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A HAMAROSAN INDULÓ ÚJ ÉRETTSÉGI RENDSZER KIHÍVÁSAI

• 1. Honnan indulunk ?
• 2. Hogyan fog történni a tervek szerint ?
• 3. Hogyan készüljünk fel az új típusú érettségire?



NÉHÁNY SZÓ AZ EREDMÉNYEKRŐL
Biológia érettségi 2020 - 21. tanév május-júniusi vizsgaidőszak
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2020/2021. tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak

Vizsgatárgyankénti átlagok %-ban (emelt szint)

Vizsgatárgy 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. Átlag Eltérés (%) az 5 év 
átlagához képest

Magyar nyelv és 
irodalom 65,64 65,23 66,26 55,66 64,03 63,36 0,67

Történelem 66,31 63,52 65,41 62,98 63,21 64,29 -1,08

Matematika 67,17 71,53 68,35 61,63 62,55 66,25 -3,70

Angol 73,23 73,87 76,19 69,28 74,60 73,43 1,17

Német 74,38 74,96 76,59 68,62 70,95 73,10 -2,15

Fizika 71,4 71,32 73,59 66,86 67,08 70,05 -2,97

Kémia 63,69 64,99 64,57 51,90 53,39 59,71 -6,32

Biológia 65,23 68,23 69,66 61,18 61,24 65,11 -3,87

Informatika 65,53 68,58 64,12 49,76 59,31 61,46 -2,15
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Az emelt szintű vizsgák eredményei a legnépesebb vizsgatárgyak esetében jobbak, mint a 2020. évi eredmények. 
Mivel az emelt szintű vizsgák száma a felsőoktatási felvételi eljárás új szabályai miatt 2019-hez képest 52%-kal nőtt, a vizsgaeredmények átlagai törvényszerűen 

alacsonyabbak a 2020. előtt megszokottnál, hiszen olyan tanulók is emelt szinten vizsgáztak, akik korábban csak középszintet választottak volna. Ez érződik a 
vizsgatárgyi átlagokon is.



2020/2021. tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak
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2017. – 2018. – 2019. – 2020. – 2021.
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2020/2021. tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak

AZ EMELT SZINTŰ VIZSGAEREDMÉNYEK MEGOSZLÁSA 
2017. - 2018. – 2019. – 2020. – 2021.
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Az emelt szintű vizsgák eredményei a legnépesebb vizsgatárgyak esetében jobbak, mint a 2020. évi eredmények. 

Mivel az emelt szintű vizsgák száma a felsőoktatási felvételi eljárás új szabályai miatt 2019-hez képest 52%-kal nőtt, a vizsgaeredmények átlagai törvényszerűen alacsonyabbak a 2020. előtt megszokottnál, 

hiszen olyan tanulók is emelt szinten vizsgáztak, akik korábban csak középszintet választottak volna. Ez érződik a vizsgatárgyi átlagokon is.
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A JÖVŐ: NAT – 2020 + ÚJ KERETTANTERV, ÉRETTSÉGI 
KÖVETELMÉNYRENDSZER 2024

• az elvárt kompetenciák megváltoztak 
• a témakörök száma (6) és elnevezése nem változott
• csökkentés is, és bővítés is történt, a bővítés a jelentősebb
• sok helyen változott a követelmények szintje (közép → emelt, emelt → közép)
• újítás: minden témánál fel vannak sorolva a kulcsfogalmak
• modernizálás: pl. bioinformatika, rendszerszemlélet
• aktualizálás: pl. COVID, PCR technológia
• túlzott elvárások az emelt szintű követelményekben
• háttérbe szoruló tárgyi tudás, erősödő kompetencia-jelleg (írásbeli vizsgán)
• szóbeli vizsgán: továbbra is elsősorban tárgyi tudás számít

Tartalmi változások a NAT alapján



NAT KOMPETENCIÁK VÁLTOZÁSA

AZ ÚJ KOMPETENCIÁK, 2020 A KORÁBBI KOMPETENCIÁK, 2012

A tanulás kompetenciái A hatékony önálló tanulás kompetenciája

Kommunikációs kompetenciák: anyanyelvi és 
idegen nyelvi

Anyanyelvi kommunikáció
Idegen nyelvi kommunikáció

Digitális kompetenciák Digitális kompetenciák

Matematikai gondolkodási kompetencia Matematikai kompetenciák

Személyes és társas kapcsolati komp. Szociális és állampolgári kompetenciák

Kreativitás, önkifejezés, kult. tudatosság Esztétikai, művészeti tudatosság komp.

