a másik lapra hivatkozott.

2006-ban a vizsgázók 7,76%-kal gyengébb eredményt értek el a weblap készítésében. Ennek
oka lehet például, hogy 2005-ben egy-egy mûveletet többször, a készítendõ két weblap mindegyi-
kével el kellett végezni, de az is pontot kapott, aki legalább az egyik lapon elvégezte az adott for-
mázást, 2006-ban azonban csak a megadott, különbözõ mûveletek elvégzése esetében járt pont.
Ugyanígy nehezítette a feladatot az is, hogy míg 2005-ben már egy-egy elemi mûvelet elvégzéséért
is pontot szerezhettek a vizsgázók, addig a 2006-os érettségin csak több elemi mûvelet együttes
elvégzése után lehetett ponthoz jutni.

A követelményrendszer weblapkészítésre vonatkozó részében található utasítások variálása nem
teszi lehetõvé a változatos feladatok készítését, ezért szükségesnek látszik a követelményrendszer
pontosítása, bõvítése, fejlesztése.

Prezentáció és grafika

A feladat a vizsgakövetelmény elemei közül a következõket mérte: állomány mentése a programnak
megfelelõ formátumban, a megadott néven, egy adott kép vagy egy adott szín beállítása a dia hát-
tereként, karakterek és bekezdések formázása, felsorolás készítése, kép vagy alakzat beillesztése,
formázása, méretének arányos változtatása, táblázat beillesztése, formázása, vetítési paraméterek
beállítása, áttûnések, egyéni animációk készítése.

A 2005. évi feladatban egy négy diából álló prezentáció létrehozása volt a feladat minta és leírás
alapján. A prezentáció készítése során a következõ mûveletek végrehajtását kellett elvégezni: szö-
veg beírása, formázása, alakzat beillesztése, másolása, kitöltése, szövegdoboz beillesztése, táblá-
zat beszúrása, szegélyezése, kép beillesztése. A feladat egyszerûségét jelzi, hogy összesen négy
utasításból állt, a feladatok egy része olyan mûveletet is tartalmazott, amely a minta alapján is el-
végezhetõ lett volna. A feladat témája az additív színkeverés volt, így készítés közben a vizsgázók
hasznos információkat szerezhettek a témával kapcsolatban.

A 2006. évi feladatban egy négy diából álló prezentációt kellett készíteniük a vizsgázóknak ké-
peket és szöveget tartalmazó forrásállományok segítségével. A prezentáció formázásakor a követ-
kezõ mûveleteket kellett elvégezni: karakterek és bekezdések formázása, kép beillesztése háttérként,
felsorolás készítése, képek beillesztése és méretük arányos változtatása, mozgatása, a vetítésre vo-
natkozó beállítások elvégzése, áttûnések, egyéni animációk létrehozása.

Az elkészítést könnyítette, hogy a feladat a leíráson kívül az elkészítendõ diák mintaképeit is tar-
talmazta. A prezentációs feladathoz tartozó utasítások egy része, például a színekre, áttûnésekre,
animációkra, méretekre vonatkozó utasítások kiegészítették a diákról készített képekrõl szerezhetõ
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információkat, ezért ezek megadása nélkülözhetetlen volt, más részük azonban csak megerõsítette
a diákról készített képeken látható beállításokat, mert a feladat leírása ez utóbbi utasítások nélkül is
egyértelmû lett volna, ezért az ilyen típusú, redundáns utasítások egy része elhagyható a jövõben.

A prezentációs feladat általában irányított típusú, mert a minta alapján, kevés szöveg beírásával,
kész képállományok felhasználásával kell elõállítani a bemutató három-négy diaképét. A témakör
nemcsak a prezentáció, hanem a grafika témakörét is tartalmazza, ezért a közeljövõben olyan vizs-
gafeladat is elképzelhetõ, amelyben hangsúlyosabb szerepet kapnak a grafikai elemek.

A 2005. és 2006. évi teljesítmények közel azonos mértékûek, mindkét évben ebben a témakör-
ben teljesítettek legjobban a vizsgázók. 2006-ban mindössze 1,41%-kal értek el jobb eredményt a
vizsgázók, bár ebben az évben még újszerûként hatott az áttûnés és az animáció beállítása.

A középszintû vizsga tanulságai

A vizsgázóknak a középszintû informatikavizsgán öt, egymástól független témakörben kell bizonyí-
taniuk számítógépes feladatmegoldó képességeiket. A vizsga különbözõ nehézségû témakörei
lehetõséget adnak a vizsgázóknak arra, hogy az általuk kiválasztott témakörökre hangsúlyosabban
készüljenek.

A témakörök feladatsorai önmagukban zárt egységet képeznek, így egymástól függetlenül meg-
oldhatók és értékelhetõk, de az egyes feladatsorok alkalmazásakor a részfeladatok függetlenségére
is törekedni kell. Bár a vizsgarendszer bevezetésekor szó volt arról, hogy egy témakörön belül a
tudáselemek több kisebb feladattal is mérhetõk, az eddig kialakult értékelési rendszerben minden
témakörhöz egy-egy feladat tartozott. Ennek alkalmazását az érintettek kedvezõen fogadták.

A középszintû érettségi vizsga objektivitását a vizsgafolyamat leírása, a vizsgakövetelmények, az
érettségi feladatlap, valamint a javítási útmutató együttesen jól biztosítják.

A 2006. évi érdemjegyeket a 2005. évi vizsga érdemjegyeivel összehasonlítva megállapítható,
hogy az elégtelenek és az elégségesek száma csökkent, és a közepes, jó és jeles érdemjegyek száma
nõtt. Az eredmények valószínûleg azért jobbak, mert a vizsgázók a felkészülés, gyakorlás során az
elõzõ évi feladatsorokat is használhatták.

