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MOTTÓ 

„Az emberi nem mindenben a szépet, s a tökéletest keresi. Ez azon javítási elv, mely 

…cselekedetinek…és minden munkálódásinak s előre törekedésinek legrejtettebb 

titka.”  (Gróf Széchenyi István) 

„ Ha az embert olyannak vesszük, amilyen, tulajdonképpen rosszabbá tesszük. De 

ha olyannak vesszük, amilyennek lennie kell, akkor azzá tesszük őt, amivé 

lehetne.” (Goethe) 

„A képességek fejlesztésében nélkülözhetetlen az állandó gyakorlás, hisz minden 

emberi tehetség csak szüntelen gyakorlással, tréninggel érheti el legmagasabb fokát, 

legnagyobb fényességét. Ám a képességek gyarapításában ne a maximalizmus vezessen 

bennünket. Mindenkinek meg kell találnia azt a küszöböt, amelyet céljai 

megvalósításában már nem érdemes átlépni.” (Gróf Széchenyi István) 
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1. TÉMAVÁLASZTÁS 

1.1 CÉL-ÉS MÓDSZERMEGJELÖLÉS 

 
Pedagógusként nagyon sokat hallottunk, tapasztaltunk és olvastunk képesség- 

és készségfejlesztésről. Kis túlzással, ezzel töltöttünk eddigi életünkből 30 évet 

a katedrán. Szaktanárként, osztályfőnökként, munkaközösség-vezetőként, 

vezetőtanárként, szaktanácsadóként, folyamatosan azt tapasztaljuk, hogy a 

középiskolai tanulók és tanárok e területen is tengernyi problémával küzdenek. 

Különösen bonyolult a középiskolában tapasztalt kép, ha szaktárgyi 

érdeklődési területekre bontjuk a problémát. Még komplikáltabb a terület 

kutatása, ha az új típusú érettségi vizsga követelményeit tekintjük. 

Kíváncsiak  voltunk, hogy milyen eredményeket kapunk az egyes képességek 

és készségek fejlesztése területén, konkrét feladatok, feladatlapok esetében 

saját intézményünkben. Jelenlegi feladatkörünkből pedig az a lehetőség 

adódott, hogy másik két iskola esetében is összehasonlíthattuk, mennyiben 

hasonló, ill. mennyiben tér el a helyzet saját iskolánkétól. Az alapkérdést 

eredetileg a Zrínyi Miklós Szakközépiskola és Gimnázium földrajztanára 

vetette fel. ”Az elmúlt tanévben négy párhuzamos osztály működött 

iskolájában. Szeretné tudni, milyen felkészültséggel érkeztek diákjai az általános 

iskolából, rendelkeznek-e elegendő ismerettel, képességekkel és készségekkel e 

szaktárgy területén az új típusú érettségi vizsga letételéhez.” 

Milyen fejlesztési követelményeket ír elő ma a középiskolai tanterv, milyen 

lehetőségekkel rendelkezik e területen a tanuló és a szaktanár? - kezdtük a 

kérdésre a választ kutatni. Természetesen van véleményünk a diákok 

felkészültségéről, képességeik készségeik szintjéről földünk és környezetünk 

tantárgyból a gimnáziumba való belépéskor. Tapasztalatainkból adódó 

feltevéseinket azonban szerettük volna bizonyítottnak vélni, avagy 

előítéleteinket elvetni. 
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Cél 

Munkánk távolabbi célja az volt, hogy nagy mennyiségű adatot feldolgozván 

teljesebb és hitelesebb képet kapjunk az általános iskolai földrajztanítás 

képesség- és készségfejlesztés területén történt eredményességéről, vagy 

esetenként eredménytelenségéről. 

Érdekelt minket, hogy milyen is ez a kép: képesség- és készségfejlesztés a 

középiskolában egy természettudományi szaktárgy esetén. 

Két oldalról próbáltuk megközelíteni a kérdést. 

 Egyrészt a bemenet oldaláról, az általános iskola befejezése után, a 

középiskola kezdetén milyen elvárható ismeretekkel kell(ene) rendelkeznie a 

tanulónak, hogy a tanterv által meghatározott követelmények alapján a 

képességek és készségek területén megfelelő tanulmányi szintre kerüljön a 

jelölt az érettségi vizsga kezdetére. 

Másrészt vizsgáltuk a szakórát, mit tesz ezért a szaktanár, a lehetőségére álló 

időkeretben a földrajzórán. Hogyan próbál megfelelni a tantervi elvárásoknak: 

mit tehet a taneszközök, ill. (tankönyv, munkafüzet, atlasz, egyéb taneszköz,) 

az órai munkamódszer kiválasztása terén. 

Végül megpróbálunk következtetést levonni a kimenet oldalán, az érettségi 

vizsga előtt, az általunk végzett mérésből ill. a szakórák látogatásának 

tapasztalataiból. 

Módszer 

Saját felmérésen alapuló, empirikus jellegű munka (képességmérés, csoportok 

összehasonlítása, szaktanácsadói iskolai és óralátogatások, 30 éves pedagógiai 

gyakorlat középiskolában, abból 14 év gyakorló gimnáziumban). 

Terveink szerint a feldolgozott adatokat az illető iskolák munkaközösségei és 

szaktanárai, valamint igazgatói számára is rendelkezésre bocsátom. Emellett 

igény szerint a FPPTI is további feldolgozás alá vetheti adatainkat. (Bármilyen 
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intézményi vezetés megfontolt döntést csak tényekre alapozva hozhat, s a 

tényekhez pedig statisztikai adatok szükségesek.) 

Továbbá lehetőséget kapnak a kerületi munkaközösség-vezetők is, hogy az 

éves rendes továbbképzés keretén belül betekinthessenek a vizsgálati 

eredményekbe. 

Az adatokat értelmezzük, és következtetéseket vonunk le belőlük. 

Alkalomadtán a kutatást tovább folytatjuk. 

Végül elmondhatjuk, hogy munkánknak nem kevés személyes haszna is van. A 

mérés és statisztikai elemzés e területét mélyebben megismerjük, a 

szakirodalom tanulmányozása szakmai munkánkban csak előnyökkel járhat. 

Hétköznapi tanításunkban és szaktanácsadói munkánk során remélhetőleg 

sikeresen fel tudjuk használni e területen szerzett tapasztalatainkat. 
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2. A VIZSGÁLATI ANYAG FELDOLGOZÁSA 

2.1 NÉHÁNY SZÓ A FELHASZNÁLT SZAKIRODALOMRÓL 

 
 Elsősorban elsődleges forrásokat alkalmaztunk, magunk mértünk, magunk 

látogattunk, de az ehhez kapcsolódó szakirodalmat is elolvastuk, mint 

másodlagos forrást. 

Iskolánk könyvtárában terjedelmes részt foglalnak el a pedagógia-pszichológia 

szakterület könyvei. Az általunk olvasott művek közül az irodalomjegyzékben 

csak azokat soroltuk fel, amelyekből konkrét idézeteket, megállapításokat, s 

gondolatokat kölcsönöztünk. 

Alapműnek tartjuk Pavlik Oszkárné - Szilágyi Imréné: "Szaktanácsadók 

kézikönyve" c. könyvét. Az átfogó, gondosan tervezett, szakszerűen 

kidolgozott gondolatokat a dolgozat minden fejezetében felhasználtuk. Az 

irodalomjegyzékben szereplő művek közül több szintén forrásként hivatkozott 

erre a kiadványra. 

Fontos forrásunkká vált Kiss Margit - Mezősi Károly - Pavlik Oszkárné: 

"Értékelés a pedagógiában" c. könyve. Megtartottuk a szerkezeti felépítését, 

tematikáját, tárgyalásmódját, de változtattunk is szakterületünknek 

megfelelően. 

Az általunk elért legfrissebb pedagógiai tárgyú mérések eredményét az OKI 

honlapján találtuk a "Jelentés a magyar közoktatásról 2003." c. műben. A cikk 

megállapításait felhasználtuk. 

Szintén friss adatokkal szolgál a Vári Péter által szerkesztett "PISA-vizsgálat 

2000" c. könyv. Ebben nemcsak nemzetközi összehasonlításra alkalmas 

statisztikákkal találkoztunk, hanem a jelenlegi legnagyobb méretű, 

reprezentatív minta kiértékelésével is. (A nagyságrend: 32 ország 250 000 

tanulója, ebből Magyarországon kb. 8000 tanuló vett részt a mérésben.) 
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A szűk szakmai kérdések megvilágításánál elsősorban Makádi Mariann: 

"Földönjáró Módszertani kézikönyv 1-2." kötet c. munkáját használtuk. A 

földünk és környezetünk c. tantárgy esetében a szerző a módszertan területén 

Magyarországon a legnagyobb tiszteletnek örvend. Szemléletét munkánk során 

minden területen felhasználtuk. 

Megpróbáltuk a szakirodalomban szerzett információinkat és saját vizsgálatunk 

eredményét világosan összefoglalni, és kapcsolatot igyekszünk teremteni a 

különböző nézőpontok között. Fontos információkat adhatunk esetleg olyan 

emberek számára is, akik ezen kérdésekkel még nem foglalkoztak elmélyülten. 

2.2 A MUNKÁNKHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB PEDAGÓGIAI 

FOGALMAK ÉRTELMEZÉSE 

 
Mit értünk ma képesség, készség és kompetencia fogalmán a pedagógiában? 

Napjainkban ugyanis ezek a leginkább elterjedtebb fogalmak e munkaterületen. 

Ezen fogalmak körül folyik az eszmecsere, esetenként vita, bár mindannyian 

tudjuk, hogy a fogalmak még messze nem tisztázottak egyenként sem, 

összességükben pedig egyáltalán nem. Valóban ennyire fontos ezen fogalmak 

köre? Avagy csak ezzel is mielőbb az európai országok oktatási rendszerét 

igyekszünk utánozni? Tudunk e már igazán mérni velük a pedagógiában? 

Érdemes követni e három fogalom használatának történetét. 

A képesség és készség fogalmának használata egészen a nyolcvanas évek 

közepéig tartotta magát. Az iskolák és a tantervek önállósodása azonban 

magával vonta a pedagógiai kifejezések modernizációját is. Az önálló 

pedagógiai programok megjelenésével párhuzamosan terjedt el 

iskolarendszerünkben is a „kompetencia” fogalma. A kifejezés a külföldi 

szakirodalomból került át hozzánk, nem is mindig egyértelmű használattal. 

Napjainkra sokkal világosabbá vált a jelentése a szakmában dolgozók számára. 

Míg a képesség fogalma. „(lélekt.) bizonyos fizikai v. szellemi teljesítményt 

biztosító fiziológiai és pszichikai feltételek együttese. A képesség az 
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adottságokon alapuló fejlődés, továbbá a tevékenység, az élmények, és a 

tanulás nyomán alakul ki. A képességek kezdeti kialakulásának általában az 

adottság, a hajlam adja az irányt. A képességek kifejlesztésében, a tanulásban a 

hajlamok eredményesen használhatók fel. Minden képesség kibontakozása 

további új képességek kialakulásának a lehetőségét nyitja meg. A képességek 

lehetnek viszonylag specifikusak (érzékszervi és mozgási képességek; technikai, 

matematikai, zenei érzék, nyelvek tanulása, szervezési stb.) és lehetnek 

viszonylag általánosak (intelligencia, tanulékonyság, kitartás a munkában stb.). 

Az általános és specifikus képességek egységét, meghatározott feladatkör 

ellátására tehetségnek nevezik.”1 

A készség fogalma: „(lélekt.) a cselekvés gyakorlatilag automatikussá vált 

formája. Létrejöttében a feltételes reflexeknek van nagy szerepük. Jelentősége 

abban áll, hogy a figyelem más tevékenység számára felszabadul.”2 

Készség alatt „az ember tevékenységének begyakorlott, a dinamikus 

sztereotípia mechanizmusával (is) magyarázható cselekvéssorai pl.: írás-, sport-, 

munka-stb. mozdulatok értendők. Általuk válik lehetővé, hogy a magasabb 

pszichikai funkciók a cselekvés céljára, lényegére irányuljanak.” 

A kompetencia fogalma: „(lat.) 1. illetékesség. 2. szakértelem”3 

Mindezen szakmai kifejezéseket megtalálhatjuk más megvilágításban is: 

képesség alatt a Larousse enciklopédia4 „valamely tevékenységre, teljesítményre 

való testi-lelki adottságot, alkalmasságot, tehetséget ért. Olyan pszichikus 

funkciók rendszerét, amely egy bizonyos tevékenység végrehajtását teszi 

lehetővé. Belső feltételét az öröklött adottságok biztosítják. A külső szociális 

hatások teszik lehetővé, hogy a hajlamok –tanítás, nevelés, gyakorlás stb. által–

képességgé szerveződve tehetségre valló teljesítményben nyilvánuljanak meg.” 

                                                 
1 Új Magyar Lexikon, Budapest: Akadémiai Kiadó, 1962. 
2 Új Magyar Lexikon, Budapest: Akadémiai Kiadó, 1962. 
3 Új Magyar Lexikon, Budapest: Akadémiai Kiadó, 1962. 
4 Librairie Larousse, Paris, 1979- Budapest: Akadémiai Kiadó, 1992. 
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A kompetencia fogalma alatt „a helyzet, az események kézben tartását, ill. az 

egyénnek erre való törekvését érti. Olyan belső késztetést, a szervezetnek olyan 

primer szükségletét, amely a környezettel való hatékony interakcióban 

nyilvánul meg. A kompetenciára való készség szintje a korai tapasztalatok, 

kapcsolatok, a nevelés függvénye: minél nagyobb a világot felderíteni, 

megismerni akaró gyermek önállósága, minél előbb feladja a szülővel szembeni 

függőség igényét, annál nagyobb az esélye a belső kontroll kifejlesztésére, a 

történéseket hatékonyan befolyásoló kompetencia megszerzésére. Az elutasító, 

vagy hideg-korlátozó szülői magatartás növeli a kisgyermek függőségét, de 

leginkább a meleg-korlátozó magatartás kedvez a függésben maradásnak; a 

meleg-engedékeny beállítottság a függetlenséget erősíti. A társas kompetenciát 

a világban való közlekedés, eligazodás biztonságát a gyermek a szülővel való 

azonosulás révén sajátítja el a „tapasztalati éhség korszakában”, mint „otthoni 

rejtett tananyagot.” 

Megjegyeznénk, hogy a két lexikon értelmezése közötti különbség is a 

megjelenésük között eltelt idő különbségében, ill. az ezredforduló társadalmi 

változásaiban keresendő Magyarországon. 

Az információrobbanás azonban új helyzetet teremtett az oktatásban. Nem 

elegendő csak ismeretanyagot tölteni diákjaink fejébe, hanem a 

legszerencsésebb az lenne, ha a legalapvetőbb ismeretek mellett olyan 

készségeket szerezhetnének meg az iskolapadban, amelyek egész életükben 

lehetőséget biztosítanak számukra az egyre gyorsabban megújuló 

követelményeknek megfelelni. 

2. 3 A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS ÉRTELMEZÉSE MÓDSZERTANI 

SZEMPONTBÓL 

 
Magyarországon a legutóbbi évek tantervei abban különböztek elsősorban az 

eddigiektől, hogy nem az ismeretanyag, hanem a képességfejlesztés felől 

közelítették meg a pedagógiai feladatot. A tehetségfejlesztési követelmények 

rendszerének kialakításakor azt veszik alapul, hogy a tanulók a különböző 

életkori szakaszokban más-más tevékenységekre képesek. Az elképzelés 



12 

valóban nagyon üdvözlendő, hiszen az eddigiekben mindig a következő 

életkori szakasz követelményeit támasztották a tanulók elé. Az óvoda már az 

alsó tagozatos, az alsó tagozat a felsős, a felső tagozat pedig a középiskolai 

követelmények teljesítését kívánta a gyermektől. Mindez persze abból a nemes 

szándékból következett, hogy a pedagógusok, de legfőképpen a szülők minden 

szinten azt szeretnék, ha diákjaik/gyermekeik megállnák helyüket az oktatás 

következő lépcsőjén. Ez a törekvés azonban sajnos nem veszi figyelembe az 

életkori sajátosságokat. 

A képességfejlesztés fejlesztő hatású tevékenységek összessége, amely magában 

foglalja azok tervezését és irányítását is.  

 

 
 

1. ábra: A képességfejlesztés általános értelmezése5. 

                                                 
5 Makádi Mariann: Módszertani kézikönyv 1. Stiefel-Eurocart Kft.,Budapest,2005. (76.oldal) 
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2. ábra: Az ismeret értelmezése Makádi Mariann szerint 6 

 

 
 

3. ábra: A jártasság értelmezése Makádi Mariann szerint7 

 
 
 
 

                                                 
6 Makádi Mariann: Módszertani kézikönyv 1. Stiefel-EurocartKft., Budapest,2005. (77.oldal) 
7 Ua.  
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4. ábra: A készség értelmezése Makádi Mariann szerint8 

 
A 2003-ban elfogadott Nemzeti Alaptanterv képességfejlesztési felfogása a 

modern külföldi pedagógiai iskolák által kidolgozott kompetenciamodellekből 

indult ki. Tette ezt annak ellenére, hogy nincs egységes álláspont sem 

nevezéktanban, sem rendszerezésben, sem a külföldi, sem a hazai 

pedagógiában. 

A képességfejlesztési követelmények egymásra épülésének logikáját a 

Szervezetfejlesztők Magyarországi Társasága dolgozta ki 2000-ben. 

E modell hátterében hétköznapi evidenciák sorozata áll. 

Kisiskoláskor (1-6. évfolyamon): érdeklődésük a körülöttük lévő valóságra 

irányul, gondolkodásuk a közvetlen érzékeléshez, a gyakorlati tapasztalatokhoz 

kötődik. 

Ezért az alapkészségek fejlesztésének időszakában a megismerőtevékenység a 

közvetlen tapasztalatszerzésen, a megfigyelésen alapul. 
                                                 
8 Makádi Mariann: Módszertani kézikönyv 1. Stiefel-Eurocart Kft., Budapest,2005. (78.oldal) 
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5. ábra: Modell a szakmai kompetenciák definíciójához9 

 
6. ábra: A kisgyermek és a felnőtt különböző módon vesz tudomást a 

körülötte levő világról. 10 

                                                 
9 Makádi Mariann: Módszertani kézikönyv 1. Stiefel-Eurocart Kft., Budapest, 2005. (78. oldal) 
10 Makádi Mariann: Módszertani kézikönyv 1. Stiefel-Eurocart Kft., Budapest, 2005. (79. oldal) 
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A serdülők érdeklődése viszont önmaguk felé fordul. Gondolkodásuk már 

elvonatkoztatásra is képes, jelentősen megnő a lexikális ismereteket befogadó 

képességük.  16 éves koruk táján a tanulók már képesek bonyolultabb 

összefüggések felismerésére, sőt, kombinálni is tudják azok elemeit. A 

közoktatásban eltöltött évek alatt a tanulókban kialakulnak azok a képességek, 

amelyek a világban való eligazodásukhoz szükséges. 

Milyen feladatokon keresztül történik a képesség- és készségfejlesztés az 

iskolában saját szakterületemen? 

2. 4 KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK A FÖLDRAJZI-
KÖRNYEZETI TARTALMÚ TANTÁRGYAK TERÜLETÉN 

 
A szakmódszertan természetesen mindig törekedett a legújabb módszertani 

eljárások meghonosítására. A jelenlegi módszerek nagy előnye, hogy leírt, már 

leegyszerűsödött formában kerül a kollégák elé. A legnagyobb erénye talán 

abban rejlik, hogy más szakterületekkel egyeztetett fejlesztési képességekről 

van szó, így azonnal a konkrét munkához lehet látni. Vagyis minden 

szakterületen az összes szükséges képességeket és készségeket fejleszteni a 

középiskolás életkor minden szakaszában. Természetesen az átmenet évei nem 

lesznek egyszerűek sem diáknak, sem tanárnak. 

A modern tantervek egyfelől abban hoztak újat, hogy elsősorban a 

kialakítandó, fejlesztendő képességekről szólnak. Másfelől a képességfejlesztés 

új területei kerültek előtérbe a földrajztanításban, mert ma és a jövőben a 

tanulóknak más képességekre van és lesz szükségük, mint korábban, hogy 

megállják helyüket az életben. 

Egyidejűleg a tantárgy tartalma is változott. 

Az új fejlesztési célok részben új módszereket is igényelnek, vagy azt jelentik, 

hogy a tanároknak kell megújítani néhány módszertani eljárást. 
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7. ábra: A képességfejlesztés rendszere a földrajzi tartalmú 

tantárgyakban. 11 

Arra is szükség van, hogy átgondolják az általános pedagógiai gyakorlatban 

alkalmazott módszereket abból a szempontból, hogyan fordíthatók azok a 

földrajzi-környezeti ismeretek eredményesebb tanítására. 

                                                 
11 Makádi Mariann: Módszertani kézikönyv 1., Budapest: Stiefel-Eurocart Kft., 2005. (81. oldal) 
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8. ábra Új módszerek a földrajztanításban a képességfejlesztés 

érdekében12 

A legfontosabb képességek, melyeket e tárgy keretei között fejleszteni 

szükséges: 

a) A térbeli tájékozódási képességek és a térszemlélet fejlesztése 

• Szemléleti térképolvasás 
• Logikai térképolvasás 

                                                 
12 Makádi Mariann: Módszertani kézikönyv 1., Stiefel-Eurocart Kft., Budapest, 2005. (88. oldal) 
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• Komplex térképolvasás 
• Topográfiai ismeretek fejlesztése 
 

 
9. ábra: A térszemlélet fejlesztésének logikája a Nemzeti alaptanterv 

szerint13 

b) Az időbeli tájékozódási képességek fejlesztése (Földtörténeti időképzet 

fejlesztése.) 

c) A gondolkodási képességek fejlesztése 

A gondolkodás csak korlátozott mértékben fejlődik a korral és a tapasztalással, 

azt tanítani kell. Ennek szüksége abból fakad, hogy megváltozott a társadalom. 

