
A 2016/2017-es tanévben érvényes központi érettségi vizsgakatalógusaiban 
megjelenő változások összefoglaló bemutatása 

 
   Az Oktatás Külső Felmérését Végző Nemzeti Központ folyamatosan igyekszik a 
központi érettségi felmérési jellemzéseit feljavítani. 
A hét központi érettségiciklus végrehajtása után, folyamatosan követve a vizsgafeladatok 
minőségét, az eddig összeszedett éredmények alapján egyes vizsgák szerkezete 
módosult meg. A vizsgáztatás tartalma, amely minden tantárgyra megfelelő tervekben és 
programokban van előírva, és amelyet az illétekes Tudományi és Oktatási Minisztérium 
határoz, viszont nem módosult meg.  
 
A szerkezet módosítása több irányba történt meg:  

az alternatív választású, többkombinációs, összekötős és kiegészítő feladatok  

     csökkentése vagy teljes kihagyása, azok behelyettesítése más, felmérési  

     jellemzéseik szerint jobbnak bizonyult feladattipusokkal  

egyes feladatok értékelési módosítása azzal a céllal, hogy a feladat mindegyik  

     része egy-egy pontot hozzon 

a több részből álló vizsgákon, egyes részek sorrendjének a módosítása 

igazítások a feladatok számában, a pontszámban, a szavak számában (az  
     esszé tipusú feladatokra vonatkozóan) és a vizsga időtartásában 

 
Egyes vizsgakatalógusok ki vannak egészítve az eddigi vizsgákon résztvevő jelöltek 
szerint szükségeseknek bizonyult információkkal. 
Az Oktatás Külső Felmérését Végző Nemzeti Központ azzal a céllal folytatja a munkáját 
a vizsgák és vizsgálóanyagok javításán, hogy a jelöltek minél minőségesebb szolgálatot 
kapjanak az ő tanulási teljesítmények tárgyilagos külső értékelésében. 

 
 

TANTÁRGY VIZSGAKATALÓGUSI 

MÓDOSULÁSOK 
JEGYZET 

Angol nyelv – magasabb 

szint 

A vizsgaegységek sorrendje 
most az Olvasás, Hallgatás, Írás, 

és már nem kötelező a külön-
külön vizsgázás (15 perces 

szünettel). Hozzá vannak adva a 
jegyzetek, hogy az írásbeli 

dolgozat az előírt 250 szónál 
hosszabb is lehet, és hogy nem 

szabad eltörölni a megírt 
szöveget. 

A vizsga időtartása, a feladatok 
tipusai és száma, majd a 
pontszám változatlanok 

maradtak. 

Angol nyelv – alapszint Az Olvasás vizsgaegységben ki 
van javítva egy hiba a 

feladattipus nevében. Hozzá van 
adva a jegyzet, hogy nem szabad 

eltörölni a megírt szöveget. 

A vizsga szerkezete, a feladatok 
tipusai és száma, majd a 
pontszám változatlanok 

maradtak. 

Etika Az eldöntendő feladatok száma 
10-ről 15-re növekedett, a 
rövidválaszúé ötről hétre 

növekedett, a hosszúválaszúé 
pedig ötről háromra csökkent. Ki 

vannak hagyva az alternatív 
választású feladatok. 

A feladatok és a pontok száma 
változatlan maradt. 

Filozófia A többkombinációs és a 
kiegészítő feladatok más tipusú 

feladatokkal vannak 
helyettesítve. Az összekötős 

feladatok száma háromról kettőre 
csökkent, a rövidválaszúé pedig 

A vizsga időtartása változatlan 
maradt. 



négyröl tízre, az eldöntendőé 
hatról tizennégyre növekedett. Az 

összes pontszám 100-ról 88-ra 
csökkent. 

