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Jogszabályi háttér

�100/1997-es érettségiről szóló kormányrendelet
aktuális változata

�EMMI 40/2002-es rendelet módosítása

�Nemelég konkrét, értelmezési gondok

�Mintatételek követése



A szóbeli érettségi a két szinten

Középszint

� 50 pont

� Tételek száma: 20-22

� Témakörönként:  2-4, 
kronologikus rendszerben 

� Felkészülési idő: 30 perc

� Források száma: 
3-6 (ajánlott: 4 forrás)

� Értelmezési szempontok 
száma: 3-4

� Feleltetési idő: max. 15 perc

� atlasz használható 

Emelt szint
• 50 pont
• Tételek száma: kb. 30
• Témakörönként:  3-4,  

kronologikus rendszerben 
• Felkészülési idő: 30 perc
• Források száma: 

nincs megadva (ajánlás 6 
forrás) 

• Értelmezési szempontok 
száma: 3-5

• Feleltetési idő: max. 20 perc
• atlasz használható



A szóbeli vizsga témakörei

�Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, 
pénzügyi és gazdasági ismeretek

�Népesség, település, életmód

�Egyén, közösség, társadalom, munkaügyi ismeretek

�Politikai berendezkedések a modern korban

�Politikai intézmények, eszmék, ideológiák

�Nemzetközi konfliktusok és együttműködés

�Szabad témakör: Ennek követelményeit és tartalmát az egyes 
vizsgabizottságot működtető intézmények helyi tanterveik alapján 
határozzák meg (pl. helytörténeti téma; forradalom - reform -
kompromisszum; etnikum - nemzet - nemzetiség).



A szóbeli tételsor jellemzői

�7/6 témakör (közép/emelt), 20–22 tétel (témakörönként 
2–4 tétel), az előző évihez képest min. 20/30%-os 
módosítással

�a tematikát (címek) kötelező kiadni (kb. 3 hónappal a 
vizsga előtt), a konkrét tételeket tilos!

�emelt szinten vizsganaponként más 20–22 tétel!

60% magyar 40% egyetemes

50% 1849-ig 50% 1849 utáni



Atlasz kérdése

� 139/2016. (VIII. 23.) EMMI rendelet az érettségi vizsga részletes
követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról

� „3. § A 2016/2017. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában az
érettségi vizsgán az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért
felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem
tartalmazó középiskolai történelmi atlasz és a 2015/2016.
tanévben tankönyvjegyzékre került középiskolai történelem
atlaszok is használhatóak.”

� CR-0062 Történelmi atlasz (Cartographia)
CR-0082 Középiskolai történelmi atlasz (Cartographia)
MS-4116U Történelmi atlasz középiskolásoknak (Mozaik)
OFI Középiskolai történelmi atlasz (kronológia nélkül)



Tételkészítési szempontok:

� Kerettantervek

� Arányok figyelembevétele

� A tétel típusa lehet:  

- egy kisebb korszak történelmi problémájának részletezőbb bemutatása,

- egy összetettebb probléma áttekintő bemutatása,

- több történelmi korszakon átívelő probléma áttekintő bemutatása

- összehasonlítás.

� Próbáljunk meg nagyjából egységes színvonalú, nehézségű, 
anyagmennyiségű tételeket összeállítani.

� Max. 2 oldal

� Lehetőleg különböző források összeválogatása (szöveg, kép, ábra, térkép, 
diagram stb.) A szöveges forrásoknál a secunder források kerülése. 

Cél: értelmezni, értékelni, elemezni a szóbeli érettségin. Minél élőbb egy felelet, 
annál jobban látszik az illető tárgy által a diákon elvégzett fejlesztés/fejlődés. 



A közép- és emelt szintű feladatok 
elkészítésénél

� „A középszintű érettségi vizsgán
a számon kérhető évszámok,
személyek, topográfiai adatok
és fogalmak megegyeznek az
alap- és középfokú történelem
kerettantervek évszámokra,
személyekre, topográfiai
adataira és fogalmaira
vonatkozó - az adott
témakörhöz rendelhető -
tantárgyi követelményeivel.”

„Az emelt szintű érettségi vizsga
írásbeli részének szöveges
(kifejtendő) feladatai és szóbeli
tételei megoldásához szükséges
nevek, fogalmak stb. körére
vonatkozóan a kerettanterveknek
az évszámokra, személyekre,
topográfiára és fogalmakra
vonatkozó részei példaként
értelmezendőek.”