A vizsgázók tudatosabb felkészültségére utal, hogy a 2005. évi vizsga eredményéhez képest
2006-ban a szövegszerkesztés témakörben 25%-kal, az adatbázis-kezelésben 11%-kal javult a tel-
jesítmény, és nõtt azoknak a száma is, akik ezekben a témakörökben bizonyítottan foglalkoztak a
feladattal. Az alaposabb felkészültség azonban nem minden témakörben figyelhetõ meg, mert a
táblázatkezelésben 18%-kal, a weblapkészítésben 7%-kal volt alacsonyabb a teljesítmény az elõzõ
évi eredményhez viszonyítva, és csökkent azoknak a száma is, akik elkezdték a feladatok megoldá-
sát. Az alacsonyabb teljesítmények oka valószínûleg a feladatok újszerûségében, változó nehézsé-
gében, a kreatív elemek megjelenésében és abban keresendõ, hogy a vizsgafeladatok megoldásához
nem elegendõ a számítástechnikai algoritmusok rutinszerû alkalmazása. A feladat szövegének meg-
értése, értelmezése a sikeres megoldás alapfeltétele. A prezentáció és grafika témakörben nem vál-
tozott jelentõs mértékben a teljesítmény, és mindkét évben e témakörben teljesítettek legjobban a
vizsgázók, azaz ezek a feladatok voltak a legkönnyebbek.

A középszintû feladatsorok az érettségi követelményrendszerben szereplõ tudáselemek nagy
részét tartalmazták. A követelményrendszerben található elemek konkrét, egyértelmû utasításokká
konvertálása egyszerûbb, míg a követelmények problémamegoldó, kreatív feladatként való megjele-
nítése és értékelése nehezebb, de a feladatsorokban mindkét típus megjelenik. Az egyes témakö-
rökben a különbözõ nehézségû feladattípusok aránya eltérõ, a szövegszerkesztés, a prezentáció és
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a weblapkészítés témakörök feladatai több közvetlen utasítást tartalmaznak, ezek egy része egy-egy
menüpont alkalmazását vagy egy egyszerû formázási mûveletet is jelenthetnek. A táblázatkezelés
és az adatbázis-kezelés témakörök feladatsoraiban a megoldás egy-egy összetett algoritmus
elvégzését igényli, ezért itt nagyobb szükség van a problémamegoldó gondolkodásra. Az egyszerû,
rutinmûveletnek számító elemek megoldását általában más elemekkel együtt értékelik, ezért ezek
nem minden esetben jelentenek pontszámot a vizsgázónak. A témakörre adható maximális pont-
szám miatt nem mindegyik egyszerû tudáselem elvégzésére adható pont, ezért az egyszerûbb
feladatok megoldása a közeljövõben a nehezebb mûveletekre adható pontszámok feltételeként is
tekinthetõ.

Néhány részfeladat esetében gondot okozhat a feladat értelmezése és átalakítása informatikai
utasításokra, a felkészüléskor tehát nemcsak a számítástechnikai algoritmusok megértésére és be-
gyakorlására, hanem a szöveg értelmezésére, a feladat pontos megértésére és a leírásnak megfelelõ
végrehajtására is érdemes figyelmet fordítani.

A nemek közötti különbségek a résztvevõk számában és teljesítményében is azonosíthatók.
A fiúk nagyobb érdeklõdést mutatnak az informatika iránt, ezt igazolja, hogy a középszintû vizsgán
a fiúk száma a lányok számának közel kétszerese volt, és a fiúk minden témakörben szignifikánsan
jobb eredményt értek el.

AZ EMELT SZINTÛ VIZSGA

Az emelt szintû informatikavizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészbõl áll. A gyakorlati vizsga 240
perces, a szóbeli legfeljebb 20 perces, legalább 30 perces felkészülési idõvel. A gyakorlati vizsgán
négy témakörben 120 pont (4. táblázat), a szóbelin 30 pont szerezhetõ. A teljesítmények érdem-
jeggyé alakítása a többi tantárgyhoz hasonlóan történik, tehát 60% feletti teljesítményre már jelest
lehet kapni (5. táblázat). Az emelt szintû vizsgákat az OKÉV által kijelölt intézményekben bonyolí-
tották le, a kóddal ellátott gyakorlati feladatok javítását az OKÉV által felkért tanárok végezték.

A 2005. évi májusi–júniusi emelt szintû vizsgán 679 fõ, a 2006. évi tavaszi vizsgán 1589 fõ vett
részt, azaz a vizsgázók száma emelt szinten egy év alatt 134%-kal nõtt. 2006-ban a vizsgázók
92,2%-a fiú, 7,8%-a lány volt, ez az arány jól tükrözi azt, hogy a nehezebb informatikai feladatok,
azokon belül a programozás elsõsorban a fiúk számára jelent kihívást, tehát õk azok, akik magas
szintû informatikai alkalmazások kezelésével kapcsolatos állásokat tölthetnek majd be.

