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2005 - Kétszintû érettségi
Általános tudnivalók:
A 2005. május-júniusában érettségizõ diákok - a tanulmányaikat a 13. évfolyamon (pl. két tanítási nyelvû
középiskolákban) befejezõ tanulók kivételével - már az új követelmények szerint vizsgáznak a 4 kötelezõ (magyar
nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv/nemzetiségi nyelv és irodalom) és a legalább egy
kötelezõen választható vizsgatantárgyakból közép- vagy emelt szinten.
Az érettségire jelentkezõ tanuló 2005 februárjában maga dönti el, hogy mely tantárgyakból kíván középszinten,
s melyekbõl emelt szinten vizsgázni (akkor is jelentkezhet emelt szintû vizsgára, ha középszintû vizsgára készítette
fel az iskola és fordítva). A tanulónak joga van minden vizsgatárgyból középszintû vizsgát tenni, illetve akár az
összes vizsgatárgyból az emelt szintû vizsgára jelentkezni.

A középszintû érettségi vizsga:
Központi követelményekre épülõ, de belsõ lebonyolítású és belsõ értékelésû vizsga marad.
Jelentõs változás, hogy majdnem minden tantárgyból lesz írásbeli és szóbeli vizsga is.
Az írásbeli feladatlap és a javítási útmutató valamennyi tárgyból központilag készül,
a javítás és az értékelés azonban az iskola feladata.
A szóbeli feladatok összeállításának forgatókönyvét az érettségi vizsgatárgy részletes követelményei rögzítik,
a konkrét tételeket azonban az iskola tanárai helyben állítják össze, értékelésüket a részletes követelményekben
megadott szempontok alapján maguk végzik.

Érintett nyelvek: angol, német.
A képzés idõtartama: szeptember végétõl május elejéig.
Rendszeres levélváltás: 12 gyakorlótesztet küldünk el, melyeket kijavítva, a javítótanár által kiértékelve, instrukciókkal ellátva kap vissza a hallgató; a kapcsolattartásra, lehetõség van a javítótanárral egész évben.
Január és május hónapban próbaérettségi megírására kerül sor.
Képzés díja: 24 000 Ft/év/tantárgy, 39 000 Ft/év/ két tantárgy (a képzés díja magába foglalja a feladatsorokat,
a próbaérettségiket és a javításokat).

3. Levelezõ-konzultációs nyelvi érettségi elõkészítõ évfolyam emelt szinten érettségizõknek
Érintett nyelvek: angol, német.
A képzés idõtartama: szeptember végétõl május elejéig.
Rendszeres levélváltás: 24 gyakorlótesztet küldünk el, melyeket kijavítva, a javítótanár által kiértékelve, instrukciókkal ellátva kap vissza a minden hallgató; a tanári kapcsolattartásra lehetõség nyílik egész évben.
Az év során 8 alkalommal konzultációra kerül sor, melyek szombati napokon, Budapesten kerülnek megrendezésre (2 óra/tantárgy); az emelt szintû nyelvi érettségi szempontjából kiemelt fontossággal bíró négy alapkészséget mérõ módszertani felkészülést segítõ ismertetésre kerül sor.
Január és május hónapban próbaérettségi megírására kerül sor.
Képzés díja: 34 000 Ft/év/tantárgy, 44000 Ft /év/két tantárgy (a képzés díja magába foglalja a feladatsorokat, a
próbaérettségiket, javításokat, a 8 konzultációt).

4. Levelezõ-konzultációs nyelvi érettségi elõkészítõ évfolyam középszinten érettségizõknek

Az emelt szintû érettségi vizsga:
Az emelt szintû vizsga külsõ vizsga lesz, azaz a vizsgáztatás elszakad a felkészítõ iskola tanáraitól.
Az írásbeli dolgozatokat nem a tanuló iskolájában javítják és értékelik, hanem ezt független értékelõk végzik.
A szóbeli vizsga tantárgyi bizottság elõtt zajlik. Tervek szerint megfelelõ létszám esetén nem a tanulók utaznak
a vizsgabizottsághoz, hanem a vizsgabizottság jön az adott iskolába, vagy legalábbis a város egyik iskolájába.

