
Érettségi 2010: ezek voltak a magyar tételek 

Szeged - Szabó Magda, Gelléri Andor Endre és Karinthy Kosztolányi-paródiája 
szerepelt idén a középszintő érettségi feladatok között magyar nyelv és 
irodalomból - írta az fn.hu. 

A szövegalkotás feladatkörben három kérdés közül 
választhattak a diákok. A Ne félj! Beszélgetések 
Szabó Magdával címő kötet Lettem, aki vagyok címő 
fejezetének részlete alapján érvelhettek "a tér 
jelentıségérıl a mőalkotásokban és a hétköznapi 
életben". A másik két lehetıség mőelemzés volt. Az 
egyikben Gelléri Andor Endre Pármai likır címő 
novelláját kellett értelmezni. A másikban Karinthy 
Frigyes Kosztolányi Dezsı-paródiája szerepelt az Így 
írtok ti címő kötetbıl. 
 
A mőelemzésekhez kapcsolódó tesztlapon szerepeltek A szegény kisgyermek panaszai 
és A kis mécs címő Kosztolányi-versek, valamint Karinthy mőve, A kis edény is. 
 
Idén a szövegértési teszt egy egyetemi tanárral, 
Szentmártoni Szabó Gézával készült Magyar Hírlap-
interjún alapult, amelyben egy nemrég felfedezett 
Janus Pannonius-szövegrıl kérdezték tavaly 
októberben. (A cikk szerzıje Somogyi F. Anikó.) A 
diákoknak tíz kérdésre kellett felelniük. Volt 
közöttük olyan, amelyre a választ ki kellett csak 
keresni a cikkbıl, de olyan is, amelyre csak utalt az 
újságíró, tehát ki kellett következtetni a helyes 
választ. 
 
Újságcikket is kellett értelmezni 
 
Egy újságcikket kellett értelmezniük a diákoknak a középszintő magyar nyelv és 
irodalom érettségi vizsga elsı részében, szövegértési feladatként hétfın - tudta meg 
pedagógusoktól az MTI. 
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Az érettségi elsı hatvan percében megírt feladatsorban Somogyi F. Anikó tavaly 
október 10-én, a Magyar Hírlapban megjelent, Szentmártoni Szabó Gézával, az ELTE 
BTK régi magyar irodalmi tanszékének oktatójával készített interjúját kellett 
különbözı kérdések alapján értelmezniük a maturálóknak. 
 
A cikkben arról esik szó, hogy az irodalomtörténész felfedezte Janus Pannonius 
reneszánsz költı egy eddig csak felerészben ismert alkotásának teljes, hibátlan 
szövegét. 
 
Az egyetemi tanár arról beszél, hogy az általa megtalált Janus Pannonius-alkotás az 
egyetlen hiányosan fennmaradt darab az életmőben. Arról is szól, hogy az anyagból 
forráskiadást adnak ki, ami azt jelenti, hogy a szövegforrásokat, az eredetit és a 
saját fordítását közreadják, a másolatok hibáit, a kódexek közti eltérést is részben 
bemutatják, a többit pedig a kritikai kiadást végzı kollégák végzik el. 
 
A szövegértési feladat szövege általában egy esszé, 
ismeretterjesztı céllal íródott tanulmány, 
publicisztikai mő egésze vagy részlete. A feladatok 
megoldása általában a kérdésre adott válasz 
szöveges kifejtése, esetenként megadott 
válaszvariációk közötti döntés. 
 
Magyar nyelv és irodalom vizsgatárgyból 
középszinten 1.177 helyszínen 91.029 vizsgázó, 
emelt szinten 31 helyszínen 1.127 vizsgázó tesz 
érettségit. Magyar mint idegen nyelvbıl 
középszinten 51 helyszínen 84 diák, emelt szinten 4 
helyszínen 21 tanuló vizsgázik. 
 
A magyar nyelv és irodalom középszintő írásbelije 
240 percig tart. A vizsgázóknak két feladatlapot kell 

Osztás Szegeden. Fotó: Veréb Simon (galéria)

Babits, József Attila és 
indexes cikk az emelt 
szintőn 
 
Babits Mihály és József Attila 
egy-egy verse, egy, az 
index.hu-n megjelent cikk, 
valamint egy érvelıs feladat 
közül választhattak a magyar 
nyelv és irodalom emelt szintő 
érettségi vizsgáján a tanulók. 
Babits Mihály: Mint egy különös 
hírmondó vagy József Attila: 
Holt vidék címő versét 
elemezhették az érettségizık. 
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kitölteniük: a szövegértési feladatlapra 60 perc, a 
szövegalkotási feladatlapra pedig további 180 perc 
áll a rendelkezésükre. 
 
Az írásbeli vizsgafeladatok megoldásakor közép- és 
emelt szinten is helyesírási szótár használható, 
ebbıl vizsgacsoportonként legalább négy példány 
szükséges. A szótárról a vizsgát szervezı intézmény 
gondoskodik. 
 