Az emelt szinten érettségizõk a vizsga típusa szerint rendes, szintemelõ, kiegészítõ, elõreho-
zott, ismétlõ, illetve javítóvizsgát tettek. A vizsgázók többsége rendes érettségit tett, de sokan vál-
lalkoztak (2006-ban 292 fõ, azaz a vizsgázók 18%-a) a szintemelõ vizsgára is. Ez a sikeres közép-
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Témakör Pontszám

Szövegszerkesztés, prezentáció,
grafika, weblapkészítés 30

Táblázatkezelés 15

Adatbázis-kezelés 30

Algoritmizálás, adatmodellezés 45

Összesen 120

4. táblázat. Az emelt szintû informatika-

vizsga témakörei

Teljesítmény (%) Érdemjegy

60-100 jeles (5) 

47-59 jó (4) 

33-46 közepes (3) 

20-32 elégséges (2) 

0-19 elégtelen (1) 

5. táblázat. Az emelt szintû vizsga

teljesítményeinek megfelelõ érdemjegyek
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szintû érettségi vizsga elsõ alkalommal történõ megismétlését jelenti emelt szinten. Kiegészítõ vizs-
gára a sikeresen befejezett érettségi vizsga után azért jelentkeztek a diákok, mert érettségi bizonyít-
ványukban nem szerepelt az informatika vizsgatárgyként. Erre például azoknak volt szükségük, akik
már leérettségiztek, de olyan felsõfokú intézménybe jelentkeztek, ahol felvételi követelmény volt az
emelt szintû érettségi vizsga informatikából.

Bár a pontszámok 80%-át a gyakorlati vizsga eredménye szolgáltatja, a szóbeli vizsgán szerez-
hetõ pontokkal is lehet még változtatni a várható érdemjegyen, ezért a szóbeli vizsgára is érdemes
alaposan felkészülni. A két vizsgarész egymástól független, a szóbeli részen vizsgáztató tanárok
nem ismerhetik a vizsgázók gyakorlati vizsgán szerzett pontszámait. A szóbeli vizsgán a feleletet
négyféle szempont szerint értékelik, a 2006. évi adatok szerint a logikai felépítés (69%), a kifejezõ-
készség (70%) és a tartalmi felépítés (67,2%) eredményei között nincs nagy különbség, de jobb
eredmények születtek a kommunikáció terén (74,9%), a vizsga közben feltett kérdésekre adott
válaszok értékelésekor.

Az emelt szintû vizsgára vonatkozó teljesítménymutatók értékei

A teljesítmények eloszlásának vizsgálatával pontosabb képet kapunk a vizsgázók tudásáról. A gya-
korlati vizsgarész teljesítményeinek eloszlását ábrázoló diagramról megállapítható, hogy 2005-ben
(3. ábra) az eloszlás bimodális volt, ami azt jelzi, hogy a vizsgázók jól elkülöníthetõen két csopor-
tot alkottak, a felsõ harmadba csak azok kerültek, akik minden témakörben, így az algoritmizálás-
ban is jól teljesítettek. 2006-ban az emelt szinten vizsgázók többsége a gyakorlati vizsgán 30-59%
közötti eredményt ért el. A vizsgázók 5%-a 10% alatti, további 1%-uk 10–19% közötti teljesít-
ményt ért el, és összesen 36%-uk nem érte el a 40%-os eredményt.
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2005-ben és 2006-ban
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A szóbeli vizsgán nyújtott teljesítmények eloszlása eltérõ képet mutat a gyakorlati vizsga teljesít-
ményeinek eloszlásához képest. A szóbeli vizsga értékelési szempontjai szerinti pontozás eredmé-
nye alapján rajzolt diagram (a középszintû vizsga szóbeli részének az eloszlásához hasonlóan) nem
a normális eloszlás alakját követi. 2005-ben (4. ábra) a vizsgázók 50%-a érte el a legmagasabb,
90–100% közötti eredményt, és mindössze 10%-uk teljesített 50% alatt. 2006-ban már egyenlete-
sebb volt az eloszlás, a 10–89% közötti teljesítményt elérõk száma egyenletesen nõtt, a vizsgázók
40%-a nagyon magas, 27–30 közötti pontszámot kapott ebben a vizsgarészben. Azok a tanulók,
akik a gyakorlati vizsgán alacsony pontszámot értek el, valószínûleg nem vettek részt a szóbelin,
így ott a vizsgázók 13%-a teljesített 10% alatt (ez 205 fõt jelent, közülük 202-en 0 pontot értek
el). Összességében ezek az adatok azt jelzik, hogy 2006-ban az emelt szintû vizsgán olyan tanulók
is részt vettek, akik nem készültek fel alaposan a vizsgára.

Az emelt szintû vizsga gyakorlati témaköreiben elért eredmények

2005-ben az emelt szintû gyakorlati vizsgán az átlagos teljesítmény 62,8%, 2006-ban 47,6% volt
(6. táblázat). Mindkét évben az átlagnál magasabb az eredmény a dokumentumkészítés, és az
átlagnál alacsonyabb az algoritmizálás témakörében, ugyanakkor 2005-ben az adatbázis-kezelés,
2006-ban a táblázatkezelés témakörében mérhetõ az átlagtól jobb eredmény.
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4. ábra. Az emelt szintû vizsgázók teljesítményeinek eloszlása a szóbeli vizsgán 2005-ben és 2006-ban

Témakör Szövegszerkesztés, prezen- Táblázat- Adatbázis- Algoritmizálás,
táció, grafika, weblapkészítés kezelés kezelés adatmodellezés

Összes

Max. (pont) 30 15 30 45 120

2005. átlag (%) 85,34 56,15 72,07 40,70 62,80

2006. átlag (%) 81,07 55,46 44,10 24,99 47,60

6. táblázat. A 2005. és a 2006. évi emelt szintû témakörök eredményeinek alapstatisztikája

(2005: N=679; 2006: N=1589)
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2006-ban az elõzõ év eredményéhez képest a dokumentumkészítésben és a táblázatkezelésben
a teljesítmények kismértékû, míg az algoritmizálás és az adatbázis-kezelés terén nagyobb mértékû
csökkenését figyelhetjük meg. A különbözõ teljesítmények egyrészt a vizsgázók alacsonyabb szin-
tû felkészültségével (mely valószínûleg a jelentõs létszámnövekedésnek (is) köszönhetõ), másrészt
a feladatsorok, elsõsorban az adatbázis-kezelési és a programozási feladatsor nehézségével magya-
rázhatók.