Azok az ismeretek, amelyek akár húsz évvel ezelőtt is megfeleltek a kor 

igényeinek, ma nem készítik fel a gyerekeket az iskolán kívüli valóságra. A 

társadalom átalakulása olyan gyors, hogy nemigen fogalmazható meg, milyen 

tudásra lesz szükség a jövőben. Ez azzal a következménnyel jár, hogy a 

gyerekeket nem elsősorban ismeretekkel kell elhalmozni, hanem a jövő 

kihívásaira kell felkészíteni. Ezt mai legjobb ismereteink szerint úgy kell 

kialakítani bennük, hogy azok elsősorban olyan képességek (elsősorban 

gondolkodási készségek) legyenek, amelyek birtokában új tudást szerezhetnek, 

                                                 
13 Makádi Mariann: Módszertani kézikönyv 1., Stiefel-Eurocart Kft., Budapest, 2005. (44. oldal) 
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hogy maguk irányítsák egész életen át tartó tanulásukat. (A gondolkodás 

alsóbb szintjei: ismeret-felfogás, megértés-alkalmazás. A gondolkodás 

magasabb szintjei: elemzés ― összegzés ― értékelés.) 

d) A kommunikációs képességek fejlesztése 

e) Az információszerzés és feldolgozás képességének fejlesztése 

A hagyományos (verbalista) tanítási-tanulási gyakorlatban kizárólag a tanár 

közvetíti az ismereteket a diákok felé. Ennek az eljárásnak az a veszélye, hogy a 

tanulók gondolkodása a tanári minta szerint fejlődik. 

A modern oktatási stratégiában viszont már nemcsak a tanár, hanem a 

különböző típusú információhordozók az információközvetítők. A tanár 

feladata már nem elsődlegesen az ismeretközvetítés, hanem a tanulásirányítás, 

a tanulói képességek tudatos irányítása 

f) A gyakorlati élettel összefüggő képességek fejlesztése 

A megújult és európai követelményekhez igazított érettségi rendszere, 
melyet az OM honlapján fogalmaztak meg minden középiskolai tanár számára. 

(7. számú melléklet) 
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10. ábra: A földrajzi-környezeti tartalmak tananyag-elrendezési elve a 

2003-as Nemzeti alaptantervben14 

Az általam vizsgált feladatlapok segítségével a következő képességek és 

készségek mérését látom megoldottnak: 

• Térbeli tájékozódási képesség (15. feladat) 
• Időbeli tájékozódási képesség (10., 16. feladat) 
• A gondolkodási képességek fejlesztése (2., 3., 5., 6., 10., 14., 16. feladat) 
• A kommunikációs képességek fejlesztése (1., 2., 7., 8., 9., 13. feladat) 
• Az információszerzés és feldolgozás képességének fejlesztéséhez járul 

hozzá (6., 11., 12. feladat) 
• A gyakorlati élettel összefüggő képességek fejlesztését segíti (2., 3., 5., 11., 

12. feladat) 
Mi is történik képesség- és készségfejlesztés alkalmával az általános iskolában e 

szaktárgy területén? 

Az első négy évfolyamon a tapasztalás uralja a módszertant: megfigyelések, 

vizsgálatok a terepen, a valóságban. 

Az ötödik, hatodik évfolyamon az elsődleges információhordozók 

használatának tulajdonítunk nagy szerepet: a mérésnek (mint az 1., 2., 3. 

                                                 
14 Makádi Mariann: Módszertani kézikönyv 1., Stiefel-Eurocart Kft., Budapest, 2005. (57. oldal) 
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feladat a feladatlapban), a szövegértelmezésnek (6., 7., 13. feladat), a 

képértelmezésnek (14. feladat), ill. a tájékozódásnak a térképen (1., 2., 3., 4. 

feladat). 

A hetedik és nyolcadik évfolyamon a másodlagos információhordozók 

használata kerül előtérbe. A számítások (3. feladat), diagram, keresztmetszet-

elemzés, statisztikai adatok, táblázatok elemzése, tájékozódás a térképen (1., 2., 

3., 4. feladat) ill. a lexikonok, almanachok használata. 

Eddig jut el egy tanuló Magyarországon, a képesség- és készségfejlesztés 

területén a „Földünk és környezetünk” szaktárgyban az általános iskola 

befejezésekor. 

Hogyan fejleszthető mindez tovább a középiskolában az érettségi vizsgáig? 

A kilencedik és tizedik évfolyamon a tantervi követelmények szerint el kell 

jutni a tanulónak a kommunikációs gondolkodás, a gyakorlati és társadalmi 

ismeretek feldolgozásáig. Ezen belül otthonosan kell mozognia: 

• az adatértelmezés 
• a kérdések és problémák felismerése 
• az általános törvényszerűségek felismerése 
• ítéletalkotás 
• döntéshozatal 
• problémamegoldás 
• közös tevékenység, csoportmunka területén.15 
 
Az előbb felsorolt képességek fejlesztik a teljes érettségi vizsgához szükséges 

általánosan fejlesztendő kompetenciákat: 

                                                 
15 A Nemzeti alaptanterv (Oktatási Minisztérium, Budapest, 2004, 170.o.) 
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Ezek a következők: 

• Döntési (minden feladat) 
• Együttműködési 
• Életvezetési (minden feladat) 
• Információk kezelése (minden feladat) 
• Kommunikatív 
• Komplexitás kezelése (minden feladat) 
• Kritikai 
• Lényegkiemelő (minden feladat) 
• Narratív 
• Problémamegoldó (2., 3., 5. feladat) 
• Szabályközvetítő (11., 12. feladat)16 
 
Ezen kompetenciák megszerzése vezet az érettségizők által megszerzett 

általános kulcskompetenciákhoz:  

a személyes boldoguláshoz és fejlődéshez,  

az aktív állampolgári léthez, 

a társadalmi beilleszkedéshez, 

a munkához. 

2.5 A HIPOTÉZIS MEGFOGALMAZÁSA 

 
A szaktárgyi mérés során sikerülhet megfigyelnünk, hogy melyek azok a 

tanulói képességek, készségek, kompetenciák, melyekkel az általános iskolából 

kikerülő tanulók rendelkeznek. Ezt összevethetjük a tantervben elvárt 

képességekkel, készségekkel és kompetenciákkal. Vizsgálhatjuk, megegyeznek e 

ezek az új típusú érettségi követelményrendszerével? Fedi e a két 

követelményrendszer egymást? 

Az itt kapott eredményt tovább hasonlíthatjuk szaktanácsadói látogatásaink 

alkalmával szerzett tapasztalatainkkal a képességfejlesztés területén. 

Szerencsés esetben óvatos következtetéseket vonhatunk le belőle a „Földünk 

és környezetünk” szaktárgyat tekintve, a három iskolát illetően, ill. az 

                                                 
16 Az érettségi vizsgakövetelmények-Földrajz (www.om.hu) 
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általánosan elvárható kompetenciák meglétét becsülhetjük meg a középiskolai 

tanulmányok befejeztével. 

Nagy szerencsével becslésekkel szolgálhatunk a közép-ill. az új típusú 

érettségin elvárható tanulói teljesítményekről. 
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3. A VIZSGÁLAT JELLEGÉNEK RÖVID ELMÉLETI 

BEMUTATÁSA 

A mérés nem más, mint a pedagógus értékelése több osztály ill. több iskola 

összevetése esetén. E témáról a szakirodalomban számos kiadványt találtunk. 

A leghasznosabb segédanyag Magyarországon véleményem szerint a volt 

Fővárosi Pedagógiai Intézet anyaga.17 

3.1 A PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉSRŐL ÁLTALÁBAN 

3.1.1 Alapismeretek  

Az értékelés bár mindvégig jelen volt a tanítási folyamatban Magyarországon, 

de kiemelkedő fontosságot a 70-es évektől kapott. 

Míg a második világháború utáni időszakban nálunk Kiss Árpád, Szakolszky 

István voltak az értékelő teoretikusok, később Báthory Zoltán, Nagy József, 

Csapó Benő, Vidákovich Tibor, Orosz Sándor követték őket. A Fővárosi 

Pedagógiai Intézet munkatársai folyamatosan, ma pedig kiemelten (a 

minőségbiztosítás különös szerepet kapott az oktatásban) foglalkoznak e 

területtel. A külföldi értékeléselméleti kutatók közül talán Tyler, Bloom, 

Scriven, Glaser és Crombach hatott a magyar szakemberek munkásságára. 

Az értékelés lényege a viszonyítás a cél és a hatás között. 

Az 1978-as tanterv bevezetése után megszaporodtak a tanterv-beválási 

vizsgálatok. (Pl: Szebenyi 1978., 1980., Báthory 1983.) 

1982-ben Bakonyi Pál belső és külső értékelésről beszélt. 

Belső értékelés alatt az iskolán belüli értékelést érti, amikor a tanár, ill. a 

szakmai munkaközösség egy-egy osztályt vagy tantárgyat értékel. 

                                                 
17 Kiss Margit-Mezősi Károly-Pavlik Oszkárné: Értékelés a pedagógiában, Budapest, 1998. 
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A külső értékelés a tanulási eredmények általánosan érvényes és megbízható 

megállapítását jelenti külső szakértőkkel, külső eszközökkel (feladatlap, 

kérdőív). 

A mérést olyan személyek végzik, akik sem egzisztenciálisan, sem szakmai 

érdekeltségből nem érintettek az eredmények színvonalában. 

A jól szervezett külső értékelés hat a belső értékelésre, a két mérési eljárás 

feltételezi egymást. Pl: a szaktanácsadók FPI méréseket végeznek, azt követően 

az iskolai munkaközösség-vezetők folytatnak további méréseket ugyanazokon 

az évfolyamokon megfelelő mérőeszközökkel. 

Lehetőségek az értékelés területén: 

• A pedagógus, a munkaközösség-vezető, a szaktanácsadó a tudás 
értékelésekor többféle viszonyítási alapot határozhat meg. 

• Van amikor a jelenlegi állapotot egy korábbi állapothoz hasonlítjuk. 
• Előfordulhat, hogy a tanuló meglévő tudását egy elképzelt jövő 

tudásállapothoz szeretnénk viszonyítani. 
• Lehetséges az is, hogy a pedagógiai tevékenység lezártával ki akarunk 

tekinteni iskolánkból, s meg szeretnénk tudni, hogy tanulóink tudása 
mennyire vethető össze más osztályok, iskolák, az ország tanulóinak 
tudásával.(Pl: Kádárné Fülöp Judit, 1982.) 
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3.1.2 Az értékelés típusai 

Az értékelés típusai osztályozhatók funkciók szerint (Scriven, 1967): 

• helyzetfeltáró vagy diagnosztizáló 

• formatív, vagy tanulást fejlesztő 

• ill. summatív vagyis végállapotot tükröző, lezáró, minősítő értékelést. 

A diagnózis a tanulók „induló” tudásának feltárása, azért, hogy megtudjuk, 

milyen meglévő tudásra építhetünk, mennyire rendelkeznek a tanulók azokkal 

az ismeretekkel, készségekkel és képességekkel, amelyekre pl: a tantárgy 

tanéveleji tanításának megkezdésekor, vagy egy új iskolatípusban 

támaszkodhatunk. (Pl: a gimnázium 9. osztályában a szaktanár feltárja, hogy 

mit tudnak földrajzból, kémiából, matematikából, magyarból stb… a 

különböző értékrendű általános iskolából érkezett tanulók.) 

A diagnosztikának van egy másfajta értelmezése is, amely Ingenkampftól 

(1989) származik, ő vezette be a pedagógiai diagnosztika fogalmát. Ebben az 

értelmezésben a diagnózis feladata a tanulás hatékonyságának javítása, a 

tanulási problémák feltárása, magyarázata, kijavítása és megbízható, objektív 

minősítés módszereinek és eljárásainak a kidolgozása. (Ezen elmélet 

továbbfejlesztésén alapult a szegedi diagnosztikus kísérleti vizsgarendszer.)18 

A formatív értékelés feladata a tanítási-tanulási folyamat állandó kísérőjeként 

az eredményes tanulás segítője lenni, egy-egy adott tanítási-tanulási szakaszban 

a tanulók tudásszintjének figyelemmel kísérése, befolyásolása, a tanulási 

folyamat szabályozása. E mérés a tanulónak arról ad információt, helyes úton 

halad-e, meddig jut el. 

A tanárt pedig tájékoztatja arról, hol hibázott, mit tanított elég hatékonyan, mit 

nem sikerült elég jól elsajátíttatnia. Ez az értékelés nem minősít, hanem 

fejleszt, megerősít és korrigál. 

                                                 
18 Vidákovits Tamás: Diagnosztikus pedagógiai értékelés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990. 
220.o.) 
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A summatív, vagyis minősítő értékelés, amely során globális képet nyerünk a 

tanulóról, hogyan tett eleget a tanulási követelményeknek, mit tud az iskolába, 

az évfolyamra belépéshez viszonyítottan. (A vizsga, a vizsgáztatás e 

kategóriába tartozik.) 

3.1.3 A kritériumra és normára irányuló értékelés 

Más megközelítésben az értékelés kétféle típusú: kritériumra és normára 

irányuló. Mindkét esetben más a vizsgálati cél és más a vizsgálati eszköz. 

A kritériumra irányuló mérés esetében a viszonyítási alap valamilyen tantervi 

követelmény-együttes, azt vetjük össze a tanulók tudásával. 

A pedagógusok gyakorlatában elterjedtebbek a kritériumra irányuló mérések, 

mert a pedagógusok annak az elemzésében érdekeltebbek, amit tanítottak. 

Ennek a mérésnek előfeltétele a pontosan kidolgozott és részletezett tantervi 

követelmény. (Ennek hiányában nehéz jól mérő feladatlapot szerkeszteni.) 

Kritériumra irányuló mérésre példa, ha egy régióban elhatározzák, hogy 

összehasonlító elemzésnek vetik alá az általános iskola alsó tagozatában 

használt olvasástanítási programokat és mérik a szövegértő képességet. 

Az adott követelmény-együttes mindig egy állandó mérce (100%), amelyhez az 

adott tanulócsoportok, tanulók pillanatnyi tudását viszonyítjuk. 

A norma referenciájú mérés során egy kiválasztott minta átlagához 

viszonyítunk. Ez egy változó mérce. Ebben az esetben azt vizsgáljuk, hogy az 

adott tanuló, osztály, iskola vagy régió tudása hol helyezkedik el egy nagyobb 

populáció átlageredményéhez képest, mennyivel jobb, vagy gyengébb annál 

(összehasonlítás). 

Pl.: Monitor 1993-as mérés. A mérésben száz iskola vett részt, gimnázium, 

szakközépiskola, szakmunkásképző iskola, melyek megfelelő arányban 

reprezentálták az iskolák számarányát. 
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Ezek voltak a minta rétegei. Mérték a „tizedik” osztályos diákok olvasásértő-

képességét, matematika-tudását, számítástechnikai és természettudományos 

ismereteit, képességét. 

A teljesítmények matematikai elemzése során meghatározták a 100 osztály 

matematikai, számítástechnika teljesítmény-átlagait. Ezek azok a standardok, 

amelyekkel az egyes iskolák osztályainak tudása összevethető. Ilyen mérések 

tavaly is, idén is történtek Budapesten. 

3.1.4 A mérés lehetőségei a nevelőmunkában 

A pedagógiai folyamat eredményeként a pedagógus elemezheti a nevelést és a 

tudást. A nevelés nem mérhető olyan tényszerűen mint a tudás. 

Vizsgálódásom során elsősorban a tudásra voltam kíváncsi. 

3.2 A TANULÓ ÉRTÉKELÉSE, A PEDAGÓGUS ÉRTÉKELÉSI 

ELJÁRÁSAI 

 
 „Egy tanár értékelő stratégiája akkor nevezhető differenciáltnak és 

szakszerűnek, ha sokféle értékelési módszerrel dolgozik, s minden lehetséges 

alkalmat megragad arra, hogy az egyéni különbségeket figyelembe véve adjon 

megerősítéseket tanítványainak és időnként strukturált értékelési módszereket 

(feladatlapokat) is használ, amelyekkel minden tanítványának egyszerre sok 

megerősítést adhat.”19 

Az értékelési módszerek lehetnek „lágyak” vagy „kemények”. 

• Lágy módszerek: a megfigyelés, feleltetés, szóbeli vizsgáztatás, stb… 

• Kemény módszerek: felmérés metodikai követelményeknek megfelelő 

feladatlappal, tantárgyteszttel, objektív értékelési útmutató segítségével. 

Ritka az a jól motivált diák, aki több tudásért tanul. Többségük akkor tanul, ha 

értékelik. Ezután tanulási szokásait tanárai értékelési szokásaihoz igazítja. 

                                                 
19 Báthory Zoltán: Rendszerszintú pedagógiai Felmérések, Iskolakultúra 8.,(3-19.oldal) 1992. 
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3.2.1 Megerősítés 

A tanulók értékelésének pszichológiai szempontból a legfontosabb mozzanata 

a megerősítés. A megerősítés formája bármi lehet: osztályzat, piros pont, 

csillag, dicséret írásban-szóban, jutalom stb… 

A magyar iskolarendszerben is egyre több a személyre szóló buzdítás, a 

metakommunikációs jel (gesztus, mimika, stb…) 

3.2.2 A tanári értékelés jellemzői 

A szociális orientációjú tanár a tanulási eredményeket a tanulók képességeivel, 

tehetségével, koncentráló képességével, az otthoni szociokulturális hatással, 

vagyis „időstabil” faktorokkal magyarázza. 

A fejlődés hosszú távú prognózisát adja, a tanulók állandó teljesítményszintjét 

feltételezi. Az egyes tanulók közötti teljesítménykülönbséget értékeli, csak az 

átlagon felüli eredményeket dicséri. Ez az értékelés nem elég differenciált, nem 

kedvez a gyengéknek. 

A tanár az időstabil faktorok miatt úgy véli, hogy egy-egy tanuló 

teljesítményszintje hasonló az adott tanévben, az adott osztályban 

stb…(„beskatulyáz”) 

Értékelési gyakorlata rossz hatású a teljesítményzavarral küzdő gyerekekre, a jó 

tanulóra viszont előbb-utóbb hatástalan. 

Az individuális normaorientációjú tanár a tanulók aktuális teljesítmény- 

változásaira figyel. Felfogása szerint a tanulók aktuális teljesítménye változhat, 

időről időre korrigálható. A tanuló sokféle képességét figyelembe véve 

differenciáltan értékel. 

Az 1900-as évek elejétől bizonyított, hogy a pozitív megerősítés hat a 

legjobban a teljesítményre, s akkor a legkisebb a teljesítménynövekedés, ha 

nincs értékelés. A későbbiekben a tehetségkutatásban vetődött fel, hogy az 

állandó értékelés legyen akár pozitív, akár negatív, nem hat kedvezően a 
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kreativitás fejlődésére, mert az állandó visszajelzés gátolja a szabad 

asszociációt, a tévedés szabadságát. 

A kísérletek azt bizonyítják, hogy a csak jutalmazás, vagy a csak büntetés 

kevésbé hatásos a tanulók teljesítményére, mint a kettő kombinációja. Volt 

kísérleti csoport, ahol a csak büntetés hatása jobb volt, ha a gyerek átlagon 

felül értelmes, jó szociokulturális hátterű és negyedik osztályba, vagy annál 

magasabb évfolyamra jár. Ezen megfigyeléseket saját tapasztalataim is 

alátámasztják. 

A pedagógus természeténél fogva szubjektív, ha feleltet, „röpdolgozatot irat”, 

szóban vizsgáztat. Szubjektív egyrészt azért, mert befolyásolja a szülő 

foglalkozása, anyagi helyzete, a gyerek korábbi tanulmányi eredménye, a neme 

stb… Az ilyen típusú szubjektivitás legtöbbször nem tudatos, nem vállalt. 

A másik nehézség, az értékelés relativizmusa jobban vállalt és beismert 

értékelési probléma. A tanári értékelés mindig az osztályátlaghoz idomul, 

hiszen minden osztályban vannak általában, akik jeles, jó, közepes, stb… 

osztályzatot kapnak, tehát valószínű, hogy a tanár a gyenge képességű 

osztályban kevésbé szigorúan osztályoz, mint a jó képességűek között. 

E relatív értékelés következményeit tapasztalhatjuk az egész iskolarendszerben. 

(Gimnáziumi tanárok tudják, melyik alapfokú iskola jeles osztályzata 

konvertálható a gimnáziumban is.) Ezért is érdemes a tanároknak tanácsolni, 

hogy osztályzataikat időnként külső mérés eredményeivel vessék össze, s 

keressék a különbség okait. 

A szaktanácsadó sokat tehet azért, hogy a pedagógus értékelési stratégiája 

egyre szakszerűbb és differenciáltabb legyen. Hatással lehet a pedagógusra, 

fejlesztheti felelősségérzetét, annak beláttatásával, hogy sajnálatos módon 

társadalmunkban többnyire a tudás helyett a jó osztályzatok megszerzése a cél, 

a diák nem a tudásért, hanem a jó osztályzatért tanul. 
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 A családon kívüli szférában az osztályzat mércéje a gyereknek, befolyásolja 

önértékelését, társas kapcsolatait, jövőjét, hiszen a továbbtanulási esélyei is az 

osztályzatok függvényei. 

Ezért feltétlenül szükséges a tanári értékelés tudatosságának fejlesztése, ezzel 

együtt a viszonyítási alapok, a tanítási célok és követelmények tudatossá és 

nyilvánossá tétele. 

Ezekről az értékelési eljárásokról a „Vizsgálati eredmények”c. dolgozati 

fejezetben szólok, amikor a szakórák látogatását tartom szem előtt. 

3.3. MÉRÉSMETODIKAI ALAPELVEK 

 
A tanulóra ható megerősítés hatékonysága függ a pedagógus információinak 

objektivitásától, megbízhatóságától (validitásától). 

A validitás (érvényesség) ellen vét a tanár a szóbeli feleltetés alkalmával is, ha a 

diáktól nem azt a tudást kéri számon, amit megtanított. 