Fizika Az eldöntendő feladatok száma 
24-ről 25-re növekedett. A vizsga 
összes pontszáma 80-ról 60-ra 

csökkent. Az eldöntendő 
feladatok 25 pontot hoznak, a 

nyitott tipusú feladatokből egy-
egy két, három vagy négy pontot 

hoz, az összes pontszámuk 
pedig 35. 

A vizsgáztatási területek 
osztályrészei, a várt 

teljesítmények listája és a vizsga 
időtartása változatlanok 

maradtak, de mellékelve van egy 
új formulafüzet. 

Földrajz A zárt tipusú feladatok közül a 
vizsgában csak eldöntendő 

feladatok szerepelnek. Új nyitott 
tipusú, a hosszúválaszú 

feladatok jelentek meg. Az 
összes pontszám 200-ról 100-ra 

csökkent. A feladatok összes 
száma 60-ról 76-ra növekedett. 

Megváltozott a pontozás módja: 
Egy feladatrész egy-egy pontot 
hoz. A rövidválaszú feladatok 
egy vagy két pontot hoznak. A 

hosszúválaszú feladatok három 
pontot hoznak. 

A vizsga időtartása 90 percről 
120 percre hosszabbult. 

A vizsgáztatási területek 
osztályrészei és a várt 
teljesítmények listája 

változatlanok maradtak. A vizsga 
tovább is két vizsgafüzetböl áll. 

Francia nyelv – magasabb 

szint 

Hozzá vannak adva az Olvasás 
és a Hallgatás vizsgaegységek 
szövegeiben szereplő szókincs 

elvárt bősége, és a jegyzet, hogy 
nem szabad eltörölni a megírt 

szöveget. 

A vizsga szerkezete, a feladatok 
tipusai és száma, majd a 
pontszám változatlanok 

maradtak. 

Francia nyelv – alapszint Hozzá van adva a jegyzet, hogy 
nem szabad eltörölni a megírt 

szöveget. 

A katalógus ennek a résznek a 
tartalma változatlan maradt. 

Görög nyelv xxx A katalógus változatlan maradt. 

Hittan A feladatok száma 32-ről 40-re 
növekedett. A pontszám 54-ről 

45-re csökkent. A vizsga 
időtartása 90 percről 70-re 

csökkent. Ki vannak hagvya a 
többkombinációs, a felismerező-

rendszerező és a kiegészítő 
feladatok. 

El van törölve egy várt 
teljesítmény, mert két 

vizsgáztatási területben volt 
említve. A vizsgairodalom listája 

ki van javítva a tankönyvek 
érvényes kiadatával. 

Horvát nyelv – magasabb 

szint 

Hét indulószöveg, öt feladattal be 
van helyettesítve tíz 

indulószöveggel, három 
feladattal. Az indulószövegekhez 
kapcsolodó feladatok száma 35-

ről 30-ra csökkent. Az 
indulószöveghez nem 

kapcsolodó feladatok száma 20-
ról 25-re növekedett. A feladatok 

és a pontok összes száma 
változatlan maradt. Az iskolai 
esszéhez kapcsolodó művek 
listáján egy változás történt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A vizsgáztatási területek 
osztályrészei és a várt 
teljesítmények listája 

változatlanok maradtak, de a 
vizsga időtartása 80 percről 100-

ra hosszabbult meg. 

Horvát nyelv – alapszint Hét indulószöveg, öt feladattal be 
van helyettesítve tíz 

indulószöveggel, három 
feladattal. Az indulószövegekhez 
kapcsolodó feladatok száma 35-

ről 30-ra csökkent. Az 



indulószöveghez nem 
kapcsolodó feladatok száma 20-

ról 25-re növekedett. 
A feladatok és a pontok összes 
száma változatlan maradt. Az 
iskolai esszéhez kapcsolodó 

művek listáján három változás 
történt. 

Informatika A zárt tipusú feladatok száma 20-
ról 18-ra csökkent. A 

rövidválaszú és a kiegészítő 
feladatok száma 14-ről 16-ra 

növekedett. Az összes pontszám 
40-ről 50-re növekedett. 