Szövegszerkesztés, prezentáció, grafika, weblapkészítés

Emelt szinten a dokumentumkészítési feladat magában foglalja a szövegszerkesztõ, bemutatóké-
szítõ, grafikai, illetve honlapszerkesztõ programok használatát. A 2005. májusi vizsgán honlapszer-
kesztõ- és grafikai, a 2005. októberi vizsgán prezentációkészítõ-, grafikai és szövegszerkesztõ-,
2006 februárjában szövegszerkesztõ- és grafikai, 2006 májusában szövegszerkesztõ-, 2006 októ-
berében szövegszerkesztõ- és weblapkészítõ-programokat kellett használni.

A 2005. májusi vizsgán a feladat – képeket és szöveget tartalmazó forrásállományok segítségé-
vel – egy olyan weboldal létrehozása volt, amely egy mobiltelefon jellemzõit mutatta be. A weboldal
létrehozásakor táblázatban kellett elhelyezni a telefon kiszínezett képét, a forrásállomány szövegét,
majd a formázások után a telefon képét linkké kellett alakítani. A feladatot egyértelmû utasítások és
a minta képe alapján kellett elkészíteni, így a feladat megértése és megoldása nem okozhatott prob-
lémát.

A 2006. májusi vizsgán egy háromoldalas dokumentumot kellett elõállítani minta és utasítások
alapján, forrásállományok felhasználásával. A dokumentumban a következõ mûveleteket kellett el-
végezni: szöveg beillesztése egy egyszerû szöveges állományból, karakterek és bekezdések formá-
zása, keresés, képek, táblázat, szövegdoboz, alakzat beszúrása, formázása, oldalbeállítás, automa-
tikus elválasztás beállítása.

Az emelt szintû dokumentumkészítés közben alkalmazandó mûveletek a vizsgakövetelmény
középszintre vonatkozó részében találhatók. Az emelt szintû vizsgafeladatokat a mûveletek nehéz-
sége, a menüpontok alkalmazásának mélysége, a programok komplex alkalmazása különbözteti meg
a középszintû feladatoktól, de a közeljövõben szükséges lehet a közép- és az emelt szintû követel-
mények megkülönböztetése is.

2006-ban emelt szinten a dokumentumkészítés témakörben a vizsgázók 4,27%-kal gyengébben
teljesítettek, de mindkét évben ebben a témakörben született a legjobb átlageredmény. A 2006. évi
gyengébb eredmény egyik oka az lehet, hogy a szövegszerkesztési feladat megoldása közben egy
19 részfeladatból álló feladatsor több lépésbõl álló utasításait kellett követni, míg 2005-ben a fela-
dat leírása csak 13 rövidebb, egyszerûbb utasítást tartalmazott. A 2005. évi jobb eredmény követ-
kezhetett abból is, hogy az emelt szintre jelentkezõ vizsgázók többsége a weblapkészítésben magas
szintû készségekkel rendelkezik.

Táblázatkezelés

A táblázatkezelési vizsgafeladatok a követelmények alapján a következõ mûveletek elvégzését
mérték: táblázat mentése, adatok bevitele, szöveg, szám, dátum típusú adatok használata, képle-
tek, függvények alkalmazása, relatív, abszolút és vegyes hivatkozások használata, karakterek és cel-
lák formázása (pl. igazítás, szegélyezés, mintázat), adatok szûrése, rendezése.

A 2005. évi táblázatkezelési vizsgafeladatban egy szöveges állomány adatainak a beolvasását
követõen kellett kiszámítani egy túra résztvevõinek az életkorát, és a kor szerint, illetve egyéb jogo-
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sultság alapján járó utazási kedvezményeket. A feladatban szükség volt bizonyos adatok kigyûjté-
sére, de a javítás során csak a szûrés eredményességét lehetett értékelni, nem volt lehetõség annak
ellenõrzésére, hogy a vizsgázó valóban alkalmazta-e az autoszûrõt vagy az irányított szûrõt, eset-
leg egyszerûen csak átmásolta a szükséges adatokat a másik munkalapra. A kigyûjtött adatokat
végül kor szerint kellett rendezni úgy, hogy a legfiatalabbal kezdõdjön a felsorolás, azaz az adatokat
a születési dátum szerint csökkenõ sorrendben kellett megjeleníteni. A rendezési feladat jól mérte
a vizsgázók problémamegoldó képességét is, mert a megoldást nem lehetett az utasítás alapján
mechanikusan elvégezni, a feladat szövegét a programmal végrehajtható parancsokra kellett átalakí-
tani. Az egyszerûbb statisztikai, logikai függvények, képletek alkalmazásáért abban az esetben is
egy pont járt, ha a kiszámított értéket több cellában is meg kellett jeleníteni. A bonyolultabb vagy
egymásba ágyazott függvények használatáért általában két pontot szerezhettek a vizsgázók. Az
eredmény megjelenítésekor szükség volt a függvényértékek kerekítésére is, amelyet el lehet végezni
a formázás eszköztár „Tizedeshelyek csökkentése” ikonjával és függvénnyel is. A vizsgázók ebben
a részfeladatban érték el a legalacsonyabb részteljesítményt, amelynek egyik oka az lehet, hogy bár a
feladat konkrétan nem tett utalást a függvény alkalmazásának szükségére, a javítási útmutató alapján
csak azok szerezhettek pontot a kerekítésért, akik a megfelelõ függvényt alkalmazták. A feladat
négy formázási mûveletet is igényelt, de a formázás részleges elvégzése esetén nem szerezhettek
pontot a vizsgázók, mert csak több formázási mûvelet együttes elvégzése esetén járt a pont.