A teljesítménymérésnek alapvető kritériuma a hitelesség, az érvényesség. Ha 

valóban azt mérjük, amit mérni akarunk. 

Báthory Zoltán definíciója szerint: „a validitás annak bizonyítását jelenti, hogy 

a mérés ténylegesen arra a célkategóriára irányul, amelynek vizsgálatát az 

értékelő ember maga elé tűzte. Vagyis az értékelési cél és az alkalmazott 

módszer megfelelőségének bizonyítása.”20 

A validitás lehet tartalmi, formai és előrejelző (prognosztizáló). 

A feladat tartalmi validitása azt jelenti, hogy amit kérdezünk, az valóban azt fejezi 

ki, amit kérdezni akarunk. Vagyis a feladat a tanuló számára is annak látszik, 

aminek szánjuk. 

Egy feladat, egy tesztlap tartalmi validitása több szakértő (pl: szakmai 

munkaközösség, szaktanácsadók teamje) véleményazonosságával becsülhető 

                                                 
20 Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák-különbségek, Okker Kiadó, Budapest,1997.(32. o.) 
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meg. Ha pl: 7-11 szakértő 80 %-a egy kérdés érvényességét elfogadja, annak a 

feladatnak tartalmi validitása megfelelő. 

A fogalmi validitás követelménye azt fejezi ki, hogy a mérés tárgya és eredménye 

között van lényegi összefüggés. A mérés tárgya a pszichés jelenségek: pl: az 

intelligencia, a kreativitás, a tanulással kapcsolatos képességek, numerikus 

képesség, olvasásmegértés képessége lehet. 

Ennek bizonyítása többszöri és sokoldalú megközelítést igényel. Bizonyítható 

az ismételt mérések korrelálásával. Ha az eredmények korrelálnak, a fogalmi 

validitás követelménye teljesül. 

A megbízhatóság (reliabilitás) csak a validitás bizonyítása után értelmezhető. A 

kérdés technikai jellegű: jól mér-e a feladatlap/teszt? A reliabilitás bizonyítása 

azt jelenti, hogy ugyanannak a dolognak az ismételt mérése ugyanazt az 

eredményt adja-e. 

A természettudományok világában ennek bizonyítása egyértelműbb, a 

pszichikus jelenségek körében nehéz. 

A megbízhatóság alapja az objektivitás, amely az adatfelvétel körülményeitől, a 

tesztkészítő és tesztelemző személyétől való függetlenséget jelent. 

Elérhető olyan pontos javítókulcsokkal, ami kizárja, hogy két különböző tanár 

ugyanazt a teljesítményt különbözően értékelje. Erre leginkább biztosítékot a 

zárt feladattípusok jelentenek. 

A megbízhatóságot a vizsgálat körülményei is befolyásolják, pl: zaj, munka- 

kedv, hőmérséklet… 

 



34 

3.4. A PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉS MENETE, A VIZSGÁLAT 

ÜTEMEZÉSE 

 
A pedagógiai értékelés menetének meghatározása, a teljesítményvizsgálati 

ütemezés segítheti annak a szaktanácsadónak, munkaközösség-vezetőnek a 

munkáját, aki több iskolában, nagyobb csoportot mér és a tanítási-tanulási 

folyamatra, a pedagógiai célrendszerre általánosítható következtetést kíván 

levonni. 

Akár külső, akár belső a mérés, egyaránt kiemelt feladat a vizsgálati cél 

meghatározása. Miért mérünk? 

A válasz lehet: formatív segítő szándékú mérés, minősítés, esetleg diagnózis 

stb… 

A mérést felvállaló személyeknek miben kell dönteniük? 

Milyen tantárgyakban, ill. adott tantárgyakon belül milyen témakörökben 

akarnak vizsgálódni? 

A tanulók mely rétegén akarják a vizsgálatot elvégezni? Milyen legyen a 

mintaválasztási eljárás? 

Milyen háttérváltozókat kívánnak figyelembe venni? 

Hogyan történjen a tananyag szerkezetének feltárása, a részletezett 

követelmények alapján a feladatok szerkesztése? 

A matematikai statisztika mely módszereivel történjen a tanulási eredmények 

feldolgozása és elemzése? 

Milyen körben váljon a teljesítményelemzés nyilvánossá? 

Egy pedagógiai vizsgálat időigényes folyamat. Regionális, megyei, fővárosi 

tantárgyi mérés néhány hónaptól akár másfél évig is eltarthat a cél 

meghatározásától az eredmények értékelésének nyilvánossá tételéig. 
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Pl: a vizsgálat vonatkozhat a 8. osztályos tantervi anyagra, az általános iskolát 

befejező diákok földrajzi ismereteire. 

A mérés ütemezése a következő tevékenységek időbeli meghatározását jelenti: 

• A tantárgyi mérés céljának meghatározása. 
• A mintavétel módszerének meghatározása, a mintavétel bonyolítása. 
• A háttérváltozó kijelölése, a háttérváltozós kérdőívek megszerkesztése. 
• A szaktárgyi szakmai team megszervezése. 
• Feladatlap-szerkesztés. 
• A feladatok felülvizsgálata külső szakértőkkel. 
• Próbamérés és a feladatlapok javítása. 
• A javítókulcsok végső megszerkesztése. 
• A felügyelő tanárok felkészítése. 
• A mérés lebonyolítása. 
• A feladatlapok kijavítása. 
• Az eredmények elektronikus nyilvántartása 
• Az eredmények feldolgozása matematikai statisztikai módszerekkel. 
• A statisztikailag feldolgozott eredmények pedagógiai-szakmai feldolgozása, 

a következtetések megfogalmazása. 
• A pedagógiai értékelés nyilvánossá tétele az érintett iskolák felé. 
 
Ez a sorrend országos, de legalább regionális mérésre érvényes. 

3.4.1 A mintaválasztás 

A célpopuláció azoknak a köre, akik körében vizsgálódni akarunk. Pl: 2006. 

évben központi mérés folyt az egész országban a 10. osztályos tanulók 

esetében magyar nyelv és matematika tantárgyak területén. 

A mintaválasztás lehet teljes körű, reprezentatív, vagy rotált minta vétele. 

Teljes körű a mintavétel, ha a célpopuláció valamennyi egyedét vizsgáljuk. 

(Eldönthetjük, hogy bizonyos tanulókat kizárunk a mérésből, de ez mindig 

előrenem utólag, az eredmények ismeretében─történhet. 

A teljes körű mintán való mérés nagyon költséges, (feladatlap, javítás, feldolgozás 

stb…) 
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Egy iskolán belül esetleg fontos lehet, hogy a mérést az egész évfolyamon 

elvégezzék. 

Egy nagyobb területen, kerületben, városban a tapasztalatok szerint elegendő 

kb. 50 %-os mintán mérni, míg a fővárosi és országos viszonylatban a 

kiválasztottak még kisebb arányában is objektív képet kaphatunk az egész réteg 

alakulásáról.21 

A klasszikus reprezentatív minta esetén a választás tanulóra történik, a véletlen 

kiválasztás módszerével bárkire sor kerülhet. (Pl: minden tizedik tanuló 

=tizedelés). 

Az ilyen mintaválasztás alkalmas arra, hogy az eredményekből 

következtetéseket lehessen levonni általában a tanulók tudására, általában a 

pedagógusok tanítási gyakorlatára, általában a tantervre, de nem hasznosítható 

egy-egy iskola vagy osztály tudásának elemzésére. 

Általánosítható következtetések levonására a rétegzett reprezentatív minta a 

legalkalmasabb. 

A rétegzés szempontjai lehetnek: 

• A település nagysága, szerkezete (pl: nagyváros, falu adott 
népességszámmal, településen belül: lakótelep, családiházas környezet). 

• A településenkénti tanulólétszám viszonyítása a minta létszámához. 
• A nemek aránya. 
• Az iskola jellege (nagy, közepes, kis iskola). 
• A pedagógusok összetétele. 
• Az osztálylétszámok aránya célpopulációban. 
 
Hány gyerek kiválasztása elégséges a reprezentatív mintába? 
 
Ha pl: a fővárosi gimnáziumok 10. osztályaiban kívánunk teljesítményeket 

elemezni, akkor elégséges valamennyi gimnáziumi tanuló 5 %-át a mintába 

választani.22  

                                                 
21 Kiss Margit-Mezősi Károly-Pavlik Oszkárné: Értékelés a pedagógiában, Budapest, 1998. 
22 ua. 
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Rotált minta: a teljesítmények értékelésének célja szükségessé teheti, hogy 

előbb-utóbb a teljes populáció minden egyede bekerüljön a mintába. Ilyenkor 

rotált mintát érdemes alkalmazni. Pl: korábban a szakfelügyeleti látogatásokat 

rotált minta szerint osztották be úgy, hogy öt év alatt a matematika, a magyar, a 

földrajz stb… szaktanácsadók az adott terület valamennyi iskolájába 

eljussanak. 

A teljesítményadatok vizsgálata mellett feltétlenül szükséges, hogy ún. 

háttéradatok birtokába is jussunk, mert a hasonló eredmények mögött nagyon 

különböző pedagógiai erőfeszítések húzódnak meg, s alapvetően befolyásolják 

a tanulási eredményeket a család háttéradatai, a tanuló jellemzői, az illető iskola 

működési sajátosságai. 

3.4.2 Háttérváltozók 

A tanulási eredményeket befolyásoló háttérváltozók elemzése tulajdonképpen 

a nevelés-szociológia témakörébe tartozik.  

Valóban igaz, e terület izgalmas következtetések tárházát jelenti, de túlhalad 

jelenlegi feladatunkon. Egy következő elemző dolgozat tárgya lehet. 

3.4.3 A tananyagstruktúra feltárása, a követelmények 

A tananyagszerkezet feltárásának elméleti és gyakorlati tudnivalóit nem 

egyszerű összefoglalni. De ahhoz, hogy a feladatszerkesztés alapvető 

tudnivalóit meghatározzuk, elkerülhetetlen, hogy röviden kitérjünk a 

tananyagelemzésre, a követelmények rétegezésére. 

A tanulóktól elvárt tudás a követelményekben fogalmazódik meg. 

„A követelmények hidat alkotnak a célok (bemenet) és a tanulási eredmények 

(kimenet) között. Biztosítják a célok és eredmények kívánatos 

kongruenciáját.”23 

                                                 
23 Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák, különbségek, Tankönyvkiadó, 1992. 
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Ma Magyarországon a feladatszerkesztők többsége a Bloom-féle /1956/ 

taxonómiát használja az egyes követelmények meghatározásakor. 

 Az 1970-es, 80-as években a tantervkészítő és értékelő kutatók (Ballér Endre, 

Báthory Zoltán, Nagy József, Orosz Sándor, Szebenyi Péter) 

továbbfejlesztették a taxonómiai gondolkodást. 

Báthory Zoltán az általános pedagógiai követelményrendszert az alábbiakban 

rendszerezi:24 

• A tanulással összefüggő követelmények: 
▫ Befogadás (készség az érdeklődések, attitűdök, értékek 

befogadására). 
▫ Válaszadás (reagálás az érdeklődések, attitűdök, értékek szerint). 
▫ Értékek kialakítása (értékbeli különbségek értékelése). 
▫ Értékrendszer kialakítása. 

 
• Pszichomotoros követelmények (részletek elhagyásával): 
• Utánzás, manipulálás, artikuláció, automatizálás 
• Kognitív követelmények 

 
Ismeret: 

• tények és elemi információk ismerete 
• fogalmak, törvények, konvenciók, szabályok ismerete 
• alapelvek, elméletek, rendszerek ismerete 
 

Megértés: 

• egyszerű összefüggések megértése, 
• bonyolultabb összefüggések megértése 
 

Alkalmazás: 

• alkalmazás ismert szituációban 
• alkalmazás új szituációban 
 

Magasabbrendű műveletek: 

• analízis 
• szintézis 
• értékelés 
 
                                                 
24 Báthory Zoltán: Természettudományos nevelésünk-változó magyarázatok (Iskolakultúra, 1999., 
10. sz. 46-54.o.) 
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Részletesebben a kognitív követelményekkel érdemes foglalkozni. A kognitív 

követelmények azt határozzák meg, hogy mit, milyen szinten kell megtanítani. 

Nyilvánvaló, hogy a feladatok megszerkesztése előtt is azon kell gondolkodni, 

mit, milyen szinten tanítottunk meg, mert ha azt akarjuk, hogy a feladataink 

tartalmilag érvényesek legyenek, a követelményekhez kell a feladatokat 

igazítanunk. 

A „Földünk és környezetünk” tantárgy követelményeinek tartalmát Makádi 

Mariann történelmi korunknak megfelelően határozza meg.25 

A követelményrendszer kategóriái, tartalmi oldal: 
• Fogalmak: 

▫ általános 
▫ egyedi 

• Folyamatok 
• Összefüggések 
• Gyakorlatok, tevékenységek 

 
A fogalmakhoz részletezett követelmények tartoznak, amelyekre támaszkodva 

már megszerkeszthetők a feladatok. 

A követelmények műveleti szintjei: 
• az ismeret, 
• a megértés, 
• az alkalmazás 
• magasabbrendű műveletek 

 
Csapó Benő szerint. „A tesztekkel és feladatokkal tesztelhető tudás jól 

kettéválasztható.”26 

Az egyik csoportba tartoznak az ismeret-jellegű tudáselemek, a másikba a képesség-

jellegűek. 

• Ismeret-jellegű tudáselemek a képletek, tények, egyszerű fogalmak. Ezek 
rövid idő alatt elsajátíthatók és megfelelő rögzítés után felidézhetők. 

                                                 
25 Makádi Mariann: Módszertani kézikönyv1-2., Stiefel, 2005-2006.(32-34. oldal) 
26 Csapó Benő: A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése, Akadémiai Kiadó, 2003. (45-67. o.) 
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• A képesség-jellegű tudáselemek a képességek, jártasságok és az általános 
képességek (problémamegoldó képesség, intelligencia, kreativitás, 
kommunikációs képesség). 

 
A képesség jellegű tudás megszerzése hosszú fejlődési-fejlesztési szakasz 

eredménye, így a feltárt hiányosságok is csak hosszú időn át végzett munkával 

pótolhatók. 

A tesztkészítőknek, a követő vizsgálatot végzőknek erre is gondolniuk kell. 

A tanulói képességek, készségek fejlesztését a földrajz órán külön fejezetben 

vizsgálom dolgozatomban. 

3.4.4 A teszt és a feladat 

A tudásszint felmérő tesztek felosztása sokféleképpen történhet. 

A legelterjedtebb felosztási mód a standardizált és a pedagógusok általa napi 

tanítási gyakorlatban─készített és hasznosított tesztek. 

Utóbbiak azok a feladatlapok, amelyeket a tanítók és tanárok maguk készítenek 

saját vagy szűk körű (pl.: iskolai szakmai munkaközösségen belüli) 

felhasználásra, hogy ellenőrizzék, vagy segítsék fejleszteni tanulóik tudását, 

mérjék tanítási gyakorlatuk hatékonyságát, vizsgálják helyi tantervük, 

programjuk megvalósíthatóságát. 

A feladatlapok nem mindig felelnek meg a mérésmetodikai követelményeknek. 

Az összeállítók tartalmi és formai hibákat vétenek. 

A rossz, hibás, esztétikailag kifogásolható teszt irreális képet ad a tanulási 

eredményekről és rontja a tanár presztízsét. 

A standardizált tesztek általában „hivatásos” tesztkészítők, mérésmetodikailag 

felkészült szakemberek által szerkesztett feladatlapok, amelyek 

standardizálásához országos, vagy regionális reprezentatív mintát használnak. 

A nagy populációjú méréseknél több ekvivalens teszttel fedik le a kiválasztott 

követelményeket. (Két tesztet akkor mondunk ekvivalensnek, ha mindkét teszt 
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közelítőleg ugyanazt a tágabb tudásterületet vizsgálja és hasonló a könnyű és 

nehéz feladatok aránya.) 

A teszt feladatokból, a feladat itemekből áll. Az item a feladat legkisebb, 

önállóan értékelhető egysége, nem bontható tovább részteljesítményre. 

Az itemeket tehát kétféleképpen minősíthetjük. Ha a tanuló megoldotta, az 

item jó (egy pontot ér), ha nem oldotta meg, vagy megoldása rossz, az item 0 

pontot ér. 

Teljesítménymérő tesztek esetében az itemeket súlyozhatjuk, (a nehezebb 

követelményt tartalmazó item értéke magasabb). 

Többpontos itemeket is szerepeltethetünk a javítókulcsban. 

„Az itemet jellemzi nehézségi indexe, differenciáló ereje, és megbízhatósága.”27 

A nehézségi index azt mutatja meg, hogy egy tetszőlegesen kiválasztott tanuló 

milyen valószínűséggel oldja meg az itemet, vagyis a jó megoldások számának 

és a feladatot megoldott tanulók teljes létszámának a hányadosa. Minél 

nagyobb ez a 0-1 közé eső szám, annál könnyebb az item. 

Az item differenciáló ereje rávilágít arra, hogy az item mennyire tud különbséget 

tenni a különböző tudású tanulók között. 

Valószínűsíthető, hogy azok a tanulók oldják meg jól az itemet, akik az egész 

feladatlapot jól megoldják. Ebből a feltevésből mérhető le az egyes itemek 

megbízhatósága (reliabilitása). 

Pedagógiai-didaktikai dilemma, hogy a vizsgálat céljának megfelelően milyen 

típusú feladatokat választunk, szerkesztünk. 

A szakirodalomban a feladatok osztályozása sokféleképpen történik. Világos és 

könnyen értelmezhető Csapó Benő felosztása a tudásszint felmérő tesztekről  

                                                 
27 Csapó Benő: A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése, Akadémiai Kiadó, 2003. (83-137. o.) 
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szóló tanulmányában.28 

A feladattípusokat két csoportba sorolja: 

• feleletválasztó 
• feleletalkotó feladatokra, s külön tárgyalja a képességeket. 
 
Mindkét csoportnak megvannak az előnyei és a hátrányai és nem egyformán 

használhatók a tudás különböző összetevőinek a mérésére. 

3.4.5 A feleletválasztó feladatok 

Azok a feladatok kerülnek ebbe a csoportba, amelyek megoldása során a 

tanuló előre megfogalmazott válaszok közül keresi ki a megfelelőt, s azt 

valamilyen módon megjelöli. 

A jó válaszalternatívák kidolgozása nehéz, de javításuk egyszerű. Ezek a 

feladatok alkalmasabbak az ismeret-jellegű tudás mérésére. A feleletválasztó 

feladatokban előnyös, ha valamennyi válaszalternatíva vonzó. A problémát a 

kérdésben fogalmazzuk meg, a válaszalternatívák legyenek rövidek. A 

kérdésfeltevés lehetőleg legyen pozitív. Érdemes ügyelni arra is, hogy 

önkéntelenül se adjunk támpontot a válaszhoz. 

A feleletválasztó feladatok leggyakrabban használt típusai: 

• Alternatív választás 
• Igaz-hamis állítás 
• A megadott megoldás jó-e? 
• Eldöntendő kérdést tartalmazó kérdő mondat 
• Többszörös választás 

▫ Egy jó válasz 
▫ Több jó válasz 
▫ A legjobb válasz kiválasztása 
▫ A rossz válasz kiválasztása 

• A válaszok egymáshoz rendelése 
▫ Egy az egyhez hozzárendelés 
▫ Egy a többhöz hozzárendelés 

 
                                                 
28 Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe, Keraban Kiadó, 1993. (56-95. 
o.) 
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3.4.6 Feleletalkotó feladatok 

A feleletalkotó feladatokkal ismeret-jellegű és bonyolultabb képesség-jellegű 

tudást is tudunk mérni. A feleletalkotó feladatok megszerkesztése a könnyebb 

munka, értékelő rendszerének kialakítása, a javítókulcs pontos megfogalmazása 

nehezebb. 

Az ilyen jellegű feladatoknál ügyelni kell arra is, hogy a feladat ne a tankönyv 

betű szerinti felidézését kérje számon. Nem kell elveszni a részletekben, 

érdemes csak a fontos tényeket számon kérni. 

• Kiegészítés, egy kihagyott fogalom, több kihagyott fogalom. 
• Ügyelni kell arra, hogy ne legyen túl sok hiányzó szó, mert a feladat 

komolytalan találós kérdéssé válik. 
• rövid válasz 
• hosszú válasz (válasz egy mondattal; válasz felsorolással) 
• esszé típusú válasz 
 
Az ilyen típusú feladatok alkalmasak az önálló ítélet alkotásra, az összefüggések 

felismerésére, az analizáló, szintetizáló, értékelő képesség mérésére. 

Mivel a válasz több mondat is lehet, értékelése elég bonyolult. Az objektív 

értékelés érdekében fel kell sorolni azokat a gondolatokat, tételeket, 

amelyeknek a válaszban szerepelnie kell. 

3.4.7 A képesség-jellegű tudást mérő feladatok 

Az előbbi feladattípusok is alkalmasak lehetnek nemcsak ismeret-jellegű tudás 

mérésére-abban az esetben, ha megfelelően szerkesztettek. 

A kimondottan képesség-jellegű tudást mérő feladatok is nagyon sokfélék 

lehetnek. 

A legegyszerűbb feladatok azok, amelyeket az iskolában minden nap feladunk 

a gyereknek. Pl: Hol található a város? Olvasd le a következő földrajzi hely 

koordinátáit! 

A készségek és képességek mérésekor két mutatót szokás elsősorban vizsgálni: 
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• a hibátlanságot 
• a sebességet. 
 

 
11. ábra: A modellt a következő táblázat ábrázolja: 

A feladatok alapvetően két halmazba rendezhetőek: nyílt és zárt végűek. Ezen 

belül a két halmaz metszetében helyezkednek el azok a feladatok, amelyek 

kérdésfeltevésükben nyíltak, de értékelésük „zárt”, objektív, egyértelmű 

javítókulccsal történik. 

A nyílt végű feladattípusoknak az az előnye, hogy bizonyos képességek általuk 

jobban mérhetők: (pl. gondolkodási képesség, kommunikációs képesség, 

kreativitás). 