A vizsgáztatási területek 
osztályrészei, a várt 

teljesítmények listája és a vizsga 
időtartása változatlanok 

maradtak. Kilenc rövidválaszú 
feladatnál részleges pontozás 

van hozzáadva. 
Képzőművészet xxx A katalógus változatlan maradt. 

Latin nyelv – magasabb szint xxx A katalógus változatlan maradt. 

Latin nyelv – alapszint xxx A katalógus változatlan maradt. 

Logika xxx A katalógus változatlan maradt. 

Magyar mint anyanyelv Ki vannak hagyva a felismerező-
rendszerező és az alternatív 
tipusú feladatok. A feladatok 

összes száma 43-ról 60-ra 
növekedett, ezekből 15 

vizsgáztatja a nyelvi tudásokat. A 
pontszám az esszében 60-ról 40-
re csökkent. Az összes pontszám 

120-ról 100-rá csökkent. 

A várt teljesítmények listája, a 
feladatrészek száma és a vizsga 

időtartása változatlanok 
maradtak. 

Matematika – magasabb 

szint 

xxx A katalógus változatlan maradt. 

Matematika – alapszint xxx A katalógus változatlan maradt. 

Német nyelv – magasabb 

szint 

A vizsgaegységek sorrendje 
most az Olvasás, Hallgatás, Írás, 

és már nem kötelező a külön-
külön vizsgázás (15 perces 

szünettel). Hozzá van adva a 
jegyzet, hogy nem szabad 

eltörölni a megírt szöveget. 

A vizsga időtartása, a feladatok 
tipusai és száma, majd a 
pontszám változatlanok 

maradtak. 

Német nyelv – alapszint Hozzá van adva a jegyzet, hogy 
nem szabad eltörölni a megírt 

szöveget. 

A katalógus ennek a résznek a 
tartalma változatlan maradt. 

Olasz nyelv – magasabb szint Az esszében szereplő szavak 
minimális előírt száma a 

magasabb szinten 120-ról 130-ra 
növekedett. Megváltozott a 

pontok kivonási skála a Feladat 
teljesítése kritériumra, a szöveg 
elégtelen hosszúság esetében; 
hozzá van adva a jegyzet, hogy 
nem szabad eltörölni a megírt 

szöveget. 

A vizsga szerkezete, a feladatok 
tipusai és száma, majd a 
pontszám változatlanok 

maradtak. 

Olasz nyelv – alapszint Ki van javítva egy hiba a 
rövidvalászú feladat példájának a 
nevében és hozzá van adva egy 
kiegészítő feladat példája. Hozzá 

van adva a jegyzet, hogy nem 
szabad eltörölni a megírt 

szöveget. 

A vizsga szerkezete, a feladatok 
tipusai és száma, majd a 
pontszám változatlanok 

maradtak. 

Olasz mint anyanyelv – 

magasabb szint 

Ki vannak hagyva a felismerező-
rendszerező és az alternatív 

tipusú feladatok. A vizsgában a 
pontszám 50-ről 60-ra 

növekedett, az esszében pedig 
50-ről 40-re csökkent. Két 

 
 
 
 
 
 



indulószöveg, 15 feladattal be 
van helyettesítve három 

indulószöveggel, 16 feladattal. A 
feladatok száma 34-ről 48-ra 

növekedett. Az összes pontszám 
változatlan maradt. A szavak 

száma az esszében 400-ról 350-re 
csökkent. 

 
 
 
 
 

Megnövekedett a vizsga 
szövegértő olvasást vizsgáztató 

osztályrésze. A várt 
teljesítmények listája és a vizsga 

időtartása változatlanok 
maradtak. 