A 2006. évi táblázatkezelési témakörben egy 12 részfeladatból álló matematikai problémát kel-
lett megoldani. Az adatok feltöltését követõen az A oszlopban lévõ számoknak és a B1, C1, D1
cellákban lévõ számok osztásának a maradékát kellett kiíratni egy vegyes hivatkozást tartalmazó,
másolható függvény alkalmazásával, majd egy segédtáblázatban tetszõlegesen begépelt számok
esetében kellett megkeresni egy keresõfüggvény alkalmazásával a maradékokat. A képlet másolható-
sága érdekében függvények egymásba ágyazására is szükség volt. A leggyengébb átlageredményt
abban a feladatban érték el a vizsgázók, amelyben keresõfüggvényt kellett alkalmazniuk, ehhez elõ-
ször három számjegybõl kellett háromjegyû számot alkotni, majd egy segédtáblázatban kellett meg-
keresni ezt a háromjegyû számot, eredményként pedig a segédtáblázat elsõ oszlopában levõ értéket
kellett megjeleníteni. A feladat egyszerû karakter- és cellaformázásokat is tartalmazott. A feladat
megértése és megoldása során szükség volt a vizsgázók matematikai problémamegoldó készségé-
nek aktivizálására is. A formázási feladatokban magas (86–98% közötti), míg a függvények alkal-
mazásában közepes (47%-os) átlagteljesítményt értek el. A legbonyolultabb, formális matematikai
mûveletet igénylõ feladatot viszont csak gyenge (10%-os) átlagteljesítménnyel oldották meg.

Emelt szinten a táblázatkezelési feladat elsõsorban összetettebb feladatok megoldását igényli.
A formázás minimális szerepet kap, a sikeres megoldás és a jó teljesítmény elérése érdekében nél-
külözhetetlen a probléma megértése, a táblázatkezelõ program funkcióinak alapos ismerete, az egy-
szerû függvények mellett a több argumentumú függvények egymásba ágyazásának használata.

A 2005. és 2006. évi vizsgán a táblázatkezelésben a vizsgázók közel azonos átlageredményt
értek el. 2005-ben a feladat egy életszerû probléma megoldását igényelte, míg 2006-ban egy ma-
tematikai problémát kellett megoldaniuk a vizsgázóknak. A feladatokban a formázás megvalósítása-
kor és az egyszerûbb függvények kivitelezésekor jobb, míg az összetett függvények alkalmazásakor
gyengébb eredményt értek el a vizsgázók.
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Adatbázis-kezelés

Az adatbázis-kezeléssel kapcsolatos feladatok a vizsgakövetelmény szerint a következõ mûveletek
elvégzését mérték: adatok importálása, adatbázis készítése és mentése, megadott szerkezetû adat-
tábla létrehozása, kulcsmezõ kiválasztása, a mezõknek megfelelõ adattípusok alkalmazása, az adat-
típusoknak megfelelõ mûveletek végzése, a táblák közötti kapcsolatok megtervezése, beállítása,
adott feltételeknek megfelelõ rekordok megjelenítése, a szükséges mezõk kiválasztása, az adat-
táblából származó információk megjelenítése, a lekérdezõ nyelv utasításainak alkalmazása, jelentés
készítése.

A 2005. évi feladatban egy háromtáblás adatbázist kellett létrehozni, amely egy élelmiszerüzlet
napi eladásait tartalmazta. Az adattáblákat egyszerû szöveges forrásállományok importálásával kel-
lett létrehozni úgy, hogy importáláskor ne keletkezzenek új mezõk. Az adattáblák felhasználásával
nyolc lekérdezés készítése volt a feladat, ezekben csak a szükséges mezõk jelenhettek meg. A le-
kérdezések értékelésekor külön pont járt a megfelelõ mezõnevek kiválasztásáért, a feltételek meg-
adásáért, a kapcsolat és a szükséges rendezés beállításáért. A lekérdezések között hangsúlyosab-
ban jelent meg a számított mezõ használata és a csoportosító lekérdezés.

A 2006. évi feladatban szövegállományok importálásával kellett létrehozni egy három táblából
álló adatbázist. Az adattáblákban meg kellett adni az elsõdleges kulcsokat, majd az adattáblák fel-
használásával nyolc lekérdezést kellett készíteni. A lekérdezések fokozatosan nehezedõ sorrendben
szerepeltek, az elsõ két lekérdezésben csak egy táblából kellett a megfelelõ mezõket megjeleníteni,
a többi lekérdezés esetében több táblát kellett alkalmazni. A lekérdezésekben a következõ mûvele-
teket kellett elvégezni: rendezés egy vagy több mezõ szerint, egy mezõ szerint rendezett rekordok
közül az elsõ rekord megjelenítése, matematikai képlet alkalmazása, az egyes mezõk szerinti cso-
portosítás, darabszám megállapítása, átlag kiszámítása, számított mezõ használata, allekérdezés
készítése. Emelt szinten tehát elsõsorban olyan lekérdezések szerepeltek, amelyekben képletet vagy
kifejezést kellett megfelelõ szintaktikai formában alkalmazni. A választó lekérdezéseken kívül ismer-
ni kellett a frissítõ és új táblát készítõ lekérdezések létrehozásának módját is.