(Idézetek a 40/2002-es rendeletből)



A szóbeli vizsga menete

� Középszinten is elvárás, hogy a tételek megfogalmazása ösztönözzön a
problémamegoldásra. A szóbeli tételek feldolgozási, értelmezési
szempontokat is kijelölnek, ezek száma középszinten három-négy, emelt
szinten három-öt.

� Vázlat készíthető hozzá a felkészülési időben.

� A feladat megértése után a tétel önálló kifejtése. 

� A vizsgáztató csak a felelő elakadása / nyilvánvalóan helytelen úton
való elindulása esetén kérdezhet közbe.



A szóbeli felelet felépítése

� 1) A tétel feladatának felolvasása.

� 2) Bevezetés: A feleletet néhány értelmes bevezető gondolattal kezdje a vizsgázó
pl. mi a téma/tétel/problémakör jelentősége vagy röviden összefoglalja miről fog
beszélni.

� 3) Vázlat: a tételt érdemes a szempontrendszer sorrendjében felépíteni, s a
forrásokat mindig az aktuális helyen beilleszteni.

� 4) A források elemzése, használata. 

� 5) Tanulmányozza a középiskolai történelmi atlasz megfelelő térképét vagy 
térképeit, amennyiben a téma ezt indokolja!

� 6) A befejezésben összegezzen, utaljon a történelmi korszak / jelenség
jelentőségére, esetleg egy gondolat erejéig vezesse tovább a tárgyalt történelmi
problémát! Itt megfelelő érvek mellett értékelheti is az adott történelmi
eseményt vagy jelenséget.



A szóbeli vizsga pontozása

Közép- és emelt szinten

Feladatmegértés 4p

Tér–idő 6p

Kommunikáció* 10p

Forráshasználat** 12p

Eseményeket alakító tényezők** 18p

ÖSSZESEN 50p

* fogalomhasználat, felépítettség, világosság, nyelvhelyesség

** az esszék pontozásának mintájára



A szóbeli vizsga pontozási jellemzői I.

� „Az értékelés az egyes tételekhez - az alábbi szempontok alapján készített - értékelési 
útmutató alapján történik. A szóbeli tételek értékelési útmutatóit a vizsgabizottságot 
működtető intézmény készíti el.” (ezért vagyunk itt…)

Ismeretszerzés, források használata
Eseményeket alakító tényezők feltárása, 

kritikai és problémaközpontú gondolkodás

Vizsgaszint

Tartalmi 

elemek 

(források / 

forrás-

csoportok) 

száma

Egy tartalmi 

elemre 

adható max. 

pontszám

A 

kompeten-

ciára 

adható  

össz-

pontszám

Tartalmi 

elemek 

száma

Egy tartalmi 

elemre 

adható max. 

pontszám

A kompeten-

ciára adható  

össz-

pontszám

Középszint 4 1 + 2 = 3
12 6 1 + 2 = 3 18

Emelt szint 6 1 + 1 = 2



A szóbeli vizsga pontozási jellemzői II.

� Egyes esetekben előfordulhat, hogy két (esetleg három) forrás egy forráscsoportot alkot, ezt a
források tördelése jelzi is (pl. a képet körbefutja a szöveg, a szöveges források egymás mellett,
két hasábban jelennek meg). A forráscsoportban szereplő (különböző típusú) források
hordozhatják ugyanazt az információt, vagy éppen érdemes őket összevetni, összehasonlítani,
ellentétbe állítani.

� A pontok érdemtelenül való duplázását kizárandó ugyanaz a válasz nem fogadható el két külön
tartalmi elem (forráshasználat, eseményeket alakító tényezők) pontozásánál is. Ezt írjuk bele a
javítókulcsba is!

� Önálló ismeret lehet bármely – a javítási útmutatóban ugyan nem szereplő, de – a témához
kapcsolódó ismeret, illetve bármely – a javítási útmutatóban szereplő – tartalmi elemnek az
elvártnál részletesebb kifejtése (tehát a példaként felsorolt lehetséges jó megoldások közül több
említése).

� Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének értékelése
nem éri el a szóbeli vizsgarészre adható összes pontszám 12%-át, az elnök egy alkalommal
póttételt húzat vele. Ez esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell
kialakítani úgy, hogy az elért pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni,
majd a százalékos minősítést és az osztályzatot ennek alapján kell kiszámítani.



Köszönöm a figyelmet! 

„Adj értelmet, hogy megismerjem intelmeidet!” (Zsolt, 119, 125)


