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Oktatási
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A K/14116. és a K/14243 . számon „Milyen eredménnyel zárultak a próbaérettségik?" azonos
című írásbeli kérdéseire az alábbi választ adom :

A 2004 májusában lezajlott próba-érettségi program megszervezésében és lebonyolításában az
OKÉV (Országos Közoktatási és Értékelési Vizsgaközpont) és az Országos Közoktatási
Intézet (OKI) vett részt.

A tanév rendjéről szóló 12/2003 .(V.23 .) OM rendeletben előírtaknak megfelelően 2004 .
május 18-án valamennyi - ide értve a felnőttképzést is - érettségi vizsgáztatásra jogosult
iskola 11 . évfolyamos tanulója írásbeli dolgozatot írt az öt kötelező vizsgatárgy
valamelyikéből : magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, az idegen nyelvek közül
az angol és a német nyelv . A vizsgatárgyat, illetve a vizsgaszintet az iskola és a diák közösen
választotta .
A 2004-es próba-érettségi programnak a 11 . évfolyamosok számára csökkentett
követelményei 2003 októbere óta nyilvánosak voltak az OKÉV honlapján ( www.okev.hu) .
Emellett az iskola, illetve a diák dönthetett arról, hogy megoldja-e az alábbi vizsgatárgyak
valamelyikének írásbeli feladatsorát : informatika, fizika, kémia, biológia, földrajz .
A próba-érettségi átfogó célja volt a tanárok és a tanulók hatékony, széles körű tájékoztatása .
A vizsgafejlesztéssel összefüggő cél volt a feladatsorok kipróbálása, az egyes
feladattípusoknál elért eredmények értelmezése és visszajelzése (a tanárok, a vizsgázók, a
vizsgafejlesztők és a tanártovábbképzés számára) .
További fontos cél volt az írásbeli vizsga szervezésének és értékelési eljárásainak modellezése
(emelt szinten külső értékelés) mellett a tapasztalatok visszajelzése a jogi szabályozás, a
vizsgafejlesztés és az oktatásirányítás számára egyaránt.
Ugyanakkor nem volt és nem is lehetett célja a próba-érettséginek az a vizsgálat, hogy az
egyes vizsgatárgyakból a vizsgázók hányan, milyen érdemjegyet értek el .

A kötelező tárgyak középszintű dolgozatait az iskolában értékelték, ezekről az eredményekről
semmiféle adat nem áll rendelkezésre. Csak az elemzési mintába bekerült középszintű
dolgozatokról rendelkezünk információval, ezeket a Követelmény- és Vizsgafejlesztő

Pánczél Károly
képviselő úr
részére

1 1055 Budapest V.,

Szalag utca 10-14.

1 telefon : +361 473 7000

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség telefax: +361 473 7001

Frakciója

Budapest

1884 Budapest, Pf .1 .

i

Tisztelt Képviselő úr!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

OKTATÁSI MINISZTERE



Központ által felkért tanárok minősítették . Az emelt szint írásbeli munkáit az OKÉV által
szervezett és működtetett regionális bizottságok értékelték . Vizsgatárgyanként 7 regionális
bizottságvezetők képeztünk ki erre a tevékenységre .
A választható tárgyak középszinten és emelt szinten írott vizsgadolgozatait az iskola
szaktanárai javították, ezek eredmény-adatai tehát az iskolai értékelésekre épülnek .
A kötelező vizsgatárgyak dolgozatainak feldolgozása reprezentatív mintán alapult, a minta a
nemek, illetve a félévi osztályzatok szerinti reprezentativitást képviselte. (Megjegyezzük,
hogy a tervezett mintához képest a hiányzások miatt kevesebb dolgozat került be) . A táblázat
a szakmai feldolgozásra került minta elemszámát tartalmazza .

Minden hasznosítható eredmény és visszajelzés beépül a 2005-ös írásbeli vizsga
feladatsoraiba és értékelési eljárásaiba . Az elemzések alapján a kötelező vizsgatárgyak közös
tapasztalataiból levonható következtetések segítették a további felkészülést . Fontos tapasztalat
és bíztató jel a 2005. évi vizsgafeladatok készítői számára, hogy az új típusú feladatok
általában jobban sikerültek, mint az eddig megszokott, lexikális ismereteket számon kérő
feladatok . Ennek alapján tehát az írásbeli vizsgák tervezett szerkezetén nem kell változtatni .
Mind a középszint, mind az emelt szint javítási-értékelési útmutatóit alkalmazni tudták az
értékelők .
Bár egyedi, az érettségi vizsgára nyilvánvalóan nem jellemző, de az értékelés szempontjából
lényeges tapasztalat, hogy a 11 . évfolyamos tanulók külön nem készültek fel erre az
eseményre, nem voltak összefoglaló, ismétlő tanórák . A résztvevők számára a feladatok
megoldásának nem volt igazi tétje, így sokan nem használták ki a rendelkezésre álló időt .

A próba-érettségi elérte célját : segítette az új érettségi rendszerben először vizsgát tevők
tájékozódását a vizsga menetéről a 2005 . évi érettségi vizsgára való felkészülésben. Fontos
tapasztalatokat hozott a logisztikai, szervezési tennivalókhoz. Jól segítette mind a diákok,
mind a tanárok felkészülését.

Budapest, 2005 . február „ „

Üdvözlettel :

Magyar Bálint

Vizsgatárgy Összes Emelt szint A szakmai
elemzés
mintája

Középszint A szakmai
elemzés
mintája

Magyar nyelv
és irodalom

20988 4157 769 16381 1513

Történelem 21907 5502 717 16405 1522
Matematika 25542 6911 859 18631 1600
Angol nyelv 14817 3419 719 11398 1115
Német nyelv 11126 2014 680 9112 1042



A matematika pontszámok eloszlása (%)



A történelem pontszámok e oszlása -
középszint

N =1522 an ló450fó
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Magyar nyelv és irodalom
pontszámok eloszlása (%)

- középszint - (N = 1513 tanuló)

Az írásbeli vizsgán a vizsgázó használhatja a Magyar helyesírás szótárát .
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A szövegértési feladatsor eredményei (%)
középszint N 1513 tanuló

01. Fogalomértés

2. Kifejezések értelmezése

3. A c í m szerepe

4. Vázlatírás

5. Érvelés
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6. A zárójel szerepe

•

	

7. Globalizmus, lokalizmus
értelmezése

Cl 8. Hozzászólás az
anyanyelvről



Az angol pontszámok eloszlása
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A német pontszámok eloszlása


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8