Emelt szinten az adatbázis-kezelés jó lehetõséget biztosít a hétköznapi feladatok informatikai
megvalósítására, kódolására. Az adatbázis szerkezetének kialakítása, az adattáblák készítése, a
megfelelõ adattípusok beállítása, a kapcsolatok kialakítása, a relációs adatbázissal kapcsolatos mû-
veletek, a lekérdezések, jelentések feladatleírásnak megfelelõ elkészítése alapos felkészülést, fejlett
problémamegoldó képességet igényel. 2006-ban a legnehezebb feladat egy összetett, többtáblás
lekérdezés volt, amelyet al-lekérdezéssel lehetett megoldani, a lekérdezésnek arra kellett volna vá-
laszt adnia, kik értek el az átlagnál jobb eredményt.

Az adatbázis-kezelés témakörben a 2006. évi vizsgán mintegy 28%-kal gyengébb eredményt
értek el a vizsgázók, a gyengébb eredményt valószínûleg a lekérdezések nehézsége okozhatta. El-
képzelhetõ, hogy az eredményes megoldásban annak is szerepe volt, hogy az adattáblák közötti
kapcsolatokat a 2005. évi feladatsorban egy ábra is szemléltette, míg a 2006. évi vizsgafeladatban
a feladat megértését nem segítette ábra, és a feladat opcionális mûvelet elvégzését is kérte a vizsgá-
zóktól („Ha a meglévõ mezõk nem alkalmasak azonosítónak, vegyen fel azonosító szerepû me-
zõt!”). 2005-ben az adott adattáblából a legdrágább áru kiválasztása volt a legnehezebb feladat,
míg 2006-ban egy ehhez hasonló lekérdezést az átlagot megközelítõ eredménnyel sikerült megol-
daniuk a vizsgázóknak. Ez a jelenség azt is jól tükrözi, hogy a vizsgázók a felkészülés közben ered-
ményesen használják fel az elõzõ évek vizsgafeladatait, de más szövegkörnyezetben nem mindig
képesek megfelelõ módon adaptálni a megoldásokat.
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Algoritmizálás, adatmodellezés

Az algoritmizálási témakörben követelmény, hogy a vizsgázó ismerje a struktogramot vagy a folya-
matábrát és a mondatszerû algoritmus-leíró eszközt, tudjon programot tervezni, ismerjen egy
programozási nyelvet, tudjon típusokat definiálni, változókat deklarálni, programszerkezeteket (szek-
venciát, elágazást, ciklust) tervezni, eljárásokat írni, állományokkal adatbeviteli és -kiviteli mûvele-
teket végezni. A vizsgán egy közepes nehézségû, de összetett feladatot kell megoldani a választott
programnyelven.

2005-ben az algoritmizálási feladat elsõ két részfeladatában öt lottószámot kellett növekvõ sor-
rendbe rendezni és kiíratni a képernyõre. A többi részfeladatban egy lottószámokat tartalmazó
adatállomány feldolgozásával kellett mûveleteket végezni. A részfeladatok megoldásához szükség
volt az elemi programozási tételek alkalmazására, például az eldöntés, a kiválasztás, a megszámolás
tételek algoritmusának megfelelõ programrészek készítésére, valamint az állomány megfelelõ ada-
tainak kiválasztására és bõvítésére. A részfeladatok többsége egymástól független volt. A megoldást
könnyítené, ha az összetartozó részfeladatok szövege egy részfeladaton belül jelenne meg, így a
tanulók könnyebben kiválaszthatnák, melyik megoldásával kívánnak foglalkozni.

2006-ban az algoritmizálási feladatban egy kémiai vonatkozású feladat algoritmusát kellett
elkészíteni. A feladat rövid ismertetõvel kezdõdött, amelyben azokat a tudnivalók szerepeltek, ame-
lyeket a feladat megoldása érdekében a szakszöveggel kapcsolatban ismerniük kell a vizsgázóknak.
A feladat hat részbõl állt, az elsõ részfeladatban például az egyes fehérjékre vonatkozó adatokat
(fehérje neve, rövidítése, betûjele, az alkotó C, H, O, N, S atomok száma) kellett beolvasni, majd
a beolvasott adatok alapján kellett kiszámolni az adott fehérje relatív molekulatömegét. A többi
részfeladat során a következõk elvégzésére volt szükség: számítások, rendezési algoritmus alkal-
mazása, feltételvizsgálat végrehajtása, szöveg formátumú állományban levõ adatok beolvasása, a
fájlban levõ adatok feldolgozása, az eredmény kiíratása a képernyõre és egy egyszerû szöveg for-
mátumú fájlba. Bár egyes feladatrészek hivatkoztak az elõzõ feladat eredményeire, a feladatok
megoldása során ezek helyett egyéb adatokkal is dolgozhattak a vizsgázók. Az algoritmizálással
kapcsolatos feladatban a legnagyobb kihívást a részfeladatoknak megfelelõ elemi algoritmusok
kitalálása és kódolása jelentette.

2006-ban az algoritmizálás témakörben 15,7%-kal teljesítettek gyengébben a vizsgázók, ennek
oka többek között az lehet, hogy 2006-ban egy szakmai szöveg megértését követõen foghattak a
program készítéséhez. 2005-ben a vizsgázók 22,9%-a, 2006-ban a 21,2%-uk nem foglalkozott
a témakörrel, ami azt jelenti, hogy a vizsgázók egyötöde az algoritmizálási ismeretek hiánya elle-
nére jelentkezett az emelt szintû vizsgára.