Hátránya, hogy nem határolja körül egyértelműen a tanulótól elvárt 

tevékenységet, nem kedvez az átlagos és a gyenge tanulóknak. (mert azoknak 

többek között a legegyszerűbb kommunikációs problémáik lehetnek). Nehéz 

azonban ezeket objektívan értékelni. 

A zárt végű feladatok leszoktatnak a tudás önálló megfogalmazásáról, a jó 

megoldásban a vaktalálat is szerepet játszhat. Problémát jelent a kérdés 

megfogalmazása, a jó válasz-alternatívák megtalálása.  

Az előbbiekből következik, hogy komoly pedagógiai-didaktikai feladat a 

megfelelő célú tudás méréséhez a legmegfelelőbb feladattípusokat megtalálni. 

 Munkaközösségünk által összeállított feladatlap variációink (A,B) esetében az 

arány 12:4 a nyílt feladattípus javára. 
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Ugyancsak átgondolt munkát igényel a jó tesztlap összeállítása. A gyakorlat azt 

bizonyítja, hogy azok a tesztlapok jobbak minőségileg, amelyeket nem egy-egy 

szakember, hanem szaktanárokból, szaktanácsadókból álló szakmai teamek 

készítenek. Csökken a hibalehetőség, ha ezt az elvet alkalmazzuk. 

A feladatlap szerkesztésekor a mérés céljából kiindulva dönti el a szakmai 

team, hogy milyen ismereteket, képességeket, készségeket akar mérni, s 

mindazt a tananyag mely tartalmi elemeivel kívánja lefedni (tények, fogalmak, 

összefüggések)29. El kell dönteni, hogy egy-egy követelményt hány feladattal 

érdemes képviselni. Ezután kerülhet sor a feladatok rétegzésére. 

A képességjellegű tudást mérő feladatok 
csoportosítása 

Műveleti szintek Tananyagtartalom
Ismeret pl.: topográfia
Megértés pl.: fogalmak
Alkalmazás pl.: gyakorlati feladatok
Magasabb műveletek pl.: összefüggések felfedezése 

 
 
A feladatlap készítőinek tanácsolható, hogy a teszt elejére a diák biztatására─ 

érdemes egy-két könnyű feladatot írni, s csak azután a nehezebb feladatokat 

válogatni. 

Szerencsés, ha a feladatlap elejére útmutató készül érthető, egyértelmű 

megfogalmazásban. 

Hasznos, hogy egy témakörbe tartozó feladatok egymás után következzenek, 

ne kényszerítsük a diákot, hogy emlékezetében csapongjon. 

A feladatok mellett szerepeljen a pontszám, legyen tájékozott a diák, melyik 

feladat megoldásáért hány ponttal értékelik teljesítményét. 

Formai követelmény: úgy szerkesszük meg a tesztlapot, hogy egy-egy feladat 

ne kerüljön át egyik oldalról a másikra, ne kelljen megoldás közben lapozni. 

                                                 
29 Kiss Margit-Mezősi Károly-Pavlik Oszkárné: Értékelés a pedagógiában, FPI,Budapest, 1998. 
(37. oldal) 
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A kész feladatlapot érdemes többször ellenőrizni, hogy ne maradjon benne 

nyelvhelyességi, ill. helyesírási hiba. 

Nagyobb lélegzetű mérés esetén több, (legalább négy darab) ekvivalens 

tesztváltozatot célszerű készíteni. A tananyag különböző fejezeteiből 

arányosan kerüljenek feladatok a különböző változatokba, másrészt 

mindegyikben legyen könnyű és nehéz feladat, fontos és kevésbé fontos 

tudástartalom, képesség és készség ellenőrző kérdéssor. 

Azonban akármilyen átgondoltan történik is az ekvivalens variánsok 

összeállítása, csak többszöri próbaméréssel, a feladatok javítása (esetleg 

cseréje) után mondható el, hogy azonosan mérő változatokkal rendelkezünk. 

3.4.8 Javítókulcs, értékelési útmutató 

Az objektív értékelés feltétele, hogy a tesztet javító pedagógus pontosan tudja, 

mi az elvárt megoldás az egyes feladatok esetében (itemek). A feladatlap 

készítőinek legalább olyan fontos az érthető, világos útmutató, javítókulcs 

elkészítése, mint magának a feladatlap variánsoknak az összeállítása. 

Értékelési útmutatót csak akkor szükséges írni, ha a javítókulcsot/vagy a 

feladatlapot meg kell magyarázni. Ha egy-egy feladattal kapcsolatban túl sok 

magyarázatra van szükség, érdemes átgondolni, nincs-e szükség az 

átfogalmazásra, vagy elhagyásra. 

A javítókulcsnak pedig itemről itemre tartalmaznia kell a helyes megoldásokat 

és az adható pontszámokat. 

A feleletalkotó feladatokban a képességjellegű tudás mérésekor különösen 

fontos, hogy mindazokat a gondolatokat megjelöljük, amelyeknek a válaszban 

elő kell fordulni. Akkor jó a javítókulcs, ha a tanuló nem adhat olyan jó választ, 

amely ne szerepelne a javító-lapon. 

A jól szerkesztett feladatlap és javítókulcs együttesen biztosítja a 

mérésmetodikai alapelvek (objektivitás, validitás, reliabilitás) megvalósulását. 
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3.4.9 Az eredmények statisztikai és pedagógiai elemzése, 

következtetési lehetőségek 

A tanár azért mér az iskolában, a szaktanácsadó a kerületben, a kutató az 

országban, mert valamilyen célból ismerni akarja a tanulók teljesítményét, s ezt 

elemezve következtetéseket kíván levonni. 

Célja, hogy a következtetéseket, tanulságokat felhasználja a tanítási-tanulási 

folyamat fejlesztésében, a pedagógiai program kialakításában, a tantárgy-

pedagógiában, tantervfejlesztésben stb.… 

Első teendő a feladatlapok/tesztlapok gondos javítása, az értékelési útmutató 

és javítókulcs segítségével. 

Ezután célszerű összesítő táblázatot készíteni. A javítás történhet itemenként 

(a jó válasz 1 pont, a rossz 0), vagy feladatonként. Gyakorló pedagógus 

általában feladatonként jegyzi a pontszámot. 

A táblázat egy feladatmátrix, amely a feladatelemzés legfontosabb eszköze. A 

feladatmátrix adataiból számíthatók ki a statisztikai elemzés mutatói. Ezen 

adatokat azonban nem adhatja ki a felmérést vezető korlátlanul, mert akár 

személyiségi jogokat is sérthet. 

A leggyakoribb mutatók, melyeket általában számítani szoktak: 

• feladatonkénti átlagpontok 
• feladatonkénti százalékos eredmény 
• korrelációs együttható 
• szórás 
• relatív szórás 
• a feladat determinációs hatása 
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4. AZ EREDMÉNYEK STATISZTIKAI FELDOLGOZÁSA 

A statisztikai adatfeldolgozás számtalan típusát használják a pedagógusok. A 

táblázatok, grafikonok, hisztogramok (gyakorisági eloszlás) alkalmasak arra, 

hogy az eredmények közötti összefüggéseket bemutassák, a különböző 

adatokat szemléletessé tegyék. 

4.1 A MÉRÉSI FOLYAMAT 

4.1.1 A felmérés előkészítése 

Fontosnak tartottuk, hogy munkánk tervszerű, átgondolt legyen. Viszonylag sok 

időt töltöttünk el a tervezési fázissal, de az erre szánt idő, később megtérült. 

(Szerencsénk is volt, mert hasonló mérést saját iskolánkban már többször 

végeztünk, ezért el tudtuk kerülni a legalapvetőbb buktatókat.) 

A következő elvekhez igyekeztünk magunkat kötni:  

• Rögzítettük a mérés célját, s ezt a célt a munka folyamán igyekeztünk 
tudatosan szem előtt tartani. 

• A tervek és lehetőségek összehangolása vezérelt. 
• Csak addig nyújtózhatunk, ameddig a takarónk ér. Nem érdemes több 

adattal foglalkozni, mint amennyitesetleg hosszútávon még fel tudunk 
dolgozni, viszont semmiképpen ne maradjon ki olyan információ, ami 
később fontosnak bizonyulhat. A mérést nem lehet megismételni! (Egy 
hazai példa a közvetlen közelmúltból: a harmadik országos 
kompetenciamérésen már megkérdezték a szakiskolák szakirányát is, amit a 
korábbiakon nem, s ezért az akkori adatok már nem is pótolhatók.) 

• Rövid- és hosszú távú célok (eszközök, igények, lehetőségek felmérése). 
• Előfordulhat, hogy egyes általunk rögzített adat feldolgozására csak 

későbbi időpontban kerül sor, elsősorban szocio-kulturális háttérhez 
kapcsolódó adatok (nem, családi háttér, stb.). 

• Ezeket az adatokat azonban az említett  országos kompetenciaméréseken 
sem dolgozták fel. Célunk volt, hogy valamennyi statisztikai adat utólag is 
feldolgozható legyen, ennek érdekében az adatokat kódolt formában, 
elektronikusan tároljuk. 

• Elméleti felkészülés. 
• A feladatlap megíratása előtt és utólag, az elemzés során is bőséges 

szakirodalmat tanulmányoztunk át. 
• A mérés mint a pedagógiai folyamat része. 
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• A felmérés lebonyolítása, az adatok rögzítése, elemzése és dokumentálása 
rendkívül munka- és időigényes feladatot jelent. Ennek a munkának csak 
akkor van értelme, ha az oktatási gyakorlatban ténylegesen felhasználják az 
eredményeket, vagyis ha nem csak feltárjuk a problémákat, hanem azok 
kezelésével is megpróbálkozunk (elsősorban úgy, hogy az okokat is 
feltárjuk). Mindennek természetesen az a feltétele, hogy az adatok 
összegzésével és kiértékelésével viszonylag rövid időn belül elkészüljünk, s 
erről időben tájékoztassuk szaktanár kollégáinkat, a munkaközösségeket, az 
érintett iskolák igazgatóit. 

• A legfontosabb adatok gyors visszajelzésével a hitelességünk megőrzése is 
célunk volt, kollégáinktól és tanítványainktól segítséget kértünk, s ők bíztak 
bennünk, számítottak ránk. 

• A lehetséges hibaforrások csökkentése. 
• Igyekeztünk előre tájékozódni a lehetséges buktatókról, s idejekorán 

megnyugtató megoldásokat kerestünk ezek elkerülésére. Néhány példa: 
▫ Az egyszeri mérés kockázatát elkerülhetjük, ha adatainkat korábbi 

mérések eredményeivel vetjük össze (amennyiben léteznek 
ilyenek). 

▫ A szisztematikus hibák kiszűrését tudatos felkészüléssel, a 
munkafolyamatok gondos szervezésével és lebonyolításával 
érhetjük el. 

▫ Tipikus hiba az alultervezés. Az előkészítő fázis csökkentésének 
egyik következménye lehet például a „túl sokat markolás”. Erről 
fentebb már szóltunk. 

• Záró megjegyzések: 
 
A természettudományos mérések esetén alapkövetelmény a reprodukálhatóság. 

Tudatában voltunk annak, hogy különösen fontos a tervezett előkészület, az 

egységes lebonyolítás. Nem hibázhatunk, hiszen a felmérést nem tudjuk 

azonos körülmények között megismételni. 

(Itt jegyzem meg, hogy a feladatlap formai kivitelezése nem egészen olyan, 

amilyet ma szerkesztenénk, de idő hiányában akkor ezt a kérdést nem tudtuk 

jobban megoldani. Ezt a döntést utólag már megbántuk. Pl: Szerencsés lett 

volna a feladatlapok elejére útmutatót készíteni.) 

E fejezet hosszúra nyúlt terjedelme is mutatja, hogy egyformán fontosnak 

tartjuk az előkészítő, a lebonyolító és a visszajelző fázist. Kis túlzással állíthatjuk, 

hogy a sikeres feladatlap-kiértékelés nem a feladatlap tervezésénél, hanem a 

feladatlap tervezésének a tervezésénél kezdődik. 
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Egyébként a feladatlap összeállítását a hosszú évek tanítási tapasztalata 

befolyásolta.  

4.1.2 A mérés időpontja, résztvevő iskolák és osztályok 

A kapott eredményeket kiértékelhetjük egy-egy osztályon belül is, de az is 

célunk volt, hogy osztályok, sőt iskolák közötti összehasonlításokat is 

végezhessünk. Ezért némi megfontolás után az adatfelvételt 2005-2006.tanév 

szeptemberének második hetében végeztük el. 

 
A mérésben résztvevő iskolák teljesítményének átlaga 

    
Iskola osztály osztálylétszám átlag 
Zrínyi Miklós Gimnázium és SZKI 9. A 31 76 
Zrínyi Miklós Gimnázium és SZKI 9. B 33 41 
Zrínyi Miklós Gimnázium és SZKI 9. C 29 41 
Zrínyi Miklós Gimnázium és SZKI 9. D 29 39 
Fazekas Mihály Gyakorló Gimnázium 9. A 31 76 
Babits Mihály Gimnázium 9. A 18 62 
Babits Mihály Gimnázium 9. B 28 83 

 

1. táblázat: Az iskolák teljesítmény átlaga 

 
Ezen dolgozatban a szakirodalom alapján megadott legfontosabb mutatók 

szerint elemezzük az egyes osztályok, ill. iskolák adatait, esetenként egymással 

összevetve. 

Majd mindezen adatokat összehasonlítjuk a tantervben előírt 

követelményekkel, ill. az általunk látogatott tanórák tapasztalataival. 

4.1.3 A feladatlap tartalma 

A feladatlapot A és B változatban készítettük el munkaközösségünkben. 

• A feladatlap összeállítása csak kissé tér el a szakirodalomban megszokottól. 
• Kihagytuk a feladatlapról a személyi adatokat tartalmazó sorokat. Egyrészt 

idegenkedtünk a diákok személyes adatainak kikérdezésétől, másrészt úgy 
gondoltuk, hogy a csak névvel és osztállyal kitöltött feladatlap lehetősége 
inkább növeli, mint csökkenti az adatok megbízhatóságát. 
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• (Amennyiben szükséges, a szaktanár segítségével utólag is elérhető a 
tanuló.) 

• A név segítségével rendelkezésünkre áll a tanuló nemének ismerete is. 
• Elsősorban formai okok miatt került egy-egy feladat egy oldalra, így 

azonban nem mindig sikerült az általunk elvárható formai 
követelményeknek megfelelni. Idő hiányában már nem lehetett a 
feladatlapot újraszerkeszteni, sokszorosítani, szállítani, időpontot kijelölni 
stb.… 

• Rövid tájékoztatást adtunk a mérés céljáról és további menetéről. 

4.1.4 A feladatlap kitöltése 

A kitöltési mód egységes volt. A szaktanárok lelkiismeretesen teljesítették 

kérésünket. Örültek annak a lehetőségnek, hogy a feladatlap eredményének 

segítségével még pontosabb képet kapnak tanítványaik szaktárgyi tudásáról. 

(Természetesen megígértük a gyors kiértékelést és visszajelzést.) 

A tanulók a feladatlapot minden esetben egy szaktárgyi órán töltötték ki. A 

feladatlapot nem vihették haza, amennyiben a tanulók hiányoztak, az utólag 

nem állt rendelkezésükre. 

A feladatlapok értékelése során azt tapasztaltuk, hogy nagy többségükben 

szívesen válaszoltak a kérdésekre. Ennek az életkornak a sajátossága, hogy a 

gyerekek szívesen veszik, ha tanáraik érdeklődnek tudásuk iránt. Persze mindig 

létezik egy fontos kikötés részükről: ”Ugye nem kapunk rá osztályzatot?” Ez 

persze egy felmérés során alapvető evidencia. 

Itt jegyezném meg, hogy ez a hit, a „nem felesleges munka hite”valójában 

életkori sajátosság. A kevésbé naiv, vagy tapasztaltabb gimnáziumi 

korosztályok esetében lényegesen nehézkesebb a hasonló feladatlapok 

kitöltetése. 

4.1.5 Az adatok kódolása, rögzítése, tárolása 

Első lépésként a kitöltött feladatlapot a szaktanár szigorúan a javítási útmutató 

alapján kijavítja. A jól megválaszolt kérdés egy itemet jelent és egy pontot kap, 

a nem megválaszolt, vagy rosszul megválaszolt kérdés pedig 0 pontot jelent. 
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Ezeket az adatokat Excel táblázatban elektronikus módon tároltuk. 

Így a továbbiakban már nem volt szükség az eredeti feladatlapokra, a 

statisztikai feldolgozást az elektronikus adatokkal végezhettük. (Természetesen 

az adatok alapján a teljesítmények bármikor azonosíthatók, ellenőrizhetők, 

vagyis az adatok reprodukálhatók.) 

Ezeket az Excel állományokat a Fazekas Gimnáziumban őrizzük, kérésre 

hozzáférhetővé tudjuk tenni. 

4.1.6 Fontosabb hibaforrások 

A feladatlapok kitöltésével nagyszámú statisztikai tény került birtokunkba, s a 

végleges kiértékelés után pedig a három iskola tanítványainak egy szakterületen 

nyújtott tanulmányi teljesítményének összevetését is megkaptuk. 

A feladatlap kérdései szakmailag kompetensek, kérdés, hogy a kapott 

eredmények mennyire hitelesek, mennyire valósághűek. Az eredmények 

érvényességi körét a lehetséges hibaforrások korlátozzák. 

A természettudományos értelemben vett hibák egy részéről (kerekítési hiba, 

képlethiba, műveleti hiba) nyilván nem beszélhetünk. A mérési hibák három 

fajtája esetében is (leolvasási, észlelési, szisztematikus) lényegében a szubjektív 

hibák lehetősége a legnagyobb, s talán helyesen hiba helyett tévedésről 

beszélünk. Néhány típust felsorolunk: 

A kitöltés folyamán előfordulhat, hogy a feladatlapot kitöltő tanuló: félreért 

egy kérdést, pontatlanul válaszol, figyelmetlenségében felcseréli a válaszokat 

stb. 

A kódolás folyamán hibák származhatnak: a válaszok helytelen értelmezéséből, 

az adatok pontatlan tárolásából. 

A kiértékelés folyamán keletkezett hibák lehetnek: programozási hibák (pl: 

rossz képlet alkalmazása), számítási (elvi) hibák stb… 
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Meglepő módon a leggyakoribb kitöltési hibák a tapasztalatok szerint az 

eredményt csak nagyon csekély mértékben befolyásolják. 

Az adatok gépre vitele rendkívül időigényes és nagyfokú figyelmet követelő 

munka. Ebben segítséget kaptunk felsőbb éves diákjainktól. Az utólagos 

ellenőrzés során úgy tapasztaltuk, hogy megbízhatóan és lelkiismeretesen 

dolgoztak. A kódolási hibákat igyekeztünk lehetőleg eleve csökkenteni úgy, 

hogy két diák párhuzamosan dolgozott: az egyik diktált, a másik gépelt, s az 

első ezt folyamatosan ellenőrizte. 

Legnagyobb mértékben a kiértékelési hibák befolyásolhatják a valós 

eredményt. Igyekeztünk figyelmesen dolgozni, folyamatosan ellenőriztük 

kollégáim segítségével az alkalmazott képleteket, a hivatkozási cellák 

sorszámát, azonnal megbecsültük a kapott eredmények hitelességét stb.… 

Az utólagos ellenőrzés alapján reményeink szerint nem maradt szisztematikus 

hiba a szakanyagban. 

4.1.7 Érvényességi kör 

A feladatlap kitöltése és a kiértékelés összes, fentebb vázolt körülményét 

figyelembe véve úgy gondoljuk, hogy megbízható statisztikai adatokat kaptunk, 

és a mérések eredménye kellő pontossággal jellemzi a tanulók tudásszintjét 

földrajzból, a középiskola 9. osztályának legelején. 

A mintavételben egy híján kétszáz tanuló vett részt, így a szakirodalom alapján 

a kapott mérési eredmények általában is jellemzőek lehetnek erre a 

korosztályra. 

A minta három iskola adatait tartalmazza, de a tanulói létszámot figyelembe 

véve arányait tekintve eltérő módon. Természetesen csak óvatosan 

használható összehasonlításra az egyes iskolák között, ill. más mérések 

adataival. 
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4.1.8 Problémák és tanulságok 

Az egyik fontos problémának azt tartjuk, hogy nem sikerült az általunk 

választott iskolák minden osztályában ezt a feladatlapot megíratni. Ennek 

számos oka van, de legfőképpen anyagi természetű. 

Másrészt tanárként azt gondoljuk, hogybár a feladatlap már többször 

kipróbált, ún. „bemért” feladatokból épül felha ilyen különböző skálán 

mozog a gyerekek tudásszintje, akkor még körültekintőbbnek kell lenni mind a 

feladatok szintjének meghatározásával, mind pedig a feladatok mennyiségével. 

A feldolgozás területén is vannak megszívlelendő tanácsok: 

A javítókulcsot még pontosabban kell elkészíteni. Minden lehetséges 

munkaeszközt pontosan meg kell határozni (melyik kiadó, melyik atlasza, 

segédanyaga használható a feladatlap megoldásának elkészítésekor, mert 

ellenkező esetben nagyon nehéz a kódolás). 

A kódolás folyamán érdemes megkülönböztetni a kitöltetlen és a rossz 

megoldással rendelkező mezőt. (Ez is támpont lehet a kiértékelésben.) 

Továbbra is a legnagyobb gondok között szerepel, hogy a feladatlapok 

összeállítása, a feladatok megíratása, a javítás, az adatok gépre vitele és 

feldolgozása egyaránt nagyon szervezés és időigényes munka, ezért érdemes 

gondosan megtervezni az egyes munkafázisokat. Nagyon fontos, hogy csak az 

összes munkafolyamat tisztázása után, a végső cél ismeretében szabad 

realizálni a terveket. 