Az érettségi vizsgák értékelése, érdemjegyek:
Az elégséges alsó határa mind közép-, mind emelt szinten az összpontszám 20%-a, azzal a megszorítással, hogy
a tanulónak az írásbelin és a szóbelin egyaránt, külön-külön el kell érnie a 10%-os teljesítményt.
A vizsga összpontszámát százalékban is kifejezik és a vizsga érdemjegyét ezen százalékértékek alapján állapítják
meg.
Az elérhetõ pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban történõ kifejezése a következõ:
a) jeles(5) középszinten 80-100% elérése, emelt szinten 60-100% elérése b) jó(4) középszinten 60-79% elérése,
emelt szinten 47-59% elérése c) közepes(3) középszinten 40-59% elérése, emelet szinten 33-46% elérése
d) elégséges(2) középszinten 20-39% elérése, emelt szinten 20-32% elérése.
A kétszintû érettségi vizsga bevezetése elott tett régi típusú érettségi vizsga 2005-tõl kezdve középszintû vizsgának minõsül, és az érdemjegyek az alábbi százalékos teljesítésnek felelnek meg (ezeket a százalékokat számítják
majd át felvételi pontokká):
a) jeles(5) 100%
b) jó(4) 79%
c) közepes(3) 59%
d) elégséges(2) 39%

Az érettségi vizsga fajtái:
Rendes érettségi vizsga: a középiskolai tanulmányok követelményeinek teljesítése után, a tanulói jogviszony
fennállása alatt, vagy a megszûnését követõen elsõ alkalommal tett érettségi vizsga.
Elõrehozott érettségi vizsga: az egyes tantárgyra elõírt iskolai tanulmányi követelmények teljesítése után,
a tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése elõtt, egyes vizsgatárgyakból,
elsõ alkalommal tett érettségi vizsga.
Kiegészítõ érettségi vizsga: a sikeresen befejezett érettségi vizsga után az érettségi bizonyítványban nem szereplõ vizsgatantárgyból tett vizsga.
Szintemelõ érettségi vizsga: a középszinten sikeresen befejezett érettségi vizsgának az emelt szintû érettségi
vizsgán elsõ alkalommal történõ megismétlése. Az érettségi bizonyítvány átadásáig ugyanabból a vizsgatantárgyból - a pótló és a javítóvizsga kivételével - szintemelõ érettségi vizsga egy alkalommal tehetõ.
Pótló érettségi vizsga: a vizsgázónak fel nem róható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem
fejezett rendes, elõrehozott, kiegészítõ, szintemelõ érettségi vizsga folytatása.
Javító érettségi vizsga: a vizsgázónak fel nem róható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem
fejezett, illetve a megkezdett, de tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt sikertelen rendes, elõrehozott,
pótló, kiegészítõ, szintemelõ érettségi vizsga megismétlése.
Ismétlõ érettségi vizsga: érettségi bizonyítvány kiadása után iskolai felvételi kérelem elbírálásához megismételhetõ az egyes tantárgyból korábban sikeresen letett vizsga.
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2. Levelezõ nyelvi érettségi elõkészítõ évfolyam középszinten érettségizõknek

Érintett nyelvek: angol, német.
A képzés idõtartam: szeptember végétõl május elejéig.
Rendszeres levélváltás; 12 gyakorlótesztet küldünk el melyeket kijavítva, a javítótanár által kiértékelve, instrukciókkal ellátva kap vissza minden hallgató; a kapcsolattartásra lehetõsége nyílik a javítótanárral egész évben.
Az év során 4 alkalommal konzultációra kerül sor, melyek szombati napokon, Budapesten kerülnek megrendezésre (2 óra/tantárgy); a közép szintû nyelvi érettségi szempontjából kiemelt fontossággal bíró módszertani
felkészülést segíti, mind a kommunikatív készségekben, mind nyelvi kompetenciában.
Január és május hónapban próbaérettségi megírására kerül sor.
Képzés díja: 29 000 Ft/év/tantárgy, 39 000 Ft/év/ két tantárgy (a képzés díja magába foglalja a feladatsorokat,
a próbaérettségiket, javításokat, a 8 konzultációt).
Ha már leérettségiztem, de középfokú nyelvvizsgát szeretnék tenni angol ill. német nyelvbõl...