Az emelt szintû vizsga tanulságai

Az emelt szintû feladatok megoldása az informatikai képességek széles körû alkalmazását igényli a
vizsgázóktól. Az emelt szintû vizsga elméletigényesebb, több háttértudást és magasabb szintû
mûveletek alkalmazását igényli, mint a középszintû vizsga. Az emelt szintû gyakorlati vizsga három
témaköre magában foglalja a középszint öt témakörét, így azokat tartalmilag is lefedi, az algoritmi-
zálás témakör azonban csak emelt szinten jelenik meg a vizsgakövetelményben. A témakörök
különbözõ nehézségûek, de ezek együttes alkalmazása lehetõséget nyújt arra, hogy egy feladatsor
megfelelõ módon differenciáljon a vizsgázók között.
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Az eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy az egyes témakörök változó nehézségûek, a do-
kumentumkészítéssel kapcsolatos feladat mindkét évben könnyû volt, az algoritmizálási feladat
azonban 2006-ban sokkal nehezebb volt, mint 2005-ben. Adatbázis-kezelésbõl és táblázatkeze-
lésbõl az elkövetkezendõ években is célszerû hasonló nehézségû vagy kismértékben nehezedõ,
egy-egy új funkcióval bõvülõ feladatsorok alkalmazása, mert ez biztosítja az oktatásban alkalmazott
tananyagok fokozatos fejlõdését és a vizsgázók eredményeinek a javulását.

Az egyes témakörök összefüggéseinek vizsgálata során kiderült, hogy a korreláció mértéke a
táblázatkezelés és a dokumentumkészítés között (0,63), valamint a táblázatkezelés és az adatbázis-
kezelés között (0,6) a legmagasabb, ami azt igazolja, hogy a vizsgázók e három témakör felada-
tainak a megoldására fordítják a legnagyobb figyelmet. Ugyanakkor nagyon gyenge az együttjárás
az algoritmizálás és a dokumentumkészítés (0,27) témakörök között. A tanulók eltérõ stratégiájá-
nak alkalmazását igazolja az is, hogy a vizsgázók közel 40%-a nagyon jól (81% feletti eredménnyel)
oldotta meg a dokumentumkészítési feladatot, de gyengén (20% alatti eredménnyel) szerepelt az
algoritmizálási feladatban, és csupán 10%-uk teljesített nagyon jól mindkét témakörben.

Az adatok begépelése, beolvasása, másolása, beillesztése, importálása, konvertálása a további
mûveletvégzés elengedhetetlen alapfeltétele, ezért a felkészülés során ezek begyakorlása, rutin-
szerû alkalmazása feltétlenül szükséges. Emelt szinten a feladatok komplex jellege miatt kevésbé tel-
jesíthetõ az a kritérium, hogy a részfeladatok egymástól függetlenek legyenek, mert a feladatsor
egyes részei bemeneti adatként használják az elõzõ részfeladat eredményét. A részfeladatok nehe-
zedõ sorrendje ugyanakkor lehetõvé teszi, hogy a tanulók a legjobb tudásuk szerinti teljesítményt
nyújtsák a vizsgán.

A jó reliabilitási mutatók (a Cronbach-alfa értéke 2005-ben 0,82, 2006-ban 0,88) azt jelzik,
hogy az emelt szintû gyakorlati feladatsorok megfelelõ módon különítették el a különbözõ képes-
ségû vizsgázókat. Az emelt szintû vizsga feladatsorával szemben támasztott követelmény a predik-
tív validitás, hiszen a vizsga egyben a felsõfokú intézménybe való felvételi szerepét is betöltheti, így
az eredmény alapján hozott döntés évekre meghatározhatja az érettségizõ sorsát. Az objektivitás
elengedhetetlen feltétele a javítókulcs egyértelmûsége, ezért a javítási útmutatóban többféle megol-
dást is érdemes és szükséges részletezni.

Az emelt szintre jelentkezõ vizsgázók között közel 12-szer annyi fiú volt, mint lány. Szignifikáns
különbségeket mérhetünk a fiúk és a lányok eredményei között, a lányok mind a négy témakör ese-
tében, így a gyakorlati feladatsor egészére vonatkozóan is szignifikánsan gyengébben teljesítettek,
mint a fiúk. A nemek között a legnagyobb különbség a programozás témakörben belül mérhetõ.

Az emelt szintû érettségi témaköreiben olyan kreatív feladatok készítésére van lehetõség, ame-
lyekre nehéz felkészülni, ezért az informatika oktatása során a gondolkodás, a problémamegoldás
fejlesztésére, életszerû informatikai problémák értelmezésére, együttes megbeszélésére van szük-
ség. Az elõzõ évi vizsgafeladatok megoldása, típuspéldák begyakoroltatása nem elegendõ az érett-
ségire való felkészítéskor (EINHORN 2006), a vizsga követelményeinek, az elõzõ évek nyilvános fela-
datsorainak és a segédkönyveknek az együttes felhasználásával lehet hatékonyan felkészülni a
vizsgára.

ÖSSZEFOGLALÁS

Az érettségire való eredményes felkészülés és felkészítés hatékony, jól szervezett tanulási és tanítási
stratégia alkalmazását igényli. Elõzetes felmérések szerint (TOMPA 2006b) a tanárok döntõ többsége
azokat a feladatsorokat részesíti elõnyben, amelyek több rövid feladatból állnak, a hosszú távú fej-
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lesztés azonban egy komplex, a témakörök mindegyikét lefedõ feladatsor alkalmazásának a lehe-
tõségét is elõrevetíti.