Munkavállalói, vállalkozói kompetencia Kezdeményezőképesség és vállalkozói k.

? Természettudományos és technikai komp.



NAT 2020

• megjelenik az aktív tanulás, a tanulói kompetenciafejlesztés, az egyénre
szabott tanulási lehetőségek biztosítási kötelezettsége,

• megjelenik a tanulói együttműködésen alapuló tanulás, az eddiginél nagyobb
hangsúlyt kapnak a differenciált tanulásszervezési eljárások,

• az alaptanterv minden tanévben ajánlja több multidiszciplináris óra
megszervezését, azaz olyan foglalkozások szervezését, amelyek
megvalósításakor a tanulók egyszerre több tudományterülettel foglalkoznak,
a tudnivalók integrálásával ismerkednek meg,

• konkrét új előírás, hogy a módosított pedagógiai programban egyértelműen
meg kell határozni és nyilvánossá kell tenni az értékelés minden formájának
szempontjait, valamint az ehhez kapcsolódó eljárásokat,



• előremutató folyamatként jelenik meg a teamtanításnak olyan alkalmazása, amely a
több tantárgy ismereteit integráló témákat feldolgozó foglalkozásokat közös tanítás
keretében valósítja meg, tehát arra is van elvi lehetőség, hogy egy-egy órát több
pedagógus egyidejűleg tarthasson,

• nyomatékosan jelenik meg a digitális technológiával támogatott oktatási módszerek
rendszeres alkalmazása iránti igény,

• a korábban 10%-ban deklarált szabad időkeret már csak „szabad időkeret”-ként
jelenik meg,

• az óraszámok 80%-át a kerettantervben foglaltak megtanítására kell fordítani, de
szükség esetén az óraszámok 100%-a is felhasználható a törzsanyag elsajátítására,

• a törzsanyag megtanítását követően az órakeret megmaradó 20%-a szabadon
választott témák feldolgozására használható föl (ha marad erre idő).

NAT 2020



• Az alapóraszámok továbbra is kétéves bontásban jelennek meg.
• A 7-8. évfolyamon az oktatás a biológia, a kémia és a fizika, földrajz

tantárgyak keretében valósul meg, de a diszciplináris tartalmak egy integrált
természettudományos tantárgy részeként is oktathatók évfolyamonként heti két
órában.

• A 7-8. évfolyamokon összesen továbbra is heti 3 óra (1+2, illetve 2+1) jut a
biológia, fizika, kémia és földrajz tanítására, a középiskolai évfolyamokon a
biológia és fizika tanítására biztosított összes heti óraszám 6-ról 5-re, a
kémia és földrajz esetében pedig 4-ről 3-ra csökken.

NAT 2020



• A gimnáziumokban a 9-12. évfolyamokon a természettudományos oktatás
továbbra is diszciplináris bontásban valósul meg, de a fizika, kémia, biológia
földrajz tantárgyak négy évre eső heti összes óraszáma 20-ról 15 órára
csökken.

• Az általános iskolák 1-2. évfolyamán megszűnik a környezetismeret tantárgy
oktatása, amely csak a továbbiakban csak a 3-4. évfolyamokon történik.

• A gimnáziumban a 11. évfolyamon azoknak a tanulóknak, akik nem tanulnak
emelt óraszámban vagy fakultáción természettudományos tantárgyat, egy a
jelenségek vizsgálatán alapuló, komplex szemléletmóddal oktatott, a
természettudományos műveltséget bővítő tantárgyat kell felvenniük, illetve
a fenti elvek mentén oktatott természettudomány integrált, fizika, kémia,
biológia, földrajz moduljai közül az egyiket heti két óra időkeretben.