Olasz mint anyanyelv – 

alapszint 

Ki vannak hagyva a felismerező-
rendszerező és az alternatív 

tipusú feladatok. A vizsgában a 
pontszám 50-ről 60-ra 

növekedett, az esszében pedig 
50-ről 40-re csökkent. Két 

indulószöveg, 15 feladattal be 
van helyettesítve két 

indulószöveggel, 18 feladattal. A 
feladatok száma 34-ről 36-ra 

növekedett. Az összes pontszám 
változatlan maradt. A szavak 

száma az esszében 300-ról 250-re 
csökkent. 

Politika és gazdaságtan A vizsgáztatási területen 
megnövekedett a vállalkozásra 

vonatkozó osztályrész, a 
gazdasági irányokra vonatkozó 
osztályrész pedig csökkent. Ki 

vannak hagyva az alternatív 
választás és a kiegészítő tipusú 
feladatok. Az eldöntendő tipusú 

és a rövidválaszú feladatok 30-30 
pontot hoznak. Hozzá vannak 

adva egy új rövidválaszú feladat 
példája, ez a feladat oldásáról 

szóló jegyzet és két 
engedélyezett tanítókönyv a 
kötelező irodalom listáján. 

A többi vizsgáztatási területek 
osztályrészei, a várt 

teljesítmények listája, a pontok 
összes száma és a vizsga 
időtartása változatlanok 

maradtak. 

Pszichológia Hozzá van adva egy várt 
teljesítmény. Az eldöntendő 
feladatok száma növekedett. 

Belőlük 20 van, 20 pontot 
hoznak. A rövidválaszú feladatok 
száma csökkent. Belőlük 19 van, 

38 pontot hoznak. Az 
vizsgáztatási területek 

osztályrészei az összes 
feladatszám szerint változatlanok 

maradtak, a pontszám szerint 
pedig változtak. Az összes 
pontszám 76-ra csökkent. 

A vizsgáztatási területek száma, 
a feladatok tipusai és a vizsga 

időtartása változatlanok 
maradtak. 

Spanyol nyelv – magasabb 

szint 

Hozzá van adva a jegyzet, hogy 
nem szabad eltörölni a megírt 

szöveget. 

A katalógus ennek a résznek a 
tartalma változatlan maradt. 

Spanyol nyelv – alapszint Hozzá van adva a jegyzet, hogy 
nem szabad eltörölni a megírt 

szöveget. 

A katalógus ennek a résznek a 
tartalma változatlan maradt. 

Szerb mint anyanyelv Négy kiegészítő feladat van 
kihagyva. A rövidvalászú 

feladatok száma 18-ról 20-ra 
növekedett, az eldöntendőé 

pedig 38-ról 40-re. A feladatok 
összes száma változatlan 

maradt, az esszé pontszáma 
pedig 50-ről 25-re csökkent. Az 
esszéhez kapcsolodó művek 

listája változott. 

Az esszé pontozási osztályrésze 
az összes pontszámban 

csökkent. A várt teljesítmények 
listája és a vizsga időtartása 

változatlanok maradtak. 



Szociológia A feladatok száma 60-ról 41-re 
csökkent. A pontszám 100-ról 70-
re csökkent. A vizsga időtartása 

90 percről 70-re csökkent. 

A vizsgáztatási területek 
osztályrészei, a feladatok tipusai 

és a várt teljesítmények listája 
változatlanok maradtak. 

Történelem xxx A katalógus változatlan maradt. 

Zeneművészet A feladatok száma 50-ről 51-re 
növekedett. A pontszám 

változatlan maradt (100 pont). A 
vizsga időtartása változatlan 
maradt (90 perc). Ki vannak 

hagyva a többkombinációs és a 
kiegészítő feladatok. El van 

rendezve a zeneművek listája. 

A vizsgáztatási területek 
osztályrészei, a várt 

teljesítmények listája és a 
zeneművek listája változatlanok 

maradtak. A zeneművek felvételei 
mp3-as formában vannak 

mellékelve a vizsgakatalógushoz. 

 