A vizsgán biztosítani kell, hogy csak az szerezhessen elégségest vagy annál jobb jegyet, aki a
tantervben és a vizsgakövetelményben szereplõ elvárásokat legalább minimális szinten teljesíti. Ez
azt jelenti, hogy a feladatsornak olyan nehézségûnek kell lennie, hogyha a vizsgázó az elégségeshez
szükséges szintet eléri, azaz a feladatoknak legalább a 20%-át megoldja, akkor az a tantervben
elõírt követelmények minimális teljesítését jelentse. A minimális szint meghatározása nagyon fontos,
mert ez az elvárás adja meg a tantárgy rangját, és hatással van a felkészülés minõségére is. Az
érettségi vizsgán az alsóbb iskolafokozatokban szerzett tudás is számon kérhetõ, mert ez a közép-
fokú ismeretelsajátítás és a haladó szintû gyakorlat elõfeltétele, de az értékeléskor meg kellene
különböztetni azt a tudást, amelyet a tanulók a különbözõ iskolafokozatokban szereztek.

Az informatikaérettségi különbözõ gyakorlati témaköreiben egymáshoz hasonló tudáselemek is
szerepelhetnek, de több témakörben fölösleges a hasonló elemek mérése, az egyes témakörökben
szereplõ elemek inkább egymás komplementereként jelenhetnének meg. Mivel az értékelhetõség
alapfeltétele, hogy a vizsgázó az elkészített dokumentumot a megfelelõ helyre, az adott néven és
formátumban mentse el, például a mentést nem szükséges külön értékelni.

A vizsgalap készítésének egyik nehézsége, hogy sokkal több elemi mûveletet kell végrehajtania
a vizsgázónak, mint ahány pont adható a dolgozatra. A hasonló típusú tudáselemek mérésekor
hasonló mértékû teljesítmény mérhetõ, ezért érdemesebb lenne különbözõ mûveletek elvégzését
értékelni. Ha értékeléskor csak a hasonló típusú mûveletek összevonására kerülne sor, az ered-
mények elemzésekor részletesebb képet alkothatnánk a vizsgázók tudásszintjérõl.

Az érettségi vizsga szóbeli része közép- és emelt szinten is lehetõvé teszi a gyakorlati vizsga
eredményének javítását, a vizsgázók többsége a szóbelin szerzett pontokkal jobb jegyet szerez,
mintha csak a gyakorlati témakör eredménye alapján kapna érdemjegyet. Az informatikaérettségi
gyakorlati része, fõleg az emelt szintû vizsga esetében, egyfajta elõszûrõként is mûködik, mert ha
a vizsgázó úgy véli, nem jól sikerült a gyakorlati rész, akkor a szóbeli vizsgán már nem vesz részt.

A szóbeli vizsgán elért eredmény nem a normális eloszlás alakját követi, ennek egyik lehetséges
oka valószínûleg az, hogy a szóbeli vizsga értékelésekor a feleletet négyféle, egymástól nem telje-
sen független szempont szerint értékelik. Valószínû, hogy ha egy felelet tartalmilag megfelelt az
elvárásoknak, akkor azt a vizsgázó logikus sorrendben építette fel, pontosan használta a szak-
nyelvet, illetve tudott válaszolni a vizsgán feltett kérdésekre is, azaz kommunikációs készségeit is
bizonyította, emiatt torlódhattak a feleletre adható pontszámok a magasabb értékek felé. A szóbe-
li vizsga értékelési szempontjai szoros összefüggést mutatnak, a vizsgán a négyféle szempont közül
célszerû lenne az önálló felelet szakmaiságát, minõségét, a tartalom teljeskörûségét több ponttal
értékelni, mert a tartalomra adható magasabb pontszám lehetõvé tenné a vizsgázók közötti na-
gyobb mértékû differenciálást.

A gyakorlati vizsga elsõsorban procedurális tudást, képesség jellegû komponenseket mér, ame-
lyek természetesen nem nélkülözik a deklaratív, ismeret jellegû komponenseket sem (CSAPÓ 2003a).
A további fejlesztés érdekében a legfontosabb feladat az informatikaérettségi eredményét meghatá-
rozó legfontosabb képességek, készségek azonosítása, szintek szerinti csoportosítása, rendszerbe
szervezése, valamint ezek objektív értékelésének a meghatározása, majd a tapasztalatok alapján
történõ változtatás lenne. A vizsgára való felkészülés során elsõsorban az értelmezõ, az informá-
ciót értékelve feldolgozó, gondolkodásra ösztönzõ tanulási folyamatot kellene elõnyben részesíteni
(CSAPÓ 2003b).
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A vizsga fejlesztése kétféle szinten valósulhat meg. Míg az elsõ szinten a szakértõk, vizsgáz-
tatók véleménye alapján alakultak ki az érettségi követelményei, eljárásai, a második szinten már a
vizsgatapasztalatok és a vizsgázók teljesítményei alapján lehet változtatni az eljárásokon, amely egy-
ben a vizsga standardizálását eredményezheti. A szakemberek az oktatásfejlesztés egyik kulcs-
kérdésének tekintik a standard vizsgáztatást, mert a vizsgakövetelmények és a teljesítményértékelés
objektivitása esetén objektív választ kaphatunk az iskola eredményességérõl is (MÁTRAI 2001).
A szabványosítás nem a feladatsorok, mûveletek évenkénti hasonlóságát, egymásra épülését, hanem
a gondolkodást igénylõ mûveletek és a rutinmûveletek arányának meghatározását jelentheti. Ez
indirekt módon hatással lehetne a tanítás céljának, feladatrendszerének átalakítására is, mert a nyil-
vánosságra hozott érettségi feladatlapok a gyakorlatban erõsebben szabályozhatják a tanítást, mint
a vizsgakövetelmény leírása. A fejlesztés során a folyamatok fejlesztése mellett olyan mintafelada-
tok készítésére volna szükség, amelyek – társadalmilag hasznos információhordozó szerepük mel-
lett – módszertani példákat mutatnának a hétköznapi életben felmerülõ problémák informatikai
eszközökkel történõ megoldására is.
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