Már említettük, de most is hangsúlyozzuk, hogy 

• a mérés előkészítése 
• az adatfelvétel 
• a kiértékelés 
• valamint a visszajelzés  
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egyaránt nagyon fontos, csaknem azonos hangsúlyú folyamatok. Csak átgondolt, tudatos 

előkészítő munka után remélhetjük, hogy vizsgálatunk összeszedett és 

eredményes lesz. 

A dolgozat ezen fejezete a tervezettnél hosszabb terjedelmű lett. Feltétlenül 

szerettük volna azonban bemutatni, hogy milyen gyakorlati problémákkal 

találkoztunk és reméljük, hogy a hasonló helyzetben lévő olvasóknak sikerül 

egy kis kapaszkodót, segítséget nyújtanunk. 
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5. ELEMZÉS 

A feladatlapok elemzésénél a szakirodalom a következő mutatók számítását 

tartja fontosnak: 

5.1 ÁTLAG 

 
Az átlagteljesítmény megjelenítésére azért van szükségünk, hogy az egyes 

tanulók, vagy osztályok elért eredményeit, ill. hogy az egyes feladatok esetén 

elért eredményeket viszonyíthassuk az elérhető maximumhoz. Mind a 

pontszámokban, mind a százalékban kiszámított teljesítmény igen használható, 

sokatmondó adat. A csoport átlagteljesítményét megkapjuk, ha a tanulónként 

elért pontszámok összegét elosztjuk a csoport létszámával. A csoport 

teljesítményének százalékos értékét kapjuk, ha az összes tanuló által elért 

pontszám és az összes tanuló által elérhető maximális pontszám hányadosát 

megszorozzuk százzal. Ez pontosabb érték lesz, mint a tanulói átlagok 

átlagának értéke, de attól lényegesen nem különbözik, ha a tanulók száma elég 

nagy. 

5.2 NORMÁLIS ELOSZLÁS (GAUSS-GÖRBE) 

 
Az, hogy a csoport hogyan teljesített, ill. hogy milyen eredményt értek el az 

egyes tanulók, milyen az egyes feladatok megoldási szintje, leolvashatjuk a 

feladatmátrix adataiból. Azonban sokkal szemléletesebbé válik a teljesítmények 

eloszlása, ha az adatokból grafikont készítünk. Ehhez a tanulók által kapott 

pontszámokat rendezzük másképpen. Hányan érték el (gyakoriság) az egyes 

tanulók által elért pontszámot? A vízszintes tengelyen a pontszámok, a 

függőleges tengelyen a gyakoriságok szerepelnek. 

Az ábrán jól látható, hogy az átlaghoz közel eső (A változat: 51,7 és a B 

változat: 54,2) pontszámot többen érték el, mint a szélső értékeket. 

Egy átlagos osztályban is azt tapasztaljuk, hogy a közepesek arányszáma a 

legmagasabb, az elégtelenek és a kitűnők száma sokkal kevesebb. Hasonló 

helyzet előfordul egyetlen dolgozat eredményeinek vizsgálatakor is. Ilyen 
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eloszlást az élet más területein is tapasztalunk. Azt mondják a statisztikusok, 

hogy ez a „normális”. Ezért adták az ilyen típusú eloszlásnak a normális nevet. 

Ezt a normális eloszlásra utaló grafikont Gauss-görbének, harang görbének is 

nevezik. 

5.3 SZÓRÁS (DISZPERZIÓ, DEVIÁCIÓ) 

 
Az átlagteljesítmények értékei és az ezeket bemutató grafikonok, egy summás, 

jellemző összbenyomást adnak az eredményekről. Legelőször természetesen 

ezekre vagyunk kíváncsiak. Az átlag azonban nagyon sok mindent el is takar. 

Az elemző szakember számára ugyanis nem mindegy, hogy a jelen esetben A 

változat: 51,7 ill. B változat 54,2 százalékpont hogyan született. 

Úgy, hogy: 

• minden tanuló 51,7 ill. 54,2 pontot ért el? 
• 0-85 pontig mindenféle pontszám szerepelt? 
• A tanulók fele 0 pontot, a másik fele 85 pontot kapott? 
• stb.… 
 
Ezek a teljesítményekaz azonos átlag ellenére-nagyon különbözőek. Abban 

különböznek ugyanis, hogy az átlaghoz képest jelentősen eltérnek az egyes 

tanulói teljesítmények. Ami azonban még gyakoribb, hogy a tanulók 

többségének teljesítménye másként és másként szóródik az átlag körül. 

Azt tapasztaljuk, hogy néhány tanuló esetében az átlagnál, de leginkább az 

átlagtól jobbra vagy balra helyezkednek el az egyes tanulók által szerzett 

pontszámok. 

Érdemes megnézni a leggyengébb és a legjobb teljesítmény távolságát. Ez a 

szórás terjedelme (range), amit a két szélsőérték különbségeként kapunk meg. 

A tanulók teljesítménye akkor egyenletes, ha ez a szám viszonylag kicsi. Ennél 

is jellemzőbb, ha az átlagtól való eltérést a tanulók többségére vonatkozóan 

vizsgáljuk, azaz kiszámítjuk a teljesítmények szórását. 
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A szórás értékét a jobb összehasonlíthatóság érdekében érdemes százalékban 

is kiszámítani. Ez a relatív szórás, vagy variációs tényező. 

Felvetődik a kérdés, hogyan minősítsük a szórás értékét? Nagynak, vagy 

kicsinek tartsuk-e a tanulói teljesítmények ingadozását? A válasz nem egyszerű. 

Ennek megítélésekor ugyanis az elemzést végző szakembernek számos egyéb 

szempontot figyelembe kell vennie.Pl:  

• a mérésben résztvevő tanulók helyzete, körülményei, 
• a mérés tárgya, tartalmi oldala, 
• az átlagteljesítmény értéke stb.… 
 
Ezen adatoktól függően lehet, hogy ugyanazt a szórásértéket egyik esetben 

soknak, más esetben alacsonynak tartjuk. A nagyjából normális eloszlást 

mutató csoportteljesítmény esetén azonban létezik egya pedagógiai 

tapasztalatok alapjánmeghatározott, még elfogadható érték: azt mondjuk, 

hogy ha a szórásértékkel az átlag körül meghatározott intervallumban a 

csoport 2/3 részének eredménye benne van, akkor a tanulók teljesítményének 

ingadozása még „normális”. 

5.4 STANDARDIZÁLÁS (NORMALIZÁLÁS) 

 
A szórás értékének megismerése után lehetőség nyílik a dolgozat 

összpontszámának standardizálására. 

A standard normális eloszlás grafikonját is megrajzolhatjuk az adatok 

segítségével. 

Az így megjelent adatainkat már össze tudjuk hasonlítani más átlagpontszámú 

és más szórásértékű dolgozatokkal, ami a standardizálás lényege. 

Érdemes a táblázat adatait un. „lejtős” grafikonon szemléltetni. Minden pont 

egy-egy tanuló adatait jelenti. Azonnal látható, ha valaki az átlag alatt vagy az 

átlag felett van.  
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5.5 ÖSSZEFÜGGÉSEK AZ ÁTLAG, AZ ELOSZLÁS ÉS A SZÓRÁS 

KÖZÖTT 

 
• Lapultság, ferdeség vagy asszimetria: lapultságról beszélünk, ha a normális 

eloszlás görbéjénél laposabb görbét kapunk. Ez akkor következik be, ha 
nagy a szórás értéke. Kis szórás esetén csúcsosabb lesz a görbe. 
Ferdeségről akkor beszélünk, ha a görbénk nem szimmetrikus (bal oldali 
ferdeség, jobb oldali ferdeség). 

• Kétszigma szabály, háromszigma szabály: az ábrát viszonyítanunk kell a 
Gauss görbéhez, amelyet ki kell egészítenünk a szórási adattal. 

 
A normális eloszlású csoport teljesítményekre (de csak ezekre!) milyen 

szabályszerűségek érvényesek: 

• Az átlagpontnál van a görbe csúcsa, (itt van az un. módusz is): legtöbben 
az átlagpontszámot érték el. 

• A görbe szimmetrikus (van szimmetriatengelye). 
• Az átlagtól egy szórásnyira balra… 
• Az átlagtól balra és jobbra két szórásnyi intervallumban van ……x tanuló 

eredménye. 
 
Ez a kétszigma szabály. 95 %-os a valószínűsége annak, hogy egy tanuló 

pontszáma az intervallumon kívülre esik. 

Létezik az un. háromszigma szabály, amely azt jelenti, hogy az adatok 99%-a 

az átlagtól 3 szigma távolságra esik. 

Ha egy vizsgált csoport teljesítménye a „normálistól” eltérő, hasznos lehet, ha 

a fenti szabályszerűségektől való eltérés méretét is figyelembe vesszük: Pl:  

• Az átlag körül egy szórásnyi intervallumon kívül következik be adott 
pontszámok előfordulásának gyors változása. (Pl: sok és gyorsan növekvő a 
legalacsonyabb pontszámokat teljesítők száma.) 

• Minden tanuló teljesítménye az átlag körüli 2 szigma sugarú intervallumba 
esik. 

• Nagyobb a módusz, mint az átlag, azaz leggyakrabban egy olyan eredmény 
fordul elő, amelyik jobb az átlagnál. 

• stb… 
 

Itt merül fel a dolgozatpontszámok osztályzatra váltásának kérdése. Általában 

elegendő adatként értelmezzük a pontszámokban ill. a százalékosan kifejezett 
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teljesítményt (a tanulást segítő és diagnosztikus mérésnél a szakirodalom sem 

javasol más értéket). 

A pedagógiai gyakorlatban azonban rákényszerülünk az értékelésre, vagyis 

ötfokozatú skálán osztályozzuk a tanulói teljesítményeket. 

Egy mérés esetén adatokra támaszkodva objektívebben végezhetjük el ezt a 

tevékenységet, bizonyos pontszámokhoz, százalékokhoz rendelhetjük az egyes 

osztályzatokat. 

Egységes megoldás természetesen nincsen. A gyakorlatban számtalan átváltási 

kulcs létezik. 

Az általunk olvasott szerzők a következőt javasolják:  

A dolgozat kijavítása után számítsuk ki az átlagot pontokban vagy 

százalékosan. Számítsuk ki a szórást vagy a relatív szórást. Az átlagtól jobbra és 

balra mérjünk fel ½, majd 1 szórásnyi távolságokat. Így alakulnak ki az egyes 

osztályzatoknak megfelelő százalékhatárok. 

Ez az átváltási kulcs kellően rugalmas, hiszen figyelembe veszi a mindenkori 

átlagteljesítményt és a szórást is. A szakirodalom, de a hosszú évek gyakorlata 

is mindenképpen azt tartja kívánatosnak, hogy az átváltási kulcs ne legyen 

merev. Tulajdonképpen dolgozatonként más és más lehet. Ez az oka annak, 

hogy nem mondhatjuk pl., hogy a 4-es osztályzat mindig a 69% feletti 

teljesítményhez kapcsolódik.  

Előfordul azonban, hogy mégis ilyen „visszaalakításra” lenne szükségünk, 
mert:  
 
• A félévi osztályzatokat szeretnénk látni százalékos teljesítmény alakban. 
• Dolgozat eredményeket szeretnénk összehasonlítani az osztályzatok 

átlagával 
• A külső a mérési eredményeket kívánjuk összevetni osztályozási 

gyakorlatunkkal. 
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A mai magyar értékelési 
gyakorlatban használt rendszer  

   
jeles 5 100%
jó 4 80%
közepes 3 60%
elégséges 2 40%
elégtelen 1 20%

 

2. táblázat: Értékelési rendszer 

5.6 KORRELÁCIÓ ÉS KORRELÁCIÓS EGYÜTTHATÓ 

 
A korreláció fogalmával gyakran találkozni lehet a mérésmetodikában. Ez a 

fogalom a valószínűség számítás és a matematikai statisztika egyik lényeges 

fogalma. 

Az olyan jellegű kijelentésekre igaz valamilyen módon, mint pl: a magasabb 

ember általában nehezebb, mint az alacsonyabb. 

1. A korrelációt a korrelációs hányadossal vagy a korrelációs együtthatóval (r) 

jellemezzük. 

Hogy működik ez a gyakorlatban? 

• Szeretnénk pl., hogy a tanuló valódi tudása és az általunk mért tudása 
között minél nagyobb legyen a korreláció, azaz minél hitelesebb 
információhoz jussunk a tanuló felkészültségéről. 

• Jó vagy gyenge tudás magyarázata lehet pl. a természettudományos 
tantárgyakban nyújtott teljesítmények között felfedezett szoros korreláció. 

• Az irodalom azt mondja, hogy jól mér egy teszt, ha két felének (félteszt) 
megoldási szintje között erős összefüggés, korreláció van. (Feltételezzük 
ugyanis azt a majdnem nyilvánvaló tényt, hogy a tanuló kb. egyforma 
szinten tudja megoldani egy jó teszt két felét.30 

• Még egy adalék: egy teszt korrelációs együtthatója akkor mondható jónak, 
ha (r) nagyobb, mint 0,67. 

 

                                                 
30 Csapó Benő: Az új tudás képződésének az eszköze az induktív gondolkodás, Osiris Kiadó, 
Budapest, 1998., (251-280.o.) 
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2. Egy feladat, vagy egy részfeladat (item) szerepe a dolgozatban 

• Minden tesztlap feladatokból, a feladatok részfeladatokból állnak. Ha a 
feladatot részfeladatokra lehet bontani, amelyek 0 vagy 1 ponttal 
értékelhetőek, akkor a részfeladatot itemnek nevezzük.31 

• Egy teszt „jósága” számos dologtól függ, de a leginkább talán attól, az 
egyes feladatok (itemek), hogyan „illeszkednek” be a tesztbe, vagyis hogy 
az egyes feladatok megoldási szintje hogyan korrelál az egész teszt 
megoldási szintjével. 

• Ennek ismerete különösen akkor fontos, ha a teszt korrelációs együtthatója 
gyenge, s ennek keressük az okait. Ha a teszttel gyengén korreláló feladatot 
(itemet) találunk, akkor azt valószínűleg át kell alakítanunk, esetleg ki kell 
cserélnünk. 

• Ki kell tehát számítanunk egy-egy feladat (item) és a teszt összpontszáma 
közötti korrelációt. Ez a valódi korreláció a szakirodalom szerint. 

• Az item-összpontszám korrelációs együttható segítségével olyan 
mutatószámot is kiszámíthatunk, ami jelzi, hogy az adott feladatnak 
mekkora befolyása van az összpontszám alakulására, milyen a differenciáló 
ereje, vagyis, hogy mekkora a determinációs hatása d(j). 

5.6.1 Megbízhatóság (reliabilitás) 

A jó teszt ismérveinek tárgyalása megérdemel egy tanulmányt. A fejezet első 

részében már említettem a validitás (érvényesség) és a megbízhatóság 

(reliabilitás) fogalmát. 

Most érdemes még egyszer átgondolni, hogy a teszt mennyire méri azt jól, amit 

mér, mennyire bízhatunk meg a kapott eredményekben. 

5.6.2 Hiba, relatív hiba 

Amikor egy iskolában, vagy egy városban végzünk mérést, általában mintával 

dolgozunk. A minta által adott eredmény és az összes tanuló tudása 

bizonyosan nem lesz azonos. A mérési eredmény, mérési hibát tartalmaz. 

Mért Adat (Z)=Valódi Adat(V)+Mérési Hiba (H) 

Rendezzük H-ra az egyenlőséget: 

H=Z-V 

Arra kell törekedni, hogy ez az érték minél kisebb legyen. 

                                                 
31 Ua. 
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Mottó: „Félig sem olyan fontos az, hogy mit tanítunk gyermekeinknek, mint 

az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb részét 

elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre 

gyakorol, megmarad.” 

(Eötvös József) 
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6. KONKRÉT VIZSGÁLATI EREDMÉNYEINK A 

STATISZTIKA TÜKRÉBEN 

6.1 A MÉRÉS JELLEMZŐI 

 
Az általunk végzett mérés kitekintést jelent egy iskola berkeiből, s 

összehasonlítást több hasonló intézmény adataival. 

A diagnosztizáló, helyzetfeltáró mérések csoportjába tartozik, egy tanítási 

folyamat végén fel kívánja tárni az eredményeket, és feltételezéseket kíván 

megfogalmazni a várható készség- és képességfejlesztési lehetőségekről. Végül 

következtetni enged a nehézségekre is. 

Un. kritériumra irányuló mérésről van szó: jelen esetben, egy nagyvárosban az 

általános iskola befejeztével, a középiskolába lépéskor összehasonlító 

elemzésnek vetik alá az általános iskolában megszerzett kompetenciákat, majd 

összevetni tervezik egy négy tanév múlva elérhető követelményrendszerrel, egy 

természettudományos szaktárgy területén. 

Nem tartozik a nevelési típusú mérések közé, a tantárgyi mérések között 

tartható számon. 

Az értékelési módszereket tekintve a „kemény” módszerek csoportjába 

tartozik mérésünk. 

(Emlékeztetőül: „Lágy módszerek”: a megfigyelés, feleltetés, szóbeli 

vizsgáztatás, stb.…) 

„Kemény módszerek”: felmérés metodikai követelményeknek megfelelő 

feladatlappal, tantárgyteszttel, objektív értékelési útmutató segítségével. Jelen 

esetben ez történt.) 

A továbbiakban megvizsgáltuk a feladatok tartalmi és fogalmi validitását 

(prognosztizálás). 
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A feladat tartalmi validitása azt jelenti, hogy amit kérdezünk, az valóban azt fejezi 

ki, amit kérdezni akarunk. Vagyis a feladat a tanuló számára is annak látszik, 

aminek szánjuk. 

E feladatlap (A, B variáció), munkaközösségünk többéves tapasztalata 

alapján tartalmi validitása megfelelő. 

A fogalmi validitás követelménye vagyis, hogy a mérés tárgya és eredménye 

között van lényegi összefüggés. (A mérés tárgya a pszichés jelenségek: pl: az 

intelligencia, a kreativitás, a tanulással kapcsolatos képességek, numerikus 

képesség, olvasásmegértés képessége lehet. 

Ennek bizonyítása többszöri és sokoldalú megközelítést igényel. Bizonyítható 

az ismételt mérések korrelálásával. Ha az eredmények korrelálnak, a fogalmi 

validitás követelménye teljesül). A pedagógiai gyakorlatban ez sajnos nem elég 

gyakran használatos követelmény. 

A megbízhatóság (reliabilitás) csak a validitás bizonyítása után értelmezhető. A 

kérdés technikai jellegű: jól mér-e a feladatlap/teszt? A reliabilitás bizonyítása 

azt jelenti, hogy ugyanannak a dolognak az ismételt mérése ugyanazt az 

eredményt adja-e. Ez a természettudományok világábanjelen esetben 

földrajzban─sok-sok éves egyeztető munka eredménye. A feladatlap validitása 

elfogadható, mert az un. Crombach α (alfa) jelen esetben 0,95, vagyis erősen 

közelít az ideális értékhez, az egyhez. 

Ez az érték segít majd értelmezni a nehézségi indexet. 
A feladatlap tantárgyi mérésre alkalmas. 
 
Az általunk vett minta nem teljes körű, nem reprezentatív, nem rotált a 

szigorúan megállapított szabályok szerint. Azonban ha mégis arra kerülne sor, 

hogy meg kell állapítanunk melyik csoportba sorolható mintáról van szó, akkor 

„bemért” a legjobb kifejezés. 

A felmérések során általában megszokott statisztikai háttérváltozókat nekünk 

sajnos nem sikerült felmérnünk. Csak feltevéseink vannak. Még a meglévő 
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adatokat sem kívátuk elemezni, ugyanis nem tartozik írásbeli munkánk 

feladatkörébe. (Esetleg egy későbbi munka témája lehet.) 

A tananyagstruktúra feltárása, a követelmények jellemzése Csapó Benő szerint: 

„A tesztekkel és feladatokkal tesztelhető tudás jól kettéválasztható.”32 

Az egyik csoportba az ismeret-jellegű tudáselemek, a másikba a képesség-jellegűek 

tartoznak. 

Jelen esetben a képesség-jellegű tudáselemeket szeretnénk elsősorban vizsgálni, 

mert ez jelenti az általunk kijelölt vizsgálati célt. 

A feladatlap (A és B variációja) ún. majdnem standardizált, „bemért” tesztlap. 

Érdemes még elgondolkodni, hogy célszerű-e megvizsgálni a nehézségi index 

fogalmát. 

A nehézségi index azt mutatja meg, hogy egy tetszőlegesen kiválasztott tanuló 

milyen valószínűséggel oldja meg az itemet, vagyis a jó megoldások számának 

és a feladatot megoldott tanulók teljes létszámának a hányadosa. Minél 

nagyobb ez a 0-1 közé eső szám, annál könnyebb az item. 

Vagyis ez azt jelenti, hogy 1 pontot kap valaki, ha megoldotta a feladatot, 0 

pontot kap, ha nem oldotta meg. 

Még tovább gondolva az a jó feladatsor, ha nincs benne olyan item, amely 

minden diák által ismert lenne (túl egyszerű lenne). Amennyiben az eredmény 

20% alatt van, az nagyon nehéz itemnek számít. 

Az item differenciáló ereje rávilágít arra, hogy az item mennyire tud különbséget 

tenni a különböző tudású tanulók között. 

A jelenlegi mérés mindkét (A és B) feladatlap esetén azonosan 9 darab 

feleletválasztó, ill. 6 darab feleletalkotó feladatot tartalmaz. 

                                                 
32 Csapó Benő: A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése, Akadémiai Kiadó, 2003. (7. fejezet) 
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A készségek és képességek mérésekor két mutatót szokás elsősorban vizsgálni: 

•  a hibátlanságot 
•  a sebességet. 
 
A hibátlanságot az értékelés során vizsgáljuk, a sebességet pedig úgy tudjuk 

vizsgálatunk tárgyává tenni, hogy minden tanuló számára ugyanazt a 

munkaidőt biztosítjuk. 

