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ÁLTALÁBAN

• Nkt 6.§ (4a) – „az érettségi vizsgatárgy
vizsgakövetelményeinek érdemi megváltoztatására
irányuló rendelkezést az érettségi vizsgára jelentkezés
előtt legalább két évvel kell kiadni.” 2022. január

• 100/1997 – felkészülés időszaka az utolsó két évben

• az iskolai oktatás tartalmát a tanterv határozza meg



A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI HELYZETE

• a történelemoktatás egyik „legelismertebb” alrendszere

• a kompetencia-alapú történelemoktatás „jégtörője”

• évi átlag 70 000 vizsgázó / 5–6000 fő emelt

• középszinten: 90 % + !!!

• a tartalom mértéke általában elfogadott



AZ ELMÚLT 5 ÉV ADATAI



AZ ELMÚLT 5 ÉV ADATAI



EDDIGI PROBLÉMÁK – TANTERVI ILLESZKEDÉS

• Tankönyv > Kerettanterv > Emelt szint > Középszint

• alapóra (tankönyv) részletesebb, mint az emelt szint

• pl. Mükéné, őskor, Nagy Sándor (emelt szinten sem)

• emelt szintre felkészítő fakultáció – csak ismétlés

• lexika – kerettantervek alapján

• de melyek? – diszkrepanciák!

• I. Vilmos (felső tagozat); Cavour (6o); Szemere (4o)



EDDIGI PROBLÉMÁK – A KÉT SZINT

• középszintű témák emelt szinten (ugyanaz a tartalom)

• ráadásul a KET 2020 tovább csökkentett
• Pl. Athén állama: demokrácia, népgyűlés, 

sztratégosz, cserépszavazás – emelten is elég?
• pontatlan szintezések – pl. 



EGYÉB VÁLTOZTATÁSI GONDOLATOK

• elsődleges források kényszere

• esszék pontozása (néhol túl előíró)

• túlzottan kincstári szóbeli feleletek

• projekt alapú érettségi gondolata

• Digitális érettségi gondolata (esszé???)



VÁLTOZTATÁSOK MÉRTÉKE, TERÜLETEI

„FELHATALMAZÁS”

• fő ok: a tantervi változás – az ehhez való illesztés volt
a módosítás oka
• lényegileg a tematika igazodott a tantervhez

• az érettségi formailag jelenleg elfogadott, lényegi 
változtatására  nincs komoly igény

• perspektivikusan alapos előkészítéssel lehet 
gondolkodni

• apró javítások, pontosítások, korrekciók a 
vizsgaleírásban is történtek 



A NAT VÁLTOZÁS FŐ ELVEI

• tananyagcsökkentés – érettségit kevéssé érinti
• az érettségi tematikája megfelelő mértékű
• a lexika viszont a KET miatt csökkent

• magyar történelem arányának növelése
• integrált magyar és egyetemes történelem

• tematikus, jelenségalapú megközelítés
• reális, pozitív magyar történelemkép

• kiegyensúlyozott modern kori narratíva („győztes 
narratíva árnyalása”)

• egységes magyar nemzeti történelem (külhoniak)
• Új súlyok (pl. I. vh. centenráium, Trianon)



ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK (KORM. R.)

• Célok
• Érettségi szerkezete – nem változott



VIZSGALEÍRÁS VÁLTOZÁSAI

• magyar arány növelése
• tesztfeladatoknál is legalább 50 %
• komplex tesztfeladat magyar történeti

• tartalmi arányok módosulása
• T, G 25 20 %; E 10 20 % (P marad 40 %)

• eseményeket alakító tényezők feltárása… 

Történelmi gondolkodás és történelmi ismeretek
• publicisztikai / szakirodalmi szöveg is lehet

forrás
• mém





TEMATIKAI – TARTALMI VÁLTOZÁSOK (PÉLDÁK)

• magyar-egyetemes történelem közös modulok

Modulok

Ókor (1 feladat)

Középkor (2 feladat)

Kora újkor (2 feladat)

Újkor (2 feladat)

Világháborúk kora (2 feladat)

Hidegháború kora (2 feladat)

Jelenkor (1 feladat)



TEMATIKAI – TARTALMI VÁLTOZÁSOK (PÉLDÁK)

• pontosítások



TEMATIKAI – TARTALMI VÁLTOZÁSOK (PÉLDÁK)

• Magyar és egyetemes történelem integrálása



TEMATIKAI – TARTALMI VÁLTOZÁSOK (PÉLDÁK)

• változó megközelítések – pl. I. vh. Centenrárium

• egységes magyar történelem



TANANYAG MENNYISÉGE

• középszint
• tematika kb. azonos mennyiségű
• lexika némileg csökkent (KET 2020)

• emelt szint – árnyalatnyi bővülés
• az érettségizők kb. 8 %-a
• tantervi háttér: heti 3 fakultáció + nagyobb

figyelem az érettségi témákra
• nincs Nagy Péter vagy Mükéné alapórán
• részletesebb kibontás lehetséges

• Gazdasági-pénzügyi ismeretek kikerültek!



TANANYAGCSÖKKENTÉS – LEXIKA

Évfolyam Tanterv

9.
2012 129 57 42 47

2020 135 49 33 55

10.
2012 80 59 34 29

2020 78 53 33 33

11.
2012 135 59 56 50

2020 114 50 50 46

12.
2012 132 49 54 41

2020 76 33 29 15

Σ
2012 476 224 186 167

2020 403 185 145 149
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LEXIKA KÉRDÉSE

• lexika pontosítása

• általános iskolait is figyelni kell!
• a kerettantervek harmonizálva vannak

• pl. Napóleoni háborúk? – oroszországi hadjárat?
• emelt szinten extra lexika

• Athén példáján