NAT 2020



NAT 2020 – ÓRASZÁMOK 1.- 8.



NAT 2020 – ÓRASZÁMOK 9.- 12.



ÓRASZÁMOK VÁLTOZÁSA





• A 2024-től átalakuló érettségin számos tantárgyból megjelenik a projektmunka, vagyis a
hagyományos írásbeli és szóbeli feleletet a kísérletezés, a kutatás, a felfedezés és az alkotás
váltja.

• Szeptembertől már hat évfolyamon tanítanak a 2020-ban bevezetett új Nemzeti alaptanterv
és kerettantervek szerint, amelyek a frontális oktatással szakítva a diákok aktivitására
építenek. A tantervi változásokkal értelemszerűen együtt jár a számonkérések modernizálása
is.

• Megmarad az érettségi vizsga kétszintű rendszere, és a kötelező vizsgatárgyak köre sem
változik. Újdonság lesz viszont, hogy a diákok minden természettudományos vizsgatárgyból
– biológia, kémia, fizika, földrajz – választhatnak projektfeladatot is, amit a
diplomadolgozathoz hasonlóan meg kell védeniük. A vizsgázók egy saját kutatás vagy
vizsgálat alapján összeállított projektmunkát készítenek, amelyet a szóbeli érettségin
mutatnak be. A projektmunka tartalmazza a vizsgált probléma megfogalmazását, az
alkalmazott módszert, a tapasztalatokat, a tapasztalatok értékelését és a felhasznált
szakirodalom listáját.

VÁLTOZÁS: AZ ÚJ ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYRENDSZER



Középszinten:
• A követelmények mennyisége nem igazodik a csökkenő óraszámhoz.
• Kevesebb órában kell nagyobb mennyiségű tananyagot megtanítanunk.
• Teljesen át kell gondolni a tananyag beosztását: a forgalomban lévő tankönyvek szerint

haladjunk, vagy egyéni ütemben?
Emelt szinten:
• Az érettségi követelmények mennyisége nőtt. Helyenként túlzott elvárások kerültek be a

tananyagba.
• Az emelt szintű képzéshez nem áll rendelkezésre olyan tankönyv, ami az új

követelményekhez igazodik!
• Miként szervezzük meg és töltsük meg tartalommal a 11.-12. évfolyam fakultációs óráit?

FELKÉSZÜLÉS AZ ÚJ ÉRETTSÉGIRE



(Változatlanul)

1. Bevezetés a biológiába
2. Egyed alatti szerveződési szint
3. Az egyed szerveződési szintje
4. Az emberi szervezet
5. Egyed feletti szerveződési szintek
6. Öröklődés, változékonyság, evolúció

AZ ÚJ KÖVETELMÉNYRENDSZER NAGY TÉMAKÖREI



1. Bevezetés a biológiába
• A biológia tudománya (utána kikerült: 

„Az élet jellemzői”)
• Fizikai, kémiai alapismeretek

2. Egyed alatti szerveződési szint
• Szervetlen és szerves alkotóelemek
• Az anyagcsere folyamatai
• Sejtalkotók (az eukarióta sejtben)

3. Az egyed szerveződési szintje
• Nem sejtes rendszerek
• Sejtes rendszerek
• Többsejtű eukarióták
• Szövetek, szervek, szervrendszerek, 

testtájak

4. Az emberi szervezet
• Homeosztázis, rendszerszemlélet
• Kültakaró
• A mozgás
• A táplálkozás
• A légzés
• Az anyagszállítás
• A kiválasztás
• A szabályozás
• Szaporodás és egyedfejlődés

RÉSZLETES TÉMAKÖRÖK



5. Egyed feletti szerveződési szintek
• Populáció
• Életközösségek (élőhelytípusok)
• Bioszféra
• Ökoszisztéma
• Környezet- és természetvédelem
• Fenntarthatóság (új téma)

6. Öröklődés, változékonyság, evolúció
• Molekuláris genetika
• Mendeli genetika
• Evolúció (kikerült: Populációgenetika)
• A bioszféra evolúciója

RÉSZLETES TÉMAKÖRÖK



A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VÁLTOZÁSA



Az A) feladat egy életközeli probléma egészségtani, környezetvédelmi, 
ökológiai vonatkozásairól szóló kifejtés. 
Az A) feladatokat az 

• ember szervezete, egészsége 
• és ezek molekuláris- és sejtbiológiai háttere, 
• valamint az ökológia, természet- és a környezet védelme
• tématerületeiből kell összeállítani. 

Amennyiben a téma ezt indokolja, a feladat igényelje a vizsgázó véleményének 
megfogalmazását is.
A B) feladat a vizsgázó választása szerint lehet vagy projektmunka bemutatása, 
vagy gyakorlati feladat. 

A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VÁLTOZÁSA



A gyakorlati feladat lehet:
• laboratóriumi vizsgálat (a részletes követelményekben dőlt betűvel szedett lehetőségek 

közül)
• ökológiai kérdéshez, problémához kapcsolódó feladat.

Ezek a lehetőségek 50-50% arányban szerepeljenek a feladatok között.

Az ökológiai kérdéshez, problémához kapcsolódó feladat lehet:

egy-egy növényfaj szervezettani jellemzése és ökológiai igényeinek 
bemutatása a Növényismeret című könyv segítségével, illetve felhasználásával,

• több állat-, illetve növényfaj morfológiai és ökológiai jellemzésének összevetése (a 
Növényismeret és az Állatismeret könyvek felhasználhatók),

• nemzeti park, természetvédelmi terület, illetve az iskolához vagy lakóhelyéhez közeli 
életközösség élővilágának jellemzése segédanyag (pl. képanyag, videofilm, dia, fénykép, 
fajlista, térkép, az ott élő növényfajok jellemző ökológiai mutatói) alapján. 



AZ EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI FELÉPÍTÉSE NEM VÁLTOZIK, DE…



A feladatsor első része a követelményrendszer egészét lefedő feladatokból áll.

A feladatsor második része, a vizsgázó által választható esszét is tartalmazó 
problémafeladatok minden évben alapvetően az alábbi két témakörből 
kerülnek ki:

• az ember élettana és szervezettana, egészséges életmód, ökológia, 
környezet- és természetvédelem, növénytan.

A jelenségek közti kapcsolatok bemutatása céljából más témakörök tartalma is 
számon kérhető.

VÁLTOZÁS VAN AZ EMELT SZINTŰ VIZSGA ESSZÉ RÉSZÉBEN
A feladatlap részei



A tételsornak legalább 20 tételt kell tartalmaznia. A tételsornak a 
követelményrendszer minden fő témakörét érintenie kell. 
Valamennyi tételhez két feladat – A) és B) – tartozik. 
Egy tétel két feladata nem vonatkozhat azonos témára.
A tételek jellemzői
• A) feladat: A közzétett címeknek megfelelő feladat kifejtése megadott 

szempontok alapján.
• B) feladat: Az érettségi követelményekben dőlt betűvel jelzett 

követelmények: biológiai problémát tartalmazó feladat megoldása, illetve
értelmezése, elemzése, értékelése, tervezése megadott szempontok alapján. 

VÁLTOZÁS AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁN
A tételsor jellemzői



A gondolkodási szintek közül a magasabb rendű gondolkodás magában foglalja 
az alacsonyabb rendűt, tehát a követelményekben is így
kell értelmezni. 

A gondolkodási műveletek szintjei:
• Emlékezés: A releváns információk előhívása a hosszú távú emlékezetből. 

Például: idézze fel, mutassa be, sorolja fel.
• Értelmezés: A jelentések értelmezése az instrukciók alapján. Például: értelmezze 

leírások alapján, értelmezze ábra alapján.
• Alkalmazás: A tanuló új módon használja fel az információkat, problémát 

felismer és megold. Például: mutassa be és hozzon példákat
alkalmazási területeire.

VÁLTOZÁS A KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERKEZETÉBEN
Gondolkodási műveletek



• Elemzés: Annak meghatározása, hogy a részek milyen összefüggésben vannak egymással és 
a szerkezet céltudatos általánosítása. Egy probléma összetevőinek feltárása, 
összehasonlítása. A többféle forrásból származó ismeret mozgósítása egy probléma 
megoldása érdekében.

• Értékelés: Ítéletalkotás (természettudományos) érvek alapján arról, hogy egy emberi 
tevékenység összhangban áll-e valamely értékkel, normával. Például: lássa a lehetőségeit és 
alkosson véleményt a szerepéről, ismertessen érveket és ellenérveket.

• Alkotó gondolkodás: Különböző elemekből alkotni egy koherens egészet, újat létrehozni, 
vagy az elemek struktúráját átszervezni. Például: tervezzen kísérletet.

Dőlt betűs rész a követelményben:
- Lehetséges szóbeli B tétel, elvégzendő vizsgálat középszinten (de ez nem zárja ki az 
írásbeli vizsgán való számonkérést)
- Lehetséges szóbeli B tétel, problémafeladat emelt szinten (de ez nem zárja ki az írásbeli 
vizsgán való számonkérést)



A kulcsfogalmak a tudományt és a tudást konstruáló alapfogalmak. 
• A kulcsfogalmak segítséget adnak a tények, jelenségek gondolati és 

logikai
egységbe rendezéséhez. 

• Olyan általános tudást hordoznak, amely új helyzetekben is hatékonyan 
alkalmazható. Az érettségi követelményekben
megjelenített kulcsfogalmak alapként szolgálnak, vagyis szükségesek, de 
nem minden esetben elégségesek az adott gondolkodási művelet által
meghatározott követelmények teljesítéséhez (minimális fogalmi 
követelmény). 

KULCSFOGALMAK MEGJELENÉSE
Kulcsfogalmak



A JELENLEGI KÖVETELMÉNYRENDSZERBEN: 1.1



AZ ÚJ KÖVETELMÉNYRENDSZERBEN: 1.1



• Ismertesse…
• Hasonlítsa össze…
• Alkalmazza…
• Találja meg…
• Magyarázza…
• Értelmezze..
• Hozzon döntést…
• Tervezze meg…

• Igazolja konkrét példákkal…
• Vezesse le…
• Ítélje meg…
• Érveljen…
• Különböztesse meg…
• Ismerje fel…
• Indokolja…
• Következtessen…

SZÓHASZNÁLAT AZ ÚJ KÖVETELMÉNYRENDSZERBEN



NÉHÁNY VÁLTOZÁS TÉMAKÖRÖNKÉNT

























































FELHASZNÁLHATÓ TANKÖNYVEK – 1.0



I. LEHETŐSÉG



FELHASZNÁLHATÓ TANKÖNYVEK 2.0



II. LEHETŐSÉG



https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozok
tatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2024/mi
ntafeladatok_2024/bio_kozep_irasbeli_minta.
pdf

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK FEL KÖZÉP SZINTEN?





https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktata
s/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2024/mintafela
datok_2024/bio_emelt_irasbeli_minta.pdf

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK FEL EMELT SZINTEN?







HOGYAN KÉSZÜLHETÜNK?



HOGYAN KÉSZÜLHETÜNK?



HOGYAN KÉSZÜLHETÜNK?



HOGYAN KÉSZÜLHETÜNK?



HOGYAN KÉSZÜLHETÜNK?



HOGYAN KÉSZÜLHETÜNK?



HOGYAN KÉSZÜLHETÜNK?



HOGYAN KÉSZÜLHETÜNK?



HOGYAN KÉSZÜLHETÜNK?



Köszönöm a figyelmet!

kleiningertamas@gmail.com


