
Érettségi eredmények 
2022 május-június 

rendes érettségi vizsgák  
 

Tantárgy szintje 
12. A 

tantárgyi 
átlag 

12. B 
tantárgyi 

átlag 

12. G 
tantárgyi 

átlag 
Összesítve 

Magyar nyelv 
közép 4,04 4,24 4,39 4,22 

emelt 4,50 5,00   4,75 

Történelem 
közép 3,63 3,76 4,00 3,80 

emelt 3,83 5,00 4,50 4,44 

Matematika 
közép 3,27 3,70 3,88 3,62 

emelt 5,00 3,00 4,00 4,00 

Angol nyelv 
közép 4,04 4,30 4,67 4,34 

emelt 5,00 4,92 4,63 4,85 

Német nyelv 
közép 4,00 4,00 4,00 4,00 

emelt   3,00   3,00 

Latin nyelv 
közép     5,00 5,00 

emelt         

Informatika 
közép 5,00 4,38   4,69 

emelt   4,25 3,00 3,63 

Kémia 
közép         

emelt     5,00 5,00 

Földrajz 
közép 3,77 3,63 4,00 3,80 

emelt 4,00 3,67 4,33 4,00 

Biológia 
közép 5,00 5,00 4,00 4,67 

emelt 4,00   5,00 4,50 

Ének-zene 
közép 4,00 4,00   4,00 

emelt         

Vizuális kultúra 
közép 5,00     5,00 

emelt         

Fizika 
közép   4,00 4,00 4,00 

emelt 5,00   4,00   

Testnevelés 
közép 3,00     3,00 

emelt 3,50 4,00   3,75 

Osztály átlag 4,19 4,10 4,26 4,18 



 
Előrehozott érettségi eredmények 

 2022. május-június 
  

Középszinten  Emelt szinten Tanulók 
Érettségi  

% 
Érettségi 
jegy átlag 

Érettségi  
% 

Érettségi 
jegy átlaga 

Fő 

Angol 
nyelv  

89 % 4,96 84 % 5 33+3 fő 

Latin 
nyelv  

70 % 4   1 fő  

Földrajz 
 

67,8 % 4,09 75 % 5 11 + 1 fő 

Informati
ka  

85,6 % 4,75   8 fő 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előrehozott érettségikről:  
 
Előrehozott érettségi vizsgát két alkalommal szerveztünk ebben a tanévben.  
 



A 2020. őszi érettségin előrehozott vizsgát tettek azon 12. évfolyamos tanulóink, akik 2020 

májusára tervezték az előrehozott érettségit, de akkor a járványügyi helyzet miatt törölték 

azokat. 

Ősszel írásbeli és szóbeli vizsgák is voltak, és mindhárom tantárgyból az érettségi 

eredmények jobbak lettek az év végi átlagnál. Ezen tanulók többsége a 2021 májusi 

érettségin ezekből a tárgyakból szintemelő vizsgát tett, mert a felsőoktatásba bekerüléshez 

szükséges egy emelt szintű érettségi. Kiemelkedő az angol nyelvi érettségi vizsga 

eredménye közép- és emelt szinten egyaránt.  

 

A 2021 tavaszi érettségin volt lehetőség előrehozott vizsgát tenni, de csak írásbeli vizsga 

volt. Sajnos a szóbelik eltörlése a vizsgaeredmények kis mértékű romlását eredményezte, 

főleg az elméleti ismereteket kérő tárgyakból (földrajz). Újdonság, hogy már földrajzból is 

volt előrehozott vizsgát tevő tanulónk (20) fő, ezzel az 5. érettségi tárgyat tették le 

sikeresen. Az érettségi eredmények az év végi jegyeknek megfelelően alakultak, kis 

különbség van. Ez azt jelzi, hogy az online oktatásban is sikeresen fel lehetett készülni az 

érettségi vizsgákra. Kiemelkedő idén a német nyelv, ahol két tanulónk előrehozott emelt 

szintű érettségit tett, 90/95 %-os eredménnyel. Az angol nyelv 85 % körüli eredménye évek 

óta tartósan jellemző az előrehozott érettségik esetében iskolánkban.  

 

Az előrehozott érettségi népszerű tanulóink körében, mert ezzel a rendes érettségi vizsgák 

számát tudják csökkenteni a tanulók, illetve szintemelő vizsgákkal a felsőoktatásba való 

bejutás esélyét tudják növelni ily módon. Jó képességű, szorgalmas diákjainkat támogatjuk 

az előrehozott vizsgák letételében.  
 