Igyekeztünk a feladatlap összeállításnál arra figyelni, hogy bár ezek a tanulók 

még nyolc éven át az ún. régi típusú, ismeretanyagú tanterv oktatásában vettek 

részt, mégis szeretnénk tudni, hogy milyen képességekkel és készségekkel 

rendelkeznek a most készült tanterv elvárásai alapján. 

A feladatok alapvetően két halmazba rendezhetőek: nyílt és zárt végűek.33 

A munkaközösségünk által összeállított feladatlap variációink (A, B csoport) 

esetében az arány 12:4, a nyílt feladattípus javára. 

Ugyancsak átgondolt munkát igényel a jó tesztlap összeállítása. A gyakorlat azt 

bizonyítja, hogy azok a tesztlapok jobbak minőségileg, amelyeket nem egy-egy 

szakember, hanem szaktanárokból, szaktanácsadókból álló szakmai teamek 

készítenek. Csökken a hibalehetőség, ha ezt az elvet alkalmazzák. 

A feladatlap szerkesztésekor a mérés céljából kiindulva dönti el a szakmai 

team, hogy milyen ismereteket, képességeket, készségeket akar mérni, s 

mindazt a tananyag mely tartalmi elemeivel kívánja lefedni (tények, fogalmak, 

összefüggések). El kell dönteni, hogy egy-egy követelményt hány feladattal 

érdemes képviselni. Ezután kerülhet sor a feladatok rétegzésére. 

Mérésünk során 4 darab ismeretet, 4 darab megértést, 5 darab alkalmazást és 2 

darab magasabb műveleti szintet jelentő feladatot tartalmazott mindkét 

feladatsorunk. Ez az arány megfelel a most érvényben lévő tantervben előírt 

szintnek. 

                                                 
33 Kiss Margit-Mezősi Károly-Pavlik Oszkárné: Értékelés a Pedagógiában, FPI, Budapest, 1998. 
(36. oldal) 
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6.2 AZ EREDMÉNYEK STATISZTIKAI ÉS PEDAGÓGIAI ELEMZÉSE, 
KÖVETKEZTETÉSI LEHETŐSÉGEK 

 
A tanár (szaktanácsadó) azért mér az iskolában, mert valamilyen célból ismerni 

akarja a tanulók teljesítményét s ezt elemezve következtetéseket kíván levonni. 

Célja, hogy a következtetéseket, tanulságokat felhasználja a tanítási-tanulási 

folyamat fejlesztésében, a pedagógiai program kialakításában, a tantárgy-

pedagógiában, tantervfejlesztésben stb.… 

Első teendő a feladatlapok/tesztlapok gondos javítása, az értékelési útmutató 

és javítókulcs segítségével. 

Ezután célszerű összesítő táblázatot készíteni. A javítás történhet itemenként 

(a jó válasz 1 pont, a rossz 0), vagy feladatonként. Gyakorló pedagógus 

általában feladatonként jegyzi a pontszámot. 

Ez a táblázat egy feladatmátrix, amely a feladatelemzés legfontosabb eszköze. A 

feladatmátrix adataiból számíthatók ki a statisztikai elemzés mutatói.  

A leggyakoribb mutatók, melyeket általában számítani szoktak: 

• feladatonkénti átlagpontok 
• feladatonkénti százalékos eredmény 
• korrelációs együttható 
• szórás 
• relatív szórás 
 
A statisztikai adatfeldolgozás számtalan típusát használják a pedagógusok. A 

táblázatok, grafikonok, hisztogramok (gyakorisági eloszlás), alkalmasak arra, 

hogy az eredmények közötti összefüggéseket bemutassák, a különböző 

adatokat szemléletessé tegyék. 

6.3 A FELADATOK ÉS AZ EREDMÉNYEK TARTALMI ELEMZÉSE 

 
A feladatlap „A” változatát összesen 103 tanuló, míg a „B” változatot 96-an 

oldották meg összesen. 
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A feladatokat a mérésben résztvevők két változatban (A és B) oldották meg. A 

két változat feladatai földrajzi tartalmukat tekintve megegyező kérdéseket 

tartalmaztak, az eltéréseket a földrajzi helyek különbözősége, ill. a területi 

számításnál a méretarány különbözősége jelentette. 

Mindkét változatban 16-16 feladatot oldottak meg a tanulók, melyek esetén 12 

feladat a nyílt végűek közé, 4 darab pedig a zártakhoz tartozik. 

A következőkben ismertetjük a feladatok tartalmát, valamint azokat a 

tudáselemeket, képességeket és készségeket, amelyeket a feladatok 

megoldásánál megvizsgáltunk. 

Az első feladat esetén földrajzi helymeghatározás és éghajlati övezetesség 

felismerését kellett megoldaniuk a tanulóknak. 

Ezzel a feladattal lemérhettük, hogy képes-e a földrajzi atlasz térképeit 

használni, fel tud-e ismerni összefüggést a földrajzi helyzet és éghajlati 

övezetesség között. 

A második feladatban két földrajzi hely koordinátáit kell pontosan kikeresnie a 

tanulónak és magasságkülönbségüket, valamint légvonalbeli távolságukat kell 

meghatároznia. Végül ezen adatok alapján fel kell ismernie az éghajlati övezetet 

az illető területen. A feladat megmutatta, hogyan bánik a tanuló a térképészeti 

alapismeretekkel, mennyire lát összefüggést a térképészeti fogalmak között. 

Lemérhető az is, mennyire képes általános matematikai ismereteit egy másik 

tantárgyban kamatoztatni. 

 
A harmadik feladatban térképészeti alapfogalommal (méretarány) kell tisztában 

lennie a tanulónak, majd egy téglalap területét kell kiszámolnia, ill. átváltani a 

mértékegységeket. 

E feladat vizsgálta a legjobban más tárgyakkal (matematikával) való 

koncentrációt, ill. gyakorlatban szerzett ismereteit.  
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A negyedik feladatban a Földön elfoglalt gömbi helyzet ismeretének 

ellenőrzését vártuk. A tájékozódási képességek minimális ismereteit feltételezi 

a feladat. 

Az ötödik feladat az alapvető meteorológiai ismeretek (napi középhőmérséklet, 

napi hőingadozás) meglétét volt hivatott ellenőrizni, melyeket gyakorlati 

számítási ismeretek tettek élővé. A fogalmak tiszta használatát, ill. azok 

gyakorlati alkalmazását várta el ez a tevékenység. 

A hatodik feladat halmazokba való rendezést takar két alapvető természeti 

tényező különválasztásával. Rendszerezési képességeket feltételez a tanuló 

részéről. Logikai sorok felállítását feltételezi. 

A hetedik feladat földrajzi tartalmú fogalmak képi felismerését várja el példák 

kíséretében. Nem csak a képi transzformációt, hanem abból a fogalmak tiszta 

használatát, majd példákkal való összekapcsolását várja a diáktól. 

A nyolcadik feladat egymáshoz rendelést jelent, alapvető földrajzi 

tájékozottságot mér Európában. Nem csak földrajzi, de alapvető általános 

tájékozottságot kíván mérni az általános iskola befejeztével. Információkezelést 

és lényegkiemelést ellenőriz. 

A kilencedik feladat ugyanezen kívánalom fordítottját ellenőrzi a tanulóknál: 

nevezetes ipari márkák országokhoz rendelését kéri. Természetesen a közepes 

követelményszintet várja el, de feltételez bizonyos történelmi, gazdasági 

ismereteket, tehát tantárgyi koncentrációt (történelem, irodalom, zene, 

művészet). 

A tizedik feladat a földrajzi térben és időben való tájékozottságot ellenőrzi 

egymáshoz rendelésen keresztül. Egyben vizsgálja a topográfiai ismereteket is. 

A tizenegyedik feladat természetföldrajzi diagramelemzést takar, majd az ezzel 

kapcsolatos fogalmak ismeretét ellenőrzi kérdéseken keresztül. Gyakorlatilag 

szövegértési képességeket ellenőriz, ill. a válaszok pontos megfogalmazását 

várja el a tanulótól. 
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A tizenkettedik feladat forráselemzés, a tanuló társadalomföldrajzi ismereteit 

kívánja ellenőrizni fogalmak ismeretén keresztül. Az adatok pontos leolvasását 

várja el a diáktól, valamint a kérdésekre vár pontos választ. 

A tizenharmadik feladat két alapvető természetföldrajzi/ társadalomföldrajzi 

fogalom önálló meghatározását kéri számon. Ismeretanyag meglétét ellenőrzi a 

feladat. Főként történelmi háttérismeretet igényel. Elsősorban a lényegkiemelés 

a fő feladat. 

A tizennegyedik feladat egy táblázat kiegészítését várja el a diákoktól, 

Magyarország gazdaságföldrajzának témaköréből. Általános tájékozottságot 

mér gazdasági ismeretek területén. Rendszerezési képességet vizsgál, 

összefüggések átlátását feltételezi. A szabályok helyes alkalmazását ellenőrzi. 

A tizenötödik feladat egy magyarországi térképvázlaton való eligazodást 

feltételez, földrajzi helyek ismeretét ellenőrzi (régi nevezéktan esetén: ún. 

vaktérkép). 

A tizenhatodik feladat inkább idegenforgalmi, ismeretterjesztő jellegű, ahol a 

gyakorlati ország ismeret a cél. Hazánk nevezetességeit illik ismerni és a 

megfelelő városhoz rendelni. Tantárgyi koncentrációt igényel gyakorlatilag 

minden tudományterülettel. 

6.3.1 Az eredmények vizsgálata a középiskolai érettségi 

megszerzéséhez szükséges képességek oldaláról 

 
A mai érettségi feltételezi a következő kulcskompetenciák meglétét: 

• Döntési 
• Együttműködési 
• Életvezetési 
• Információk kezelése 
• Kommunikációs 
• Komplexitás kezelése 
• Kritikai 
• Lényegkiemelő 
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• Narratív 
• Problémamegoldó 
• Szabálykövető 
 
Ezen kompetenciaterületeket megpróbáltuk a következő gyakorlathoz 

közelálló feladatokkal lemérni: 

• A gömbi tájékozódás képessége. 
• A földrajzi fokhálózat kezelésének készség szintű ismerete (földrajzi 

helymeghatározás). 
• Világtájak szerinti tájékozódás a földgömbön és a térképen. 
• A térkép jelrendszerének készség szintű használata és segítségével 

egyszerűszámítások elvégzése. 
• A természetföldrajzi alapfogalmak ismerete, rendszerezése, egymáshoz 

rendelése, példákkal történő megvilágítása. 
• A felszínformák fogalmának ismerete, elhelyezése térben és földtörténeti 

időben. 
• Társadalomföldrajzi, iparföldrajzi helytörténeti nevezetességek topográfiai 

ismerete. 
• Diagram adatainak leolvasása és egyszerűbb összefüggések felfedése. 
• Térben és időben való tájékozódás, topográfiai ismeretekkel 

összekapcsolva. 
 
Mely írásbeli feladattípusokra lesz az új típusú közép-és emeltszintű földrajzi 

érettségi vizsgán elsősorban szükség?  

(A feladattípusok melletti számok az általunk kipróbált feladatok sorszámát 

jelenti a feladatlapokban.) 

• Feleletválasztásos (6.) 
• Asszociációs (6., 10., 14., 16.,) 
• Relációanalízis (10.) 
• Feleletalkotásos (1., 2., 7., 8., 9., 13.) 
• Rajzos/térképes (15.) 
• Számítási feladatok (2., 3., 5.) 
• Elemzési feladatok (11., 12.) 
 
Melyek azok a képességek, melyek saját szakterületünkön, a „Földünk és 

környezetünk” tantárgy területén legeredményesebben fejleszthetők, s ezek az 

új típusú érettségi sikeres megszerzéséhez hozzájárulnak? 
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(A zárójelben feltüntetett számok az általunk megíratott feladatok sorszámát 
jelölik.) 
 

1. A világban való eligazodáshoz szükséges térbeli és időbeli 
tájékozódó képességek kifejlesztése (útvonalvezetés, séta, 
időszámítási gyakorlatok).(1., 2., 4., 10., 15.) 

2. Információhordozók használati képességének kialakítása  
forráselemzés: ábra, kép elemzése (11., 12.) 

  tájékozódás: objektum felismerése fotón (15.) 
3. Oknyomozási képesség fejlesztése. 

Folyamatmagyarázat. 
Folyamatábra. 
Logikai láncok összeállítása (6.) 
Esetelemzés (3., 14., 16.) 
Prognosztizálási képesség megalapozása (12.) 

4. A modellekben való gondolkodás képességének kialakítása. 
Modellábrák készítése, értelmezése. 
Tipikus tájak feldolgozása. (7.) 
Modellek(terepasztali, kísérleti). 

5. Gyakorlati jártasságok, készségek.(11.,12.) 
Kritikai, tárgyalási készség kialakítása. 
Jártasság kialakítása a döntéshozatalban. 
A környezetért felelős magatartás kialakítása. 
 Riport készítése. 
 Állásfoglalás, érvelés, vita. 
 Szerepjáték. 
 Helyzetgyakorlat. 
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6.4 EREDMÉNYEK A STATISZTIKA TÜKRÉBEN 

 
Az általunk készített mérésben a teljes minta értékei a következő képet 

mutatták: 

 
A feladatok és a feladatlap eredménye százalékpontban 

     

Feladat 
A és B változat együtt 

átlag szórás min. max.

1. 57 35 0 100

2. 40 35 0 100

3. 55 40 0 100

4. 68 38 0 100

5. 49 40 0 100

6. 74 30 0 100

7. 34 27 0 100

8. 66 29 0 100

9. 54 30 0 100

10. 44 33 0 100

11. 53 27 0 100

12. 69 31 0 100

13. 35 38 0 100

14. 33 31 0 100

15. 67 39 0 100

16. 38 38 0 100

Feladatlap 52,9 21,8 11,8 92,9

     
Tanuló 199 fő    

3. táblázat: Feladatok és eredmények 

 

A 3. táblázat adatait szemléletesebben mutatja a 12. ábrán a grafikon. 
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Feladatok megoldottsága százalékpontban
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12. ábra Feladatok megoldottsága százalékpontban 

Az átlag értéke itt 53 százalékpontos. Nem jelent különösebben magas értéket. 

Éppen elfogadhatónak ítéljük a nyolcadik osztály végén. Ez teljesítményértékét 

tekintve közel van a régi iskolai követelményrendszer 60 %-ához. Vagyis a régi 

tantervi követelményszint szerinti elégséges (2) az új rendszer szerint közepes 

(3).   

A szórás értéke azonban nagyon magas. Ez azt jelenti, hogy nagy különbségek 

vannak a tanulók tudásszintjében. Az osztályok szerinti részletes elemzésben 

ezt jobban fogjuk látni. Ugyanezt mutatja a relatív szórás értéke is, mert a 43 

százalékos eredmény szélsőséges szórást jelent. 

A mérésben részt vevő osztályok eredményeit elemezzük tovább még 

behatóbban: 
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Osztályok 
A változat B változat 

átlag szórás min. max. átlag szórás min. max.
1. 31 12 12 51 37 16 19 72
2. 42 12 15 66 41 13 19 68
3. 41 11 27 62 39 10 19 53
4. 37 13 15 61 43 13 15 58
5. 63 14 32 80 59 14 44 78
6. 77 11 62 93 87 6 73 93
7. 74 8 62 88 77 11 57 92

A teljes 
minta 52 21 12 93 54 23 15 93

 

4. táblázat: A és B változat eredmények 

Az adatok azt bizonyítják, hogy az egyes gimnáziumok, de az egyes osztályok 

még inkább, átlagosan nagyon eltérő módon oldották meg a feladatokat. A 

leggyengébb átlag eredmény 31%pont, míg a legjobb 87%pont. 

A szórás értékek is különbözőek. A legkisebb értékek azt mutatják, hogy az 

osztály tudása homogén, a legjobb és a leggyengébb eredmény között is csak 

20%pontnyi a különbség. Ugyanakkor más osztálynál a 16%pontos szórás a 

tanulók közötti nagy különbséget mutatja, hisz teljesítményük közel 50%-

pontnyi. 

Egy későbbi vizsgálat tárgya lehet, hogy mely osztályok oldották meg a 

feladatot legjobban, s melyek a legrosszabbul. 

Minden feladat esetén találunk olyan tanulót, akinek nem sikerült a feladatot 

megoldania, illetve létezik az ellenkezője is, hogy minden feladatot megoldott. 

Lényeges megtekinteni az egyes feladatok megoldása szerinti átlagot is, mert 

azzal tudunk az általunk feltett kérdésre a legjobban válaszolni. Mely 

képességek, készségek terén vannak a tantervi követelmények szerint a 

megfelelő helyen a mérésben résztvevő tanulók, s mely területeken maradtak el 

attól? Az A és B csoportban összeállított 16 feladatból melyek a jól, s melyek a 

nagyon rosszul megoldottak? 



77 

• Jól megoldott feladatok: (A változat) : 4., 6., 8., (B változat) : 6., 12., 
15., 

• Gyengén megoldottak: (A változat) :13., 14., 16., (B változat) : 14., 2., 
10., 

 

Elemezzünk tovább készségek szerint: 
 

5. táblázat: A feladatok megoldottsága osztályonként százalékpontban 

Feladatok 

1 kód 
osztály 

2 kód 
osztály 

3 kód 
osztály 

4 kód 
osztály 

5 kód 
osztály 

6 kód 
osztály 

7 kód 
osztály 

A 
vált. 

B 
vált. 

A 
vált. 

B 
vált.

A 
vált. 

B 
vált.

A 
vált. 

B 
vált.

A 
vált. 

B 
vált.

A 
vált. 

B 
vált. 

A 
vált. 

B 
vált.

átlag átlag átlag átlag átlag átlag Átlag átlag átlag átlag átlag átlag átlag átlag

1. 32 34 63 47 53 30 44 38 75 38 81 80 91 78

2. 13 13 29 20 20 24 19 26 51 38 81 86 82 62
3. 30 23 31 39 47 33 32 39 90 86 91 85 84 91
4. 50 45 75 49 64 47 32 39 89 100 96 97 98 95
5. 13 28 15 44 43 46 43 27 64 63 96 83 70 78
6. 61 50 70 60 61 50 56 82 92 96 99 100 86 93
7. 11 26 21 21 16 33 39 38 17 53 38 71 32 73
8. 61 44 59 58 55 24 76 47 70 60 98 96 95 79
9. 31 45 39 41 24 49 36 59 60 70 91 81 67 79

10. 17 25 34 25 39 31 29 20 69 40 88 85 65 58
11. 21 52 34 57 43 63 36 57 46 58 67 74 70 71
12. 55 80 54 78 52 70 45 70 63 38 77 85 87 88
13. 7 25 6 31 20 50 14 27 32 63 50 93 37 66
14. 13 25 20 28 12 7 17 19 53 35 57 89 41 46
15. 52 64 54 44 75 69 41 49 83 45 69 96 91 88

16. 9 21 10 19 31 17 38 36 26 42 41 98 71 81
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Ugyanez szemléletesebben a grafikonon: 

Feladatok megoldottsága osztályonként - A változat
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13. ábra: A feladatok megoldottsága osztályonként – A változat 

 
 
 

Feladatok megoldottsága osztályonként - B változat
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14. ábra: A feladatok megoldottsága osztályonként – B változat 

 
Ez az ábra ékes bizonyítéka annak, hogy vannak feladatok, melyek megoldása 

közel egyformán jól, vagy rosszul sikerül egy-egy osztály esetén, s az illető 
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piktogramok szinte teljesen, vagy majdnem teljesen egybeesnek az 

ábrázoláskor (pl: A változat, 7., 13., 14. és B változat, 2., 7. feladat esetén). 

Nem olvasható le az ábráról minden érték tökéletes biztonsággal. Ezért az 

osztályok teljesítményét dobozdiagramon is megmutatjuk.  

A legszemléletesebb ábrázolási mód az oktatásban végzett mérések esetén az 

un. „dobozdiagram”, mely az illető osztályok teljesítményét a valósághoz hűen 

képes visszaadni. Az életben egy-egy doboz egy-egy osztálynak felel meg. Az 

egyes „dobozok” teteje mindig 75 %-nál, alja pedig 25 %-nál húzható meg. 

Fontos még tudni, hogy az egyes dobozokban a minta fele mindig benne van. 

Kiválóan látszik az ábrázolásból, hogy a legjobb osztályokba a 

legrosszabbakból egyetlen tanuló sem tartozhatna az itt nyújtott teljesítmény 

alapján. Azt is láthatjuk, hogy ha tömörebb a doboz, akkor homogénebb az 

osztály, vagyis egymáshoz közelebbi eredményeket értek el a tanulók. 

31281829293331N =

Az osztályok teljesítménye dobozdiagramon
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15. ábra: Az osztályok teljesítménye 

 



80 

A dobozban húzódó vonal a medián: ott van az 50 %. Ebből a szempontból a 

3. és 4. „doboz” (osztály) éppen ellentétei egymásnak. A harmadik doboz 

tömörebb, mert az alja magasabban van. A negyedik dobozban a medián közel 

van a 75 %-hoz, ahol a gyerekek teljesítménye tömörül. Huszonöt és ötven 

között a terület viszonylag nagy, és ötven és hetvenöt között gyakorlatilag 

egynegyedük van. Ezek a tanulók közel ugyanolyan teljesítményt nyújtottak. 

Vagyis kevesen vannak a mai követelmények alapján egyáltalán nem 

elfogadható szint alatt, de a teljesítmények csúcsát sem érik el sokan. 

A feladatlapok itemeiről a 2. számú melléklet táblázata tájékoztat. 

Az A és B csoport első tíz kérdése közül négy (a 32, 33, 46, 67 kérdések) 

egyaránt az élmezőnyben szerepel. Ez azt mutatja, hogy sikerült azonos 

nehézségi fokozatú kérdéseket adni a két csoportnak. Az igazságos osztályozás 

feltételezi, hogy a tanulók azonos nehézségű feladatokkal szembesüljenek, 

hasonló mércével mérjük a tudásukat. Egy ilyen vizsgálat lehetővé teszi a két 

kérdéssor összehasonlítását. Azt, hogy mennyire sikerült egyező kérdéssort 

összeállítani a két csoport számára, egy egyszerű mutató számításával 

ellenőrizhetjük. Minden kérdéshez rendeljük a fenti sorrendben mutatkozó 

különbséget. Így a 32. kérdéshez 5, a 33.-hoz 2, a 46.-hoz 9, a 67. kérdéshez 1 

értéket rendelünk hozzá. Ezt a sort tovább folytathatnánk, de a végeredményt 

tekintve lényegében nem jutnánk más következtetésre. 