Érettségi 2010 - elkezdıdött 
 
Rendben megkezdıdtek a magyar nyelv és irodalom, 
valamint a magyar mint idegen nyelv írásbeli 
érettségi vizsgák hétfın országszerte, rendkívüli 
eseményrıl nem érkezett bejelentés - közölte az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM). 
 
Magyar nyelv és irodalomból középszinten 1.177 
helyszínen 91.029 diák, emelt szinten 31 helyszínen 
1.127 tanuló tesz érettségi vizsgát. Magyar mint idegen nyelvbıl középszinten 51 
helyszínen 84-en, emelt szinten 4 helyszínen 21-en érettségiznek. 
 
A magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy középszintő írásbeli vizsgája 240 percig tart. 
Két feladatlapot kell megoldani: a szövegértési feladatokra 60 perc, a szövegalkotási 
feladatokra pedig 180 perc áll a rendelkezésre. A vizsgázók elıször a szövegértési 
feladatlapot töltik ki, csak ennek összegyőjtése után kezdhetik meg a szövegalkotási 
feladatlap megoldását. 
 
A szövegértési feladatlapon belül a vizsgázók a rendelkezésre álló idıt tetszésük 
szerint oszthatják meg az egyes feladatok között és azok megoldásának sorrendjét is 
meghatározhatják. A feladat szövege általában egy esszé, ismeretterjesztı céllal 
íródott tanulmány, publicisztikai mő egésze vagy részlete. A feladatok megoldása 
általában a kérdésre adott válasz szöveges kifejtése, esetenként megadott 
válaszvariációk közötti döntés. 
 

Emellett összehasonlíthatták az 
index.hu egyik írását - amely 
arról szól, hogy egy 
mozdonyvezetı a pártállami 
rendszerben kómába esett, és a 
polgári demokráciában ébred fel 
- irodalmi alkotásokkal, például 
Az ember tragédiájának egyes 
jeleneteivel. A diákok 
választhattak továbbá egy 
érvelı típusú feladatot is. Az 
alapszituáció szerint egy 
kisvárosban bezár a mozi, a 
helyén kávéházat akarnak nyitni 
- az érettségizıknek érveket 
kellett felhozniuk a két 
intézmény ellen vagy mellett. 
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Szövegalkotási feladatlap esetében a vizsgázó három eltérı típusú, mőfajú és témájú 
feladatból választ egyet. A feladat megoldásának elvárható terjedelme 500-1500 szó. 
A három szövegalkotási feladat különbözı témáról adott szempontú és mőfajú önálló 
szöveg alkotását írja elı. 
 
Az írásbeli vizsgafeladatok megoldásakor közép- és emelt szinten is helyesírási szótár 
használható, ebbıl vizsgacsoportonként legalább négy példány szükséges. A szótárról 
a vizsgát szervezı intézmény gondoskodik. 
 
A magyar mint idegen nyelv vizsgatárgy írásbeli érettségi vizsgája mindkét szinten 
négy elkülönülı részbıl áll: a diákok az "Olvasott szöveg értése", a "Nyelvhelyesség", 
a "Hallott szöveg értése" és az "Íráskészség" feladatsorait oldják meg. 
 
A középszintő írásbeli vizsga teljes idıtartama 180 perc, az emelt szintőé 240 perc. 
Mindkét szinten a feladatok megoldása központilag kidolgozott javítási-értékelési 
útmutatók alapján történik. 
 
Korábban írtuk 
 
Hétfın reggel nyolckor kezdıdött a magyar érettségi. Az oktatási hivatal nem tud 
arról, hogy bárki is kiszivárogtatta volna elıre a kérdéseket - számolt be az RTL 
Híradó. 
 
A tavalyihoz hasonlóan az iskolák most is kora reggel vehették át a kérdéssort a 
jegyzıktıl. A tételek helyett csak a mintát mutathatta meg az RTL Híradónak Bakonyi 
László, az Oktatási Hivatal vezetıje. 
 

Szegeden is elkezdıdtek az érettségik. Fotó: Veréb Simon (galéria)
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A nyomdában és a szállításkor ırök védték, a jegyzınél pedig elzárták a csomagokat. 
A tételeket így csak az érettségi elıtt fél órával láthatta bárki is, amikor kibontották 
azokat az iskolában. 
 
Bakonyi László szerint ha valaki korábban kinyitná a csomagot, az biztosan látszana. 
Az is látszik, ha ollóval vágják fel, de az is nyomot hagy, ha a tetején nyitják ki. Ha 
valaki ilyet tapasztal, azt jelenteni kell - mondta az Oktatási Hivatal vezetıje. 
 
A tavalyinál 10 százalékkal többen választották most az emeltszintő érettségit. Ennek 
az lehet az oka, hogy egyre több egyetem követeli meg a felvételizıtıl, hogy 
legalább egy tárgyból emeltszintő vizsgája legyen. Az érettségi vizsga összesen 1 
milliárd 350 millió forintba kerül. 

Rendben megkezdıdtek hétfın az érettségi vizsgák. 
Illusztráció: DM/DV
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