
Magyar érettségi 2009: Mikszáth, Spiró, Petıfi, 
Vörösmarty 

A magyar nyelv és irodalom írásbelikkel kezdıdött el hétfı reggel 8 órakor az idei 
érettségi idıszak. 

A vizsga középszinten 240 percig tartott. A 
vizsgázóknak két feladatlapot kell megoldaniuk; a 
szövegértési részre 60, a szövegalkotási részre 180 
perc állt rendelkezésükre. A szövegértési feladat 
alapja többnyire egy-egy ismeretterjesztı cikk, 
publicisztika vagy esszé: a diákoknak a szöveggel 
kapcsolatban feltett kérdésekre kell válaszolniuk, 
vagy az elıre megadott válaszok közül a megfelelıt 
bejelölniük. A vizsga másik részében három - 
különbözı mőfajú - téma közül választanak egyet az 
érettségizık, az arról szóló fogalmazás terjedelme 
500-1500 szó lehet. 
 
A feladatok 
 
A 60 perces szövegértés teszt Mikszáth Kálmán Jókai Mór és kora címő írásának 
epilógusát vette alapul -�közölte a Figyelınet. A diákoknak a szöveggel kapcsolatban 
feltett kérdésekre kell válaszolniuk. A vizsga másik részében három - különbözı 
mőfajú - téma közül választhattak egyet az érettségizık, az arról szóló fogalmazás 
terjedelme 500-1500 szó lehet. 
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Idén Spiró György az irodalomolvasás és az írás mai helyzetérıl kifejtett véleménye 
mellett vagy ellen lehetett érvelniük a diákoknak, választhatták Lázár Ervin Csapda 
címő novellájának értelmezését, vagy Petıfi és Vörösmarty bordalának 
(Vörösmarty�Mihály Keserő pohár és Petıfi Sándor Ivás Közben címő 
költeményének)�összehasonlítását - írja az Figyelınet. Az emelt szintő vizsga elsı 
része három szövegalkotási feladatból áll, amely egy-egy adott mőfajú, önálló 
fogalmazás megírását jelenti. A vizsga másik részében egy nyelvi, irodalmi, 
mőveltségi tesztet kell megoldani, amely egy alkotáshoz kapcsolódik. 
 
Emelt szinten 
 
Az emelt szintő írásbeli érettségi 4 órában négyféle feladatot tőzött ki a 
vizsgaleírásnak megfelelıen. A nyelvi-irodalmi mőveltségi teszt (40 pont) egy Babits-
esszé részleteinek megértését, illetve azzal kapcsolatos nyelvtani és irodalmi 
ismereteket várt el. A mőelemzési feladatban (25 pont) Tóth Árpád Erdı címő verse 
állt. A Reflektálás egy jelenségre nevő feladat (20 pont) kiinduló szövege a "jó 
olvasóról" szól. Ennek mentén kellett elgondolkodni az olvasás mechanizmusán. A 
gyakorlati írásbeliség feladatban (15 pont) a fiatalok körében divatos plázázás 
témakörében kellet rövid glosszát írni. 
 
Magyar nyelv és irodalomból középszinten 1179 helyszínen 93 ezer 650 vizsgázó, 
emelt szinten 43 helyszínen 1416 vizsgázó tett érettségi vizsgát. Magyar mint idegen 
nyelvbıl középszinten 47 helyszínen 88 diák, emelt szinten 4 helyszínen 35 fiatal 
érettségizett. 
 
A tavaszi érettségi kedden a matematika írásbelivel folytatódik. 

A magyar írásbelikkel kezdıdött el hétfı reggel 8 órakor az idei érettségi idıszak. Fotó: 
Segesvári Csaba (galéria)
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