Azok az itemek, amelyek 20 százalékpont alattiak, a szakirodalom alapján nem 

felelnek meg a mérésnek. Vannak olyan álláspontra helyezkedő szakemberek is 

a kutatásban, akik azt vallják, hogy az ennyire gyengén megoldott itemeket 

legjobb lenne egyszerűen kicserélni a feladatlapban. Jelen esetben ilyenek az 

„A” feladatlap 43., 44., 85., 42., és a 76. iteme, valamint a „B” feladatlap 42., és 

az 54. iteme.  

Milyen képességeket is takarnak ezen feladatok? 
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Az „A” feladatlapon: képi transzformáció átváltása földrajzi példára, (42., 43., 

44.) ill. 76., valamint magyarországi gazdaságföldrajzi (76.), ill. helyismereti, 

(85) tudásanyag. 

A „B” feladatlapon ugyancsak képi transzformáció átváltása földrajzi példára 

(42.), ill. magyarországi helyismereti (54.) tudásanyag. 

Természetesen nem új dolog, hogy diákjaink éppen Magyarország tananyagát 

tudják a legkevésbé. Évtizedek óta küzdünk a problémával. De az okát nem 

tudjuk kellőképpen megmagyarázni. Véleményem szerint az ok egyszerűen 

motivációhiány. Ebben az életkorban többnyire a világ más tájai felé fordulnak 

érdeklődéssel tanulóink. Nem „divat” saját országunk problémáival ilyen 

mélységben foglalkozni. 

Vannak viszont nagyon jól megoldott itemek is mindkét csoportban. Az „A” 

feladatlapban 46., 67., 32., 33. item, ill. a „B” feladatban pedig a 67., 52., 69., 

62. item. 

S hogy milyen képességeket takarnak ezek a konkrét kérdések? 

Éppen olyanokat, mint az előbb említett legkevésbé sikerült itemek: 

helyismereti tudásanyagot, egymáshozrendelést, valamint ábraelemzést, 

helytörténeti ismereteket, ill. diagramelemzést a másik csoportban. Tehát egy 

és ugyanazon feladattípusokat jelenti.  A képesség- és készségfejlesztési 

módszerekben tehát nincsen különbség. Nagy különbség van azonban a 

visszakérdezés módszerében. Ezek az ún. új típusú feladatok 

eredményesebbnek tűnnek a diákok szempontjából. 

Miért ne lehetne ehhez alkalmazkodni? 

Miben lehetne itt akkor változtatni az eredményesség érdekében?  

A mérési szakirodalom szerint az ilyen eredmények azt jelentik, hogy nincs 

nagyon nagy eltérés az itemek nehézsége között, a feladatok egyenletes 
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nehézségűek. Ezért a mérés szempontjából ezek igazán szerencsésnek 

mondhatók. 

Más a helyzet a tárgyi ismeretanyag hiányának magyarázatakor. Jó lenne végre 

tényleg felfedni a nehézség okát hazánk földrajzának tanítása terén. Talán 

motivációhiány? 

Normális eloszlás (Gauss-görbe)  

Az, hogy a csoport hogyan teljesített, ill. hogy milyen teljesítményt értek el az 

egyes tanulók, milyen az egyes feladatok megoldási szintje, leolvashatjuk a 

feladatmátrix adataiból. Azonban sokkal szemléletesebbé válik a teljesítmények 

eloszlása, ha az adatokból grafikont készítünk. Ehhez a tanulók által kapott 

pontszámokat rendezzük másképpen. Hányan érték el (gyakoriság) az egyes 

tanulók által elért pontszámot? A vízszintes tengelyen a pontszámok, a 

függőleges tengelyen a gyakoriságok szerepelnek. 

Az ábrán jól látható, hogy az átlaghoz közel eső (A változat: 51,7; B változat: 

54,2) pontszámot többen érték el, mint a szélső értékeket. 

Egy átlagos osztályban is azt tapasztaljuk, hogy a közepesek arányszáma a 

legmagasabb, az elégtelenek és a kitűnők száma sokkal kevesebb. Hasonló 

helyzet előfordul egyetlen dolgozat eredményeinek vizsgálatakor is. Ilyen 

eloszlást az élet más területein is tapasztalunk. Azt mondják a statisztikusok, 

hogy ez a „normális”. Ezért adták az ilyen típusú eloszlásnak a normális nevet. 

Ezt a normális eloszlásra utaló grafikont Gauss-görbének, harang görbének is 

nevezik. 

A teljesítmények gyakoriság szerinti megoszlását az oszlopos grafikon is jól 

szemlélteti. 
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16. ábra: A teljesítmények gyakoriság szerinti megoszlása 

Ezek a teljesítmények az 52 százalékpontnyi átlag ellenére nagyon 

különbözőek.  

A leggyakoribb teljesítmény 40-50 százalékpont között van, tehát ez gyengébb 

teljesítmény az átlagnál. Ugyanakkor hasonló arányú azoknak a tanulóknak a 

száma, akik a 60-80 százalékpontos sávban értek el eredményt. Megjegyezném, 

hogy ez dicséretes eredménynek számít felmérés esetén különösen. 

 
Azt mutatja az ábra, hogy a résztvevő diákok közül hányan teljesítettek nagyon 

gyengén, tíz százalék alatt (7 fő). Hányan voltak valóban kiválóak, kilencvenöt 

százalék felett (11 fő). 

Mutatja még azt is, hogy a gyengébb osztályok legjobb tanulói és a legjobb 

osztályok gyenge tanulói egymáshoz hasonló teljesítményt nyújtottak (40 

százalékpont körül). 

Vegyük észre, hogy itt két normális eloszlás összegzéséről van szó, az egyik 35 

átlag, a másik a 75 átlag körüli. A kiugró 38 gyakoriság és a szomszédos 21 
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szintén, az egyik görbe lecsengő ágának és a másik felívelő ágának összegzése: 

a két normális eloszlás találkozása. Vagyis a felmérés alapvetően az átlagosat 

tükrözi. 

6.5 AZ ÓRALÁTOGATÁSOK TAPASZTALATAI 

 
A 2005-2006. tanévben a következő iskolai látogatásokban volt részünk 

kollégáinkkal. Az akkor még Fővárosi Pedagógiai Intézet szaktanácsadójaként, 

a „Földünk és környezetünk” tantárgy szakterületén, fővárosi fenntartású 

középiskolákba látogattunk. 

Az általunk látogatott iskolák felsorolása a 2. számú mellékletben található. 

Leolvasható, hogy a meglátogatott középiskolák száma összesen 26. 

Elsősorban a klasszikus középiskolás korosztályt, a 9. és 10. osztályt látogattuk. 

A látogatás során kiemelt szempontként minden alkalommal a képesség- és 

készségfejlesztés került előtérbe. 

A tankönyv, munkafüzet és atlasz együttes használata megnyugtató képet 

mutat a középiskolák mindegyikében. Csak kevés az olyan iskolák száma, ahol 

e képesség- és készségfejlesztő eszközöket nem veszi a tanárkolléga komolyan. 

Ez feltétlenül előremutató jelzés és megnyugtató a diákok oktatási lehetőségeit 

tekintve, még az új elvárásokkal együtt is. 

Nem ennyire megnyugtató a kép a térkép- és atlaszhasználat terén. A 

rendszeres és magas színvonalú térképmunka sajnos nem terjedt el a látogatott 

fővárosi középiskolák egy részében. Ha a tanár nem választja ki igényesen az 

órán használatos falitérképeket, akkor a diákban sem alakul ki az 

atlaszhasználat szükségessége és igényessége. Ez pedig felületes, sekélyes órai 

munkához vezet. Feltétlenül küzdeni szeretnénk ellene, amennyire 

lehetőségeink engedik. Mind a hétköznapi életben, mind pedig az írásbeli 

földrajzi-történelmi érettségi vizsgákon tapasztalható tájékozatlanság egyik 

sarokköve ide vezethető vissza. 
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Nem elfogadható az a tény sem, hogy csak elenyésző számú iskolában áll 

szaktanterem az oktatás rendelkezésére. Egy természettudományos tárgy 

esetében ez megengedhetetlen. Nem lehet a természetről, lényegbevágó 

megfigyelésekről a levegőbe beszélni. Szükség van a kísérletezésre, a 

megfigyelésre. Ez egy igénytelenül berendezett, elhanyagolt osztályteremben 

nem megvalósítható. 

Mint ahogyan az sem elfogadható, hogy még mindig a frontális tanítási 

módszer uralja a tanórák nagy részét. Napjaink egyetemei ontják a 

szakembereket, a pedagógusokat. Azt várja az ember, hogy ezek a fiatal 

kollégák már fenntartás nélkül használják az idősebb kollégák által még 

idegenként kezelt új módszereket. Ez a gyakorlatban egyáltalán nincs így. 

Megdöbbentő is lehet egy-egy ilyen óra élménye a gyakorló tanár szemével. 

Nem tudom, mit gondolhat magában a diák. Minden esetre figyelmeztetnünk 

kell a kollégákat arra, hogy ha elfogadjuk azt a nézetet, mi szerint ezek a 

gyerekek már nem igénylik a pontos, rendszeres, következetes, módszertanilag 

előkészített szakmai órákatmert a tananyag oly nagy és az idő oly kevés, 

akkor nem azon cél felé haladunk, amelyet a tanterv kitűzött. Felületesek 

maradunk. Nem lesz mit megtanulni, nem lesz mit gyakorolni, végül pedig 

tudni sem lesz mit. Ez nem lehet a cél! 

Ugyanígy a szemléltető eszközök terén is nagyon komoly az elmaradás. Nem 

lenne szabad ma már szemléltetés nélkül, egyetlen iskolában sem tanítani. 

Nincs értelme a dolgokról csak beszélni, amikor ezeket jelen esetben 

megfigyelni kellene.  

Nem azt várja a szaktanácsadó, hogy mindig a legmodernebb technikai 

színvonalon, a legtökéletesebb eszközökkel történjék az oktatás (természetesen 

nem lenne rossz). Szükséges azonban az a tapasztalat, hogy más órákon is (a 

szaktanácsadó által nem látogatottakon is) hasonlóan jó színvonalon, az 

oktatási törvényben és tantervben előírt módon, megfelelő eszközökkel végzi 

tanuló és tanár a munkáját. 
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Nagyon sok függ a szaktanár módszertani kultúrájától és gyakorlottságától. Jó 

lenne hinni, hogy a ma egyetemről, főiskoláról kikerülő fiatal tanárok már 

ismerik a szakmódszertan történetét, és szemezgetni tudnak belőle saját 

egyéniségüknek és az osztálynak, tanulócsoportnak megfelelően.  

Nagyon pozitív tapasztalataink is vannak. De mint ahogyan az élet más 

területén is azt látjuk, a szórás nagyon nagy. Számos, sajnos rendkívül alacsony 

szakmódszertani kultúrájú órát is volt alkalmunk látni.  

Végül is egyre inkább az a vélemény erősödik bennünk, hogy maga a tanár 

személyisége igen is erőteljesen meghatározza a tanítás színvonalát. 

Természetesen nem mindegy a heti óraszám mennyisége─véleményünk szerint 

heti két óra alatt egyetlen tantárgyat sem lehet eredményesen oktatni az 

általános és középiskolákban─, nem mindegy a szaktanterem léte-különösen 

nem egy természettudományos tantárgy oktatása területén. Szükséges bizonyos 

mennyiségű és minőségű taneszköz és szemléltető eszköz is. Ezek a 

kívánalmak elengedhetetlenek. Vagyis a tanár személyisége maga dönti el, hogy 

milyen igényekkel tartja meg tanóráját. Tőle függ az oktatás színvonala. 

Szívesen átadnánk még azon tapasztalatainkat is nagyon fiatal kollégáinknak, 

de az idősebbeknek is, hogy még inkább megerősítsük őket: csak állandó 

dicséret mellett lehet a tanulókat megfelelő munkára késztetni. Ne bánjunk a 

dicsérettel szűkmarkúan! Vegyünk észre minden apró pozitívumot diákjaink 

munkájában, s ezt fejezzük is ki szavakkal és érdemjegyekkel egyaránt. 

Tudnunk kell, hogy egyedül a nagyon tehetséges tanulók esetében akadályozza 

az állandó értékelés a diákok fejlődését. Kutatások szerint ez a helyzet 

blokkolja a kreativitást. A dicséretet azonban ők is ugyanolyan szívesen veszik, 

mint más kortársaik. Dicsérjük tehát nyugodtan diákjainkat, ha megszolgálták 

azt. 

Mindehhez szükséges még a szenvedélyesen motivált szaktanár, aki akár 

délutáni tanítási és foglalkoztatási keretek között is képes a diáksággal 

együttműködni, hogy szaktárgyát minél eredményesebbnek tudhassa. Azt 

tapasztaljuk, hogy a magyar iskolarendszeren belül a természettudományok 
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gyakorlatilag szinte csak ilyen módszerekkel képesek tiszteletreméltó helyüket, 

ha nem is visszaszerezni, de legalább megőrizni. Egyedül így tudnak részt 

venni az új típusú érettségi vizsgára kitűzött magas szintű képesség- és 

készségfejlesztésben. Egyébként a szint marad ugyanaz, amit már a PISA 

felmérés is megírt: kettészakad a magyar közoktatás. A szakiskolások a 

mexikóinál is alacsonyabb szinten, míg a legjobb gimnáziumok növendékei a 

finnországi színvonalon képesek teljesíteni. Rajtunk is múlik, merre tartunk, 

mit választunk. 
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7. ÖSSZEGZÉS 

7.1 VÁLASZT KAPTUNK A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEKRE: 

 

Érdemes-e ilyen jellegű mérést végezni egy-egy csoport, évfolyam, iskola 

esetén? 

A válasz természetesen igen, hiszen a temérdek munka mellett pontos, 

statisztikailag is kimutatható adatokra támaszkodhatunk a vizsgálatkor. Pl: 

feltétlenül fontos a gyakorlati feladatok órai rögzítése, ismétlése, mechanikussá 

tétele, tehát készségekké fejlesztése. Ilyenek leginkább a térképes leolvasási 

feladatok, a topográfiai feladatok és a számítások. 

Természetesen ilyen természettudományos heti óraszámok, ilyen 

természettudományos taneszköz felszereltség mellett ez ma még 

elképzelhetetlen. De törekedni kell rá. 

Adhatunk-e megnyugtató tanácso(ka)t kollégáinknak a mérés és a látogatások 

tapasztalatai alapján? 

A cél, vagyis a képesség- és készségfejlesztés végső állomása az új típusú 

érettségi követelmények esetén mára minden tanár számára világossá vált. 

Ahhoz, hogy ezt elérhessék, érdemes betartani a legcélravezetőbb utat az 

oktatás területén. Ebben tudunk igazán javaslatot tenni, tanácsot 

megfogalmazni, vagyis a földrajztanítást szolgáló eszközök és használatuk, a 

földrajztanításban alkalmazható tanulási stratégiák és technikák, valamint a 

földrajztanítás tanórán kívüli szervezeti formái terén.34 

1. A földrajztanítást szolgáló eszközök és használatuk 

• A hagyományos, nyomtatott tanulói eszközök használata 
• Tanítás és tanulás térképek segítségével 

                                                 
34 Makádi Mariann: Földönjáró, Módszertani kézikönyv gyakorló földrajztanárok és hallgatók 
részére 2. 
Stiefel Eurocart Kft., Budapest, 2006. (11-148.o.) 
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• Tanítás és tanulás földrajztankönyvvel 
• Tanítás és tanulás földrajzi munkafüzettel 
 
2. A földrajztanításban alkalmazott szemléltető eszközök és szerepük a tanulási 

folyamatban 

• A szemléltetés szerepe 
• Az auditív szemléltető anyagok 
• A vizuális szemléltető anyagok 
• Az audiovizuális szemléltető anyagok 
• Tevékenykedtetésre alkalmas hagyományos és multimédia anyagok 
• A földrajzi szaktanterem és szertár szerepe 

 
3.  A földrajztanításban alkalmazható tanulási stratégiák és technikák 

• A szöveghez kötött tanulási technikák alkalmazása a földrajztanításban 
• A szöveges információk feldolgozásának módszerei 
• Adatok és adatsorok használata 
• Könyvtári források felhasználása 
• A képalapú pedagógiai módszerek alkalmazása a földrajztanításban 

▫ A szemléltető rajzolás és rajzoltatás 
▫ A rajzos információk feldolgozásának módszerei 
▫ A földrajzi képek kiválasztása és bemutatása 
▫ A képek információtartalmának feldolgozási módszerei 

 
4. A földrajz tanítása-tanulása média-és múzeumpedagógiai stratégiákkal 

• A médiapedagógiai módszerek alkalmazása 
• A múzeumpedagógiai módszerek alkalmazása 

 
5. A földrajz tanítása és tanulása felfedezéses-kutatásos módszerekkel 

• A felfedezéses tanítási-tanulási stratégia 
• A kutatásos tanítási-tanulási stratégia alkalmazása 
 
6. A földrajz játékos tanítása és tanulása 

• Drámapedagógiai módszerek alkalmazása a tanulási folyamatban 
• A didaktikai játékok alkalmazása 

 
7. A földrajztanítás tanórán kívüli szervezeti formái 

• Földrajz tanítása-tanulása terepen 

▫ Terepi tanulási módok a szabadég iskolában 
▫ Az erdei iskola a földrajztanítás és a környezeti nevelés 

szolgálatában 
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• Földrajzi ismeretszerzés és képességfejlesztés osztályközösségen kívül 

▫ A differenciált foglalkozások 
▫ Az egyéni felkészülés segítése 

 
Természetesen minden módszer csak akkor válik igazán jól használhatóvá, ha 

a tanár és az osztály egyéniségének is megfelelő. Ennek kiválasztása pedig az 

illető gyakorló kollégán múlik. 

Arra a kérdésre, hogy az új típusú követelmények az érettségi vizsgán 

kompatibilisek--e valamelyest a régiekkel, méréseink alapján azt kell 

válaszolnunk, hogy igen. A tájékozódási (térben és időben) feladatok, a 

számolási készséget ellenőrzők, vagy az összefüggéseket keresők az új típusú 

érettségin is megállják a helyüket. Különböznek azonban abban az eddigiektől, 

hogy a jelenleg elvárt képességek és készségek sokkal inkább gyakorlati 

jellegűek. Ezeket a képességeket és készségeket csak gyakorlat útján lehet 

elsajátítani. Erre a mai iskolában a mi szakterületünkön (másutt sem) sajnos 

nincsenek meg a lehetőségek. Kevés az óraszám, túl korai életkorban tanítjuk a 

jelenségek magyarázatát, nincs meg hozzá a matematikai, fizikai, kémiai 

ismeretek háttéranyaga, nagyon nagy csoportban dolgozunk, gyakran a nap 

végén, hetedik, nyolcadik órában stb.… 

A vizsgált három iskolában tehát még a leggyengébb eredményekkel is 

állíthatjuk, hogy a diákok képesek lesznek az új típusú érettségi vizsga 

követelményrendszerének megfelelni. Természetesen nagyon fontos szem előtt 

tartani a begyakoroltatást, elsősorban a számítási feladatok terén, melyeknek a 

leggyengébben sikerült az eredménye. Előmozdítaná a helyzetet, ha pontosan, 

következetes tervet készítene a szakterület arra vonatkozóan, hogy egy-egy 

tanévben éppen mely számítási területeket tartja fontosnak. Egyszerre minden 

még a legjobb középiskolákban sem megy.  

7.2 MI AZ, AMIRE EGYÁLTALÁN NEM KAPTUNK VÁLASZT? 

 
Nem kaptunk választ arra a kérdésre, hogy miért éppen a legegyszerűbb 

feladatokat nem oldották meg a mérésben résztvevő tanulók. (gyakorlás 
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hiánya, figyelmetlenség, nemtörődömség…). Évtizedek óta ugyanazzal a 

gonddal küzdünk: Magyarország tananyagát tudjuk a legkevésbé megtanítani a 

diákoknak. Kutatni kell az okát! 

Az is titok marad, hogy miért jelennek meg ugyanazok a képességek a 

legjobban és a legrosszabbul megoldott feladatok között. Jó lenne feltárni a 

hátterét! 

Nem világos számunkra az sem, hogy miért nem próbálkoztak a diákok a 

területméréses feladat megoldásával, hiszen az nem is egyértelműen e tárgyban 

tanított képességek ismeretére korlátozódik. Tapasztalataink szerint azonban a 

számítások egyáltalán nem mennek automatikusan a földrajzórán. Mi lehet az 

oka? (Véleményünk szerint a gyakorlás hiánya.) 

Nem kaptunk választ arra az igen érdekes kérdésre sem, hogy miért éppen a 

Fazekas Gimnázium szerepel a tanulmányi versenyek jó részének elején (akár 

földrajzból is) lassan már húsz éve, hiszen a beiskolázott „gyerekanyag” 

képességeit tekintve alig különbözik más, jó hírű gimnáziumokétól (jelen 

esetben a saját iskolánk az átlagosat képviseli bemenetkor). 