Levelezõ nyelvvizsga elõkészítõ képzés
Az Országos Próbanyelvvizsga Rendszer (OPR) keretében kerül sor a levelezõ nyelvvizsga elõkészítõ képzésre.
A jelöltek nem szokásos nyelviskolai tanfolyamon vesznek részt, hanem minden héten hivatalos vizsgakérdésekkel analóg tesztsorokat töltenek ki, illetve ennek zárásaképpen írásbeli és szóbeli próbanyelvvizsgán vesznek részt.
A képzés célja ugyanis nem a kedvtelésszerû nyelvtanulás, hanem az, hogy a résztvevõknek sikerüljön
a nyelvvizsgájuk.
A képzés lényege: nyelvvizsga tesztsoroknak megfelelõ próbanyelvvizsga feladatsorok kitöltése, illetve a tökéletes rutinszerzés, a valódi nyelvvizsgahelyzet begyakorlása (írásbeli, szóbeli). A nyelvvizsgázót csak az érdekli, hogy
sikeres legyen a nyelvvizsgája, ennek érdekében lektorált nyelvvizsga tesztsorokat kell kitöltenie a jelölteknek,
melynek típuskérdései visszaköszönnek a nyelvvizsgán. A típushibák elkerülésére így tökéletesen felkészül a jelölt.
A képzés tartama: 12 ill. 7 hét
Az elsõ 10 ill. 5 hét: Az elsõ 10 ill. 5 hétben lektorált próbanyelvvizsga tesztsorokat töltenek ki a jelöltek. Ez 10
olyan analóg feladatsort jelent, amely mind a feladatok szerkezetét, mind nehézségi szintjét tekintve megfelel
az államilag elismert kétnyelvû nyelvvizsgának. Az otthoni munkával kitöltött nyelvvizsga tesztsorokat a javítótanárok kijavítják, kiértékelik, illetve instrukciókkal látják el. Ez azért különösen fontos, mert a próbanyelvvizsga
tesztsorok a nyelvvizsgán szereplõ típuskérdéseket foglalják össze, azaz a próbanyelvvizsga hibás kitöltése, de
a helyes válasz megtanulása is sikert hoz a nyelvvizsgán.
Az utolsó 2 hét: írásbeli, illetve szóbeli próbanyelvvizsgán vesznek részt a leendõ nyelvvizsgázók. A szóbelit valódi nyelvvizsgáztató tanárok tartják.
Választható nyelvek: angol, német középfok
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Kedves Nyelvvizsgázó!
A következõ néhány oldalban, abban próbál Neked segíteni az Országos Próbanyelvvizsga Rendszer, hogy helyesen döntsél a nyelvi érettségidet illetõen, vagy ha már érettségiztél, de még nincs meg a nyelvvizsgád, egy megfelelõ felkészítési módszert választhass magadnak!

Egy füst alatt a nyelvvizsga és a nyelvi érettségi?
Újabb választás elé állítja a diákokat az a tény, hogy a 2005-ös évtõl az emelt szintû nyelvi érettségi kiválthatja
az alapfokú, illetve a középfokú nyelvvizsgát.
Az államilag elismert nyelvvizsga 2005-ben váltja ki utoljára az idegen nyelvi érettségit.
De:
Államilag elismert nyelvvizsgával már 2005-ben sem lehet bejutni nyelvszakosként a Bölcsész 2 szakcsoportba
tartozó szakokra, ez esetben is le kell tennie az idegen nyelv szakra jelentkezõnek az emelt szintû érettségi vizsgát az adott nyelvbõl.
2006-tól a nyelvvizsga már nem számítható be az érettségi eredménybe, minden tanulónak legalább egy idegen nyelvbõl kötelezõ érettségi vizsgát tennie közép-vagy emelt szinten.
A jól sikerült emelt szintû idegen nyelvi érettségivel 2005-tõl kezdve ingyenesen lehet állami nyelvvizsgához jutni.
60 % fölött középfokú, 40-59 % között pedig alapfokú C típusúnak felel meg az eredmény.

Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja:
A kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e valós kommunikációs céljait megvalósítani.

A pontszámítási rendszer
A felsõoktatási felvételi eljárás során 2005-ben is az eddig megszokott módon - többletpontok nélkül számolva - 120
pontos rendszerben értékelik a jelentkezõk teljesítményét. Megmarad a hozott és szerzett pontok rendszere, s annak
50-50%-os aránya. Ha valakinek a hozott pontszáma alacsony, de az érettségi vizsgaeredménye a szakcsoport által
elõírt tárgy(ak)ból jó, akkor lehetséges számára a szerzett pont kettõzése. A számítás automatikusan azt az eredményt veszi figyelembe, ami a tanuló számára elõnyösebb. 2005-tõl a felsõoktatási intézményekbe nem lehet
a középiskolából hozott pontok megduplázásával bekerülni.

A középiskolai eredmények beszámítása, hozott pontok:
Összértéke 60 pont lehet.
Magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, egy idegen nyelv és egy választható tantárgy utolsó - tanult
két év végi osztályzatainak összege alapján legfeljebb 50 pont, az érettségi érdemjegyek átlagának kétszerese
alapján pedig legfeljebb 10 pont szerezhetõ.

Szerzett pontok:
Egy táblázat tartalmazza, hogy az érettségi vizsgán vizsgatantárgyanként elért százalékos eredményeket milyen
átváltási kulccsal kell 60 vagy 30 szerzett pontra átszámítani, annak függvényében, hogy a felsõoktatási
intézmény az adott szakon egy, illetve két tantárgyat határoz meg. Tehát az érettségi eredmények felvételi pontokká történõ átszámításakor nem lesz különbség, hogy valaki középszinten, vagy emelt szinten érettségizett.
Az érettségi vizsga százaléka

A vizsga mindkét szinten írásbeli és szóbeli részbõl áll, és négy nyelvi alapkészséget méri: olvasott szöveg értése,
hallott szöveg értése, beszédkészség és íráskészség.

90 - 100%
85 - 89%
80 - 84%
75 - 79%
70 - 74%
65 - 69%
60 - 64%
55 - 59%
50 - 54%
45 - 49%
40 - 44%
35 - 39%
30 - 34%
25 - 29%
20 - 24%
0 - 19%

A kommunikatív készségek alkalmazásához a nyelvhasználónak rendelkeznie kell megfelelõ mennyiségû szókincscsel, és ismernie kell a nyelv struktúráját is. Ezért a nyelvtani és lexikai kompetenciát mindkét szinten külön vizsgarész keretében is mérik.
A vizsga egynyelvû, azaz közvetítési készséget nem mér.
A középszintû vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e a fontosabb információkat megérteni
olyan írott és hallott, köznapi, egyszerû eredeti idegen nyelvû szövegekben, amelyek gyakori élethelyzetekhez
kapcsolódnak (pl. iskola, szabadidõ, munka). A vizsga azt is méri, hogy a vizsgázó tud-e kommunikálni egyszerû
helyzetekben, és tud-e egyszerû, összefüggõ szöveget alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek
az érdeklõdési körébe tartoznak.
Az emelt szintû vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e megérteni különbözõ fajtájú igényesebb és hosszabb, konkrét vagy elvont témájú írott és hallott idegen nyelvