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FÖLDRAJZ ÉRETTSÉGI

Tanításkísérő szeminárium 2.

Felhasznált irodalom

• http://foldrajztanitas.elte.hu/index.php/tag/foldraj
z-erettsegi/

• http://geogo.elte.hu/dokumentumok/koezoktatasi-
tantervek-koevetelmenyrendszerek

• Tájékoztató érettségi vizsgaelnökök számára 2018, 
2019

• Oktatási Hivatal adatai

• + a következő dia forrásai
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Érettségihez kapcsolódó dokumentumok

1. Érettségivel kapcsolatos tudnivalók:

www.oktatas.hu → KÖZNEVELÉS → Érettségi 

100/1997. (VI. 13.) Korm. Rendelet az érettségi vizsga 
vizsgaszabályzatának kiadásáról

2. A felsőoktatási felvételivel kapcsolatos tudnivalók:

www.oktatas.hu → FELSŐOKTATÁS → Felvételi

3. Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. 
(V. 24.) OM rendelet:

http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/vizsgatargyak/

4. Az érettségi-felvételi pontok számításának szabályai:

http://www.felvi.hu/felveteli/pontszamitas

5. A felvi.hu pontszámító kalkulátora: 
http://www.felvi.hu/felveteli/pontszamito

Az egyes vizsgafajták
• Rendes érettségi vizsga: első alkalommal tett érettségi vizsga.

• Előrehozott érettségi vizsga: középiskolai tanulmányok teljes 
befejezése előtt, egyes vizsgatantárgyból, első alkalommal tett érettségi 
vizsga.

• Szintemelő érettségi vizsga: a középszinten sikeresen befejezett
érettségi vizsgának az emelt szintű vizsgán első alkalommal történő
megismétlése.

• Pótló érettségi vizsga: fel nem róható okból meg sem kezdett, vagy
megkezdett, de be nem fejezett vizsga

• Javító érettségi vizsga: a vizsgázónak felróható okból meg sem
kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett, illetve a tanulmányi
követelmények nem teljesítése miatt sikertelen érettségi vizsga
megismétlése

• Ismétlő érettségi vizsga: az érettségi bizonyítvány kiadása után iskolai
felvételi kérelem elbírálásához vagy más okból megismételhető az
egyes tantárgyból korábban sikeresen letett vizsga. (Cél: a jobb
teljesítmény)

• Kiegészítő érettségi vizsga: az érettségi biz. kiadása után egy új
tárgyból letett vizsga.



2020. 03. 22.

3

18454

20914 20657

19304 18835

14261

16178
15243

16835

8067

10140
9279

6678
6081

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Középszinten érettségizők száma földrajzból

új vizsgakövetelmény 
és vizsgaszabályzat 

esti kötelező idegen 
nyelvi érettségi

előrehozott 
vizsga eltörlése

szakgimnáziumi 
változások

Forrás: Oktatási Hivatal

Forrás: Oktatási Hivatal

A földrajz érettségit elváró felsőoktatási intézmények nem tették kötelezővé az 
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238

611

550

353

253
218

332

440 424

320

247

328

203 189

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Emelt szinten érettségizők száma földrajzból



2020. 03. 22.

4

F
ö

ld
ra

jz
 K

F
ö

ld
ra

jz
 E

Írásbeli Szóbeli

A vizsgarészek összehasonlítása vizsgatárgyanként 
2014. – 2015. – 2016. – 2017. – 2018.

320 – 247 – 328 – 203 – 175

Az emelt szintű eredmények megoszlása 
2014. - 2015. – 2016. – 2017. – 2018.

Földrajz
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Az előrehozott vizsgák adatai, 2006

Tantárgyi vizsgaszámok mentességek nélkül:

24 428 vizsga

Középszint Darabszám

földrajz 4513

történelem 3070

informatika 2961

magyar 2941

angol nyelv 2618

matematika 2163

német nyelv 1914

biológia 1210

fizika 466

kémia 429

testnevelés 375

ének-zene 187

közg.-mar. alapism 140

társadalomism. 137

művészettörténet 101

rajz és vizuális kult. 100

929 vizsga

Emelt szint Darabszám

angol nyelv 202

Földrajz 110
német nyelv 110
Informatika 69
kémia 69
történelem 68
biológia 67
matematika 62
magyar 47
francia nyelv 21
fizika 19
olasz nyelv 15
testnevelés 11

2018. május-június  földrajz érettségi

középszinten emelt szinten

Földrajzból érettségizettek száma 6081 fő 189 fő

100 pontos írásbeli 100 pont 1 fő

95 pontos 1 fő
94 pontos 1 fő
93 pontos 2 fő
92 pontos 1 fő

50 pontos szóbeli 613 fő 26 fő
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Felkészülés az érettségire 

• Oktatási Hivatal honlapjára az ősz folyamán
felkerülnek a felkészülést segítő nyilvános anyagok
(pl. az emelt szintű szóbeli vizsga témakörei)

• Tankönyvkiadók érettségi feladatgyűjteményei
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https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok_vizsgatargyankent/!DARI_ErettsegiFeladatsorok/oh.php?id=erett_ut_reszlet
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Középszintű írásbeli vizsga

120 perc

Emelt szintű írásbeli vizsga

240 perc
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Szóbeli 
témakörök 
aránya

Középszintű szóbeli vizsga

tanár 
érettségi elnök

földrajztanár tanártanár
igazgató

tanár tanár
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BIZOTTSÁG

15 perc

• Feltétele: egyetemi, mesterfokozatú végzettség 
+ büntetlen előélet 

+ legalább 10 év középiskolai pedagógus 

+ érettségi vizsgaelnök 30 órás akkreditált továbbképzés

• Szerepel az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzékben 
https://www.kir.hu/SzakertoiVizsgaztatoiNevjegyzek/Szakert
o/NevjegyzekSelector.aspx

• Feladata: a törvényesség felügyelete

tanár 
érettségi elnök
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Földrajz szóbeli vizsga
A tételsornak legalább 20 tételt kell tartalmaznia. 
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Emelt szintű szóbeli vizsga

földrajztanár
érettségi elnök

földrajztanárföldrajztanár

• Feltétele: egyetemi végzettség

• Feladata: 
• írásbeli dolgozatok javítása

• Szóbeli tételsor összeállítása

• Szóbeliztetés: „A vizsgázót a kérdező tanár kérdezi. A 
vizsgázó útbaigazítás és támogatás nélkül, önállóan 
felel.”

• Max.15 perc 

földrajztanár

„Közbekérdezni csak akkor lehet, ha teljesen helytelen úton indult el vagy nyilvánvaló, 
hogy elakadt. (Ez esetben segítő kérdést lehet feltenni, amennyiben az még a felelési 
időbe belefér.)”
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A szóbeli érettségi vizsga témakörei 

A
tétel pontos 

megfogalmazása nem 
hozható nyilvánosságra.

A két feladat között tartalmi és 
területi átfedés nem lehet.

Tételhúzás: 8.00 után (max.18.00)
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BIZOTTSÁG

20 perc
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