2021 május-június 
Rendes érettségi vizsgák értékelése a 12. évfolyam esetében:  
 
Az idei érettségi vizsga is különleges volt a járványügyi helyzet miatt. Többségében csak 

írásbeli vizsgák megtartására került sor. Ez alól kivétel volt a testnevelés, ahol volt gyakorlati 

és szóbeli érettségi vizsga, ez 5 középszintű vizsgát jelentett. Ezen kívül két tanulónknak volt 

lehetősége szóbeli érettségi vizsgát tenni szakértői vélemény alapján. Az egyik tanuló a 12.A 

osztályból betegség miatt nem jelent meg a szóbeli érettségin, ő nem kapott érettségi 

bizonyítványt. A másik vizsgázó matematikából szóbelizett az írásbeli helyett. A harmadik 

lehetőség a szóbelire a 12-24 % közötti középszintű írásbelik esetében volt. Ilyen összesen 7 

tanulónk volt, valamennyien matematika tantárgyból.  



Vizsgára jelentkezett 87 végzős tanulónk. Érettségi bizonyítványt 84 tanuló kapott. Egy tanuló 

nem jelent meg a vizsgákon (betegség miatt). Két tanuló nem tudta elégségesre teljesíteni a 

vizsgákat. Közülük az egyik emelt angolból, a másik emelt angolból és közép matematikából 

nem érte el a 25 %-ot. Ők ketten törzslapkivonatot kaptak.  

A szóbeli vizsgarészek törlése miatt több lett a 78 %-os, jó (4) eredményű vizsga. Egyértelmű, 

hogy a szóbelivel tudtak volna javítani a vizsgázók az írásbeli eredményeiken.  

A kevés szóbeli felelet miatt két vizsgabizottság (Tiszaparti 12.B és Tiszaparti 12.G) egy-egy 

napig működött, míg a Tiszaparti 12.A vizsgabizottság két napig működött.  

Nagy számban voltak emelt szinten vizsgázók a felsőoktatási intézmények elvárásai miatt.  

Az emelt vizsgatárgyak az alábbiak szerint alakultak:  

emelt szintű vizsgák száma: 86 

- magyar: 5 

- matematika: 4 

- történelem: 13 

- angol nyelv: 36 

- német nyelv: 2 

- földrajz: 1 

- biológia: 8 

- kémia: 3  

- informatika: 8 

- testnevelés: 4 

- vizuális kultúra: 2 

 

Tapasztalatok: 

- Az emelt vizsgák száma magas, mert a felvételihez szükséges. Eredményei többségében 

az osztályátlagoknál magasabbak, azonban idén 2 tanulónk nem érte el   az elégségeshez 

szükséges 25 %-ot, emelt angol esetében. A tanulók többsége az érettségi jelentkezések 

előtt a szaktanárral egyeztet, és kéri is a véleményüket, de a döntés minden esetben a 

vizsgázó felelőssége. Ez a két tanuló felülértékelte saját képességét és tudását.  

A 45 %-ot sem érte le mindenki, mely az 50 többletpontot adta volna.  

- A középszintű érettségi eredmények a magyar és az angol nyelv esetében az év végi 

eredményekhez hasonlóak. A többi tantárgy esetében az érettségi eredmények 

rosszabbak az év végi jegyeknél. Az eltérés 0,2 és 1,00 közötti. A legfőbb oka, hogy a 



digitális oktatás során a tanulói teljesítmények reális értékelése szinte lehetetlen. A 

tudásszint reálisabb értékelését idén az érettségi vizsgák jelentették mint külső mérések.  

- Angol nyelvből a 36 vizsgázóból 34, németből mindkét vizsgázó elérte a 60 %-ot. Ily 

módon ők komplex B2 nyelvvizsgát szereztek.   

- Fontos a jövőben tudatosítani a tanulókban az emelt vizsgák jelentőségét, és egyben 

kockázatát is a továbbtanulásuk szempontjából. Továbbra is szorgalmazni kell az emelt 

szintű nyelvi érettségik jelentőségét a nyelvvizsgához jutás szempontjából. (legalább 60 

%-os eredménnyel B2 nyelvvizsga egyenértékűség). 

 

 

 