Nem tudjuk, hogy mi lenne az eredmény akkor, ha a háttérváltozókat is 

vizsgálnánk az egyes iskolák esetében. Ez a munka folytatása lehet. 
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8. EPILÓGUS 

TERVEK A MUNKA FOLYTATÁSÁVAL KAPCSOLATBAN 

 
Egyetértünkk a neves olasz professzorral, aki a következőket írja könyvében: 

„az írás szórakozás, az elkészült mű pedig olyan, mint egy hízott disznó, az 

ember semmit nem dob el belőle.”35 Ha az ember kedvvel írja, akkor később 

bizonyosan folytatni akarja. Miközben az ember készíti, általában csak arra a 

pillanatra gondol, amikor elkészül vele.: az utána következő szabadságról 

álmodozik. Ha azonban jól végezte munkáját, fellobban benne a 

munkaszenvedély. Olyankor el akar mélyedni minden olyan gondolatban, 

amely fölött előzőleg átsiklott. Nyomon akarja követni azokat a gondolatokat 

is, amelyek felmerültek ugyan, de el kellett vetni őket, mert újabb könyveket 

akarunk olvasni, mert tanulmányokat szeretnénk írni stb… Valahogy úgy, mint 

Chaplin a Modern idők c. filmben: amikor munka után is tovább húzogatta a 

csavarokat. 

És a fékezés nagy erőfeszítést okoz. A pedagógusok között sokan vagyunk 

ilyenek. Ez adja az erőt az életünkhöz, a munkánkhoz.  

 
 

                                                 
35 Eco Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz Kiadó, Győr, 1996. (254. o) 
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1. számú melléklet: Az itemek nehézségi rangsora 

Az itemek nehézségi rangsora (1.) 

Item A változat Item B változat 
átlag szórás átlag szórás 

46. 84% 36% 67. 90% 31% 
67. 84% 36% 52. 84% 36% 
33. 82% 39% 69. 82% 38% 
32. 81% 40% 62. 80% 40% 
48. 79% 41% 33. 79% 41% 
23. 77% 42% 63. 79% 41% 
36. 77% 42% 53. 78% 42% 
27. 75% 44% 61. 77% 42% 
26. 74% 44% 32. 76% 43% 
37. 74% 44% 46. 76% 43% 
1. 73% 45% 15. 75% 44% 

22. 73% 45% 36. 75% 44% 
25. 72% 45% 34. 72% 45% 
34. 72% 45% 68. 72% 45% 
28. 72% 45% 78. 72% 45% 
50. 72% 45% 37. 71% 46% 
49. 71% 46% 28. 71% 46% 
78. 71% 46% 73. 70% 46% 
15. 70% 46% 48. 70% 46% 
24. 70% 46% 16. 69% 47% 
2. 69% 47% 35. 69% 47% 

79. 69% 47% 81. 68% 47% 
56. 68% 47% 24. 68% 47% 
3. 68% 47% 31. 67% 47% 

81. 68% 47% 79. 67% 47% 
4. 65% 48% 23. 66% 48% 

29. 64% 48% 26. 66% 48% 
68. 64% 48% 47. 66% 48% 
55. 63% 48% 80. 65% 48% 
16. 63% 48% 82. 65% 48% 
17. 63% 48% 2. 64% 48% 
51. 63% 48% 70. 64% 48% 
80. 63% 48% 22. 63% 49% 
35. 61% 49% 40. 63% 49% 
31. 61% 49% 55. 63% 49% 
82. 60% 49% 25. 61% 49% 
47. 57% 50% 1. 61% 49% 
61. 56% 50% 27. 60% 49% 
62. 54% 50% 4. 60% 49% 
20. 52% 50% 17. 59% 49% 
7. 52% 50% 45. 59% 49% 
5. 52% 50% 44. 58% 50% 

12. 51% 50% 84. 58% 50% 
18. 50% 50% 3. 58% 50% 
21. 50% 50% 65. 57% 50% 
69. 50% 50% 41. 55% 50% 
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Az itemek nehézségi rangsora (2.)

Item A változat Item B változat 
átlag szórás átlag szórás 

54. 50% 50% 29. 53% 50% 
57. 48% 50% 51. 53% 50% 
6. 48% 50% 72. 53% 50% 

70. 47% 50% 14. 52% 50% 
63. 47% 50% 64. 50% 50% 
19. 47% 50% 57. 48% 50% 
60. 46% 50% 56. 48% 50% 
38. 44% 50% 21. 47% 50% 
64. 43% 50% 9. 46% 50% 
8. 42% 50% 71. 45% 50% 
9. 42% 50% 11. 44% 50% 

58. 42% 50% 39. 44% 50% 
83. 40% 49% 50. 44% 50% 
10. 40% 49% 20. 43% 50% 
84. 38% 49% 83. 42% 50% 
52. 38% 49% 5. 42% 50% 
11. 37% 48% 18. 42% 50% 
66. 37% 48% 60. 42% 50% 
74. 37% 48% 19. 39% 49% 
13. 36% 48% 30. 36% 48% 
73. 36% 48% 49. 36% 48% 
59. 35% 48% 8. 36% 48% 
30. 34% 48% 59. 35% 48% 
40. 33% 47% 85. 35% 48% 
65. 32% 47% 74. 33% 47% 
77. 30% 46% 7. 33% 47% 
14. 29% 46% 12. 33% 47% 
53. 29% 46% 10. 32% 47% 
39. 27% 45% 77. 31% 47% 
75. 26% 44% 43. 30% 46% 
71. 26% 44% 58. 30% 46% 
45. 25% 44% 66. 29% 46% 
41. 21% 41% 13. 28% 45% 
72. 19% 40% 38. 26% 44% 
76. 19% 40% 76. 24% 43% 
42. 18% 39% 75. 21% 41% 
85. 17% 38% 6. 20% 40% 
44. 17% 37% 54. 19% 39% 
43. 11% 31% 42. 18% 38% 

 

6. táblázat: Az itemek megoldottsága és nehézségi rangsora 
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2. számú melléklet: A látogatott iskolák táblázata 

 A 2005-2006. tanévben a FPI által látogatott fővárosi iskolák listája 
Iskola neve Látogatott 

évfolyamok 
Falitérkép Atlasz Tankönyv Munkafüzet AV eszközök Egyéb 

eszköz 
Óratípus Tanári 

módszer 
Diákok 
motiváltsága 

Batthyány-Strattmann 
László Szakképző 
Iskola és Gimnázium 

9, 10 mindig Részben Mozaik K. Mozaik K. projektor írásvetítő új anyag 
feldolgozása 

sokrétű jó 

Berzsenyi Dániel 
Gimnázium 

7, 8, 9, 10 részben Részben Mozaik K. Mozaik K. írásvetítő dia, képek új anyag 
feldolgozása 

sokrétű jó 

Giorgo Perlasca 
Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari SZKI 

9, 10, 11 részben Mindenütt Tamasics Tamasics videó újságcikk összefoglalás csoportm. megfelelő 

Gundel Károly 
Közgazdasági SZKI 

9, 10 mindig Nincs Mozaik K. Mozaik K. projektor írásvetítő gyakorlati projekt nagyon jó 

Harsányi János 
Gazdasági SZKI 

9, 10 mindig Mindenütt Mozaik K. Mozaik K. nincs nincs új anyag 
feldolgozása 

frontális nem megf. 

Hajnik Károly 
Közgazdasági SZKI 

9 mindig Kiemelkedő Mozaik K. Mozaik K. nincs nincs új anyag 
feldolgozása 

frontális megfelelő 

Hunfalvy János 
Külkereskedelmi és 
Közgazdasági SZKI 

9, 10 mindig Részben Nemerkényi Nemzeti Tk. projektor rajz új anyag 
feldolgozása 

sokrétű nagyon jó 

Katona József 
Műszaki, 
Közgazdasági 
Szakképző Iskola és 
Gimnázium 

9, 10 mindig Nincs Mozaik K. Mozaik K. írásvetítő nincs összefoglalás egysíkú megfelelő 
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 A 2005-2006. tanévben a FPI által látogatott fővárosi iskolák listája 
Iskola neve Látogatott 

évfolyamok 
Falitérkép Atlasz Tankönyv Munkafüzet AV eszközök Egyéb 

eszköz 
Óratípus Tanári 

módszer 
Diákok 
motiváltsága 

Kiss János 
Altábornagy utcai 
Középiskola 

9 mindig Kiemelkedő Mozaik K. Mozaik K. írásvetítő rajz összefoglalás frontális jó 

Madách Imre 
Gimnázium 

8, 10 mindig Részben Tamasics Tamasics írásvetítő rajz összefoglalás frontális megfelelő 

Móricz Zsigmond 
Műszaki 
Középiskola, 
Szakiskola, és 
Radnai Béla 
Közgazdasági 
Tagozata 

9, 10 mindig Részben Mozaik K. Mozaik K. videó nincs új anyag 
feldolgozása 

frontális megfelelő 

Modell Divatiskola 
Iparművészeti Ruha-
és Textilipari SZKI 
és Szakiskola 

9, 12 mindig Mindenütt Mozaik K. Mozaik K. projektor táblai rajz összefoglalás egysíkú megfelelő 

Öveges József 
Gyakorló 
Középiskola és 
Szakiskola 

9 mindig Kiemelkedő Nemerkényi Nemzeti Tk. írásvetítő nincs új anyag 
feldolgozása 

projekt kiváló 

Pataky István 
Fővárosi Gyakorló 
Híradásipari és 
Informatikai SZKI 

9, 10 mindig Mindenütt Mozaik K. Mozaik K. videó nincs új anyag 
feldolgozása 

sokrétű jó 
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 A 2005-2006. tanévben a FPI által látogatott fővárosi iskolák listája 
Iskola neve Látogatott 

évfolyamok 
Falitérkép Atlasz Tankönyv Munkafüzet AV 

eszközök 
Egyéb 
eszköz 

Óratípus Tanári 
módszer 

Diákok 
motiváltsága 

Pogány Frigyes 
Kéttannyelvű 
Építőipari SZKI és 
Gimnázium 

9, 10 mindig Mindenütt Mozaik K. Mozaik K. nincs nincs új anyag 
feldolgozása 

frontális megfelelő 

II. Rákóczi Ferenc 
Fővárosi Gyakorló 
Közgazdasági SZKI 

9, 10 mindig Mindenütt Mozaik K. Mozaik K. írásvetítő nincs összefoglalás sokrétű nem megf. 

Sós István Borászati 
SZKI és Szakiskola 

9 nincs Nincs Műszaki K. nincs nincs nincs új anyag 
feldolgozása 

egyéni 
elő. 

nagyon gy. 

Schulek Frigyes 
Építőipari SZKI 

10. mindig Mindenütt Műszaki K. nincs vaktérkép nincs új anyag 
feldolgozása 

kérdve 
kifejtő 

jó 

Szily Kálmán 
Kéttannyelvű 
Műszaki 
Középiskola, 
Szakiskola és 
Kollégium 

9, 10 mindig Részben Mozaik K. Mozaik K. nincs kőzetgy. új anyag 
feldolgozása 

frontális megfelelő 

Than Károly 
Gimnázium, SZKI és 
Szakiskola 

9, 10 mindig Részben Nemerkényi Nemzeti Tk. projektor írásvetítő új anyag 
feldolgozása 

frontális jó 

Trefort Ágoston 
Kéttannyelvű 
Középiskola 

9 mindig Részben Mozaik K. Mozaik K. projektor vaktérkép új anyag 
feldolgozása 

frontális kiváló 

Zrínyi Miklós 
Gimnázium és SZKI 

9, 10 mindig Mindenütt Mozaik K. Mozaik K. videó, 
írásvetítő 

diavetítő rendszerező sokrétű megfelelő 

7. táblázat: A látogatott fővárosi iskolák táblázata 
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3. számú melléklet: Feladatlap (A variáció) 
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4. számú melléklet: Megoldókulcs (A variáció) 
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5. számú melléklet: Feladatlap (B variáció) 
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6. számú melléklet: Megoldókulcs (B variáció) 
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7. számú melléklet: Az új érettségi követelmények a képesség és 

készségfejlesztés területén. 

 
AZ ÉRETTSÉGIRŐL TANÁROKNAK 

 
2005 
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TANTERVI SEGÉDLET A FÖLDRAJZI ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA 

TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉSHEZ 

Tantervi segédlet a 74 órában történő felkészítéshez 
Tantervi segédlet a 138 órában történő felkészítéshez 

 
  

 

BEVEZETÉS 

  
Az érettségi több éve tartó reformmunkálatai nyomán 2003-ban 

elkészült és elfogadásra került az egyes tantárgyak – közöttük a földrajz 
(Földünk és környezetünk) – kétszintű érettségi vizsgájának részletes 
követelményrendszere és vizsgaleírása. A végleges változat kidolgozását 
hosszú fejlesztési munka és többszöri véleményeztetés, illetve a 
szaktanárokkal, a felsőoktatás képviselőivel és a különböző szakmai 
szervezetekkel történő egyeztetés előzte meg. 
  

A részletes vizsgakövetelmények elfogadása után a reformfolyamat 
egy újabb szakasza következik: felkészülés a 2005-ben bevezetésre kerülő 
kétszintű érettségi vizsgára. Ehhez kíván segítséget nyújtani ez a kiadvány. 
Összeállításakor azt a célt tartottuk szem előtt, hogy a földrajz érettségi 
vizsga új tartalmi és szerkezeti elemeinek kiemelésével, és azok 
jellemzőinek bemutatásával segítséget nyújtson a szaktanároknak a vizsgára 
történő felkészítésben és a diákoknak a felkészülésben. 
  

A kötetben a részletes vizsgakövetelmények, illetve az ehhez 
kapcsolódó fogalmi és topográfiai ismeretrendszer bemutatása mellett 
kitérünk a vizsgafolyamat új elemeire is. Mintafeladatokon és 
feladatsorokon keresztül mutatjuk be a földrajzi-környezeti ismeretek, 
képességek és készségek ellenőrzésének lehetséges módjait, különös 
tekintettel az új feladattípusokra. Segítséget szeretnénk adni a szóbeli 
vizsgarész objektív értékeléséhez is. A tételsor-minták bemutatásával a 
közép- és az emelt szintű szóbeli vizsga különbségét kívántuk érzékeltetni, 
segítve a szaktanárokat a középszintű szóbeli tételsor összeállításában. 
  

Mivel a földrajzoktatás a 10. évfolyamon befejeződik, mindenképpen 
szükséges a vizsgára történő felkésztő kurzus megszervezése, illetve 
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megtervezése. Ezt a munkát a tantervi-tematikai segédletek összeállításával 
szerettük volna megkönnyíteni. 

 
  

 
A KÉTSZINTŰ FÖLDRAJZ ÉRETTSÉGI VIZSGA 

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI ÉS CÉLJA 
  

A földrajz (Földünk és környezetünk) tantárgy vizsgamodellje több 
szempontból is lényegesen különbözik a korábbi földrajzi érettségitől. 
  

A középszintű érettségi vizsgán a jelöltnek – az eddigiektől eltérően 
– a szóbeli vizsga mellett írásban is számot kell adnia a felkészültségéről. 
Az írásbeli vizsga feladatlapját a vizsgaközpont állítja össze, javítása, 
értékelése központi útmutató alapján helyben történik. A szóbeli tételsort a 
vizsgaleírásban megfogalmazott ajánlások figyelembevételével az 
intézmény szaktanára (munkaközössége) állítja össze. A teljesítmények 
értékelése pontozással történik, amelyet egy központi útmutató alapján 
váltanak át majd vizsgajegyekre. 
  

Az emelt szintű vizsga külső vizsga, amelynek szervezése és 
lebonyolítása a vizsgaközpont feladata. Mind az írásbeli feladatlapot, mind 
pedig a szóbeli tételsort a vizsgaközpont állítja össze. Az írásbeli feladatlap 
megoldását erre felkért és felkészített külső javítók végzik. A szóbeli vizsga 
szintén független vizsgabizottság előtt zajlik. A teljesítmény értékelése 
ebben az esetben is pontszámok segítségével történik. A központi útmutató 
alapján állapíthatók meg az elért összpontszámnak megfelelő vizsgapontok 
és az érettségi érdemjegye. 
  

Mind a középszintű, mind pedig az emelt szintű írásbeli vizsgán a 
hagyományos feladatok kiegészülnek újszerű, az ismeretek alkalmazását 
igénylő feladattípusokkal. Különösen nagy hangsúlyt kapnak a gyakorlati 
alkalmazást igénylő feladatok a középszintű vizsgán, ugyanis átveszik a 
korábbi szóbeli C tételrész szerepét. 
  

Változik a földrajzi atlasz használatának lehetősége is. Az emelt 
szintű írásbelin az atlasz továbbra sem vehető igénybe. Ugyanakkor 
használható a középszintű írásbeli vizsgán a topográfiai ismereteket 
ellenőrző, először megoldandó részfeladatlap kivételével. Ennek technikai 
megoldását a vizsgaleírás tartalmazza. Az atlasz a közép- és az emelt szintű 
szóbeli vizsgán egyaránt használható. 
  

Tartalmi szempontból is vannak új vonásai a vizsgának. A földrajzi 
ismeretrendszerben a korábbiakhoz képest nagyobb teret kapott a 
társadalomföldrajzi szemlélet. Ennek megfelelően a feladatok között 
szerepelhetnek a napi gazdasági folyamatokkal, társadalmi-gazdasági élettel 
kapcsolatos kérdések is. Emellett a korábbiakhoz képest hangsúlyosabb a 
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környezeti tartalom, amely a természetföldrajzi és a társadalomföldrajzi 
témákhoz egyaránt kapcsolódhat. 
  

Fontos kiemelni, hogy a földrajzi érettségi vizsgakövetelménye 
tartalmazza az általános iskolai regionális földrajzi tananyagot is. Ezért a 
vizsga sikeres teljesítéséhez szükség van az alapfokú oktatásban tanultak 
szintézisére, valamint a középiskolában elsajátított ismeretek alapján 
történő újraértelmezésére.  

  
A hagyományos és az új kétszintű vizsga különbségei az 

alábbiakban foglalhatók össze: 
  

• Az írásbeli vizsgarész bevezetése növeli a középszintű vizsga 
megbízhatóságát.  

• Az ismeretek alkalmazását igénylő feladatok minden esetben 
beépülnek a feladatsorba. Így a jelölteknek számot kell adniuk az 
ilyen jellegű földrajzi-környezeti kompetenciák elsajátításáról. Ez 
eddig csak a szóbeli tétel részeként, iskolánként eléggé eltérő 
mértékben és színvonalon volt ellenőrizhető az érettségi vizsgán.  

• Azzal, hogy az ismeretek alkalmazását igénylő gyakorlati feladatok 
beépültek az írásbeli vizsgába, a középszintű szóbeli vizsga 
szerkezete egyszerűbb lesz. A rendelkezésre álló idő alatt a jelöltnek 
két résztétel kifejtésére kell felkészülnie, és ezekről kell számot 
adnia.  

• Mindkét szintű írásbeli vizsgán olyan új típusú feladatok jelennek 
meg, amelyek alkalmasak a földrajzi tartalmú információszerzés és 
feldolgozás, valamint az összefüggésekben történő földrajzi 
gondolkodás képességének vizsgálatára.  

• Az írásbeli feladatlap és a szóbeli tételsor összeállítására vonatkozó 
szabályozás (és a középszintű szóbeli vizsga esetében ajánlás) 
elősegíti, hogy a tananyag belső arányaihoz igazodó feladat-, illetve 
tételsor kerüljön összeállításra. Így elkerülhető bizonyos témák 
túlzott hangsúlyozása, vagy rendszeres elhagyása, illetve 
esetlegessége.  

  
Fontos, hogy a szaktanár és a vizsgaszintet választó jelölt egyaránt 

tisztában legyen a részletes érettségi követelmények mellett a kétszintű 
érettségi egyes vizsgaszintjeinek eltérő céljaival, szerepével. Ez 
elengedhetetlen a vizsgaszint kiválasztásához, illetve a 
vizsgakövetelmények megfelelő szintű teljesítéséhez.  
  

A középszintű tantárgyi érettségi vizsga célja annak megállapítása, 
hogy a vizsgázó 

  
• rendelkezik-e a köznapi műveltség részét képező tényszerű földrajzi-

környezeti ismeretekkel;  
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• képes-e összekapcsolni ismereteit a mindennapokban tapasztalható 
természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jelenségekkel, 
folyamatokkal;  

• rendelkezik-e a földrajzi-környezeti szemlélet- és gondolkodásmód 
alapjaival;  

• képes-e eligazodni a témákhoz kapcsolódó információhordozókban, 
belőlük adatokat, tényeket megállapítani, tudja-e értelmezni az 
információkat, illetve tud-e azokból alapvető következtetéseket 
levonni;  

• rendelkezik-e jártassággal a különböző fajta térképeken közölt 
információk olvasásában, értelmezésében, és tudja-e rögzíteni 
kontúrtérképen topográfiai ismereteit;  

• képes-e földrajzi ismereteiről logikusan felépített, szabatosan 
megfogalmazott formában számot adni szóban;  

• képes-e egyszerű gyakorlati és alapvető számítási feladatok 
elvégzésére, az eredmények értelmezésére.  

  
Az emelt szintű tantárgyi érettségi vizsga célja annak 

megállapítása, hogy a vizsgázó 
  

• rendelkezik-e a felsőoktatásban való továbbhaladáshoz szükséges 
földrajzi-környezeti alapismeretekkel;  

• képes-e felismerni az ismeretanyag belső összefüggéseit, az egyes 
témakörök közötti kapcsolatokat;  

• tudja-e alkalmazni ismereteit a természeti, a társadalmi-gazdasági és 
a környezeti jelenségek és folyamatok értelmezésében;  

• jártas-e a földrajzi-környezeti tartalmú információhordozók 
használatában, a bennük közölt információk feldolgozásában, 
értelmezésében; képes-e azokból következtetések levonására, 
összefüggések és törvényszerűségek megállapítására;  

• rendelkezik-e a több témakör ismeretanyagának logikai 
összekapcsolását igénylő, összetett feladatok, problémák 
felismerésének és megoldásának képességével;  

• képes-e földrajzi ismereteiről logikusan felépített, szabatosan 
megfogalmazott formában számot adni szóban és írásban, illetve 
hogyan képes különböző típusú írásbeli feladatok megoldására;  

• képes-e a földrajzi-környezeti tartalmú információkkal kapcsolatos 
egyszerű vázlatrajzok, különböző típusú ábrák (folyamatábrák, 
keresztmetszeti rajzok) és térképvázlatok készítésére.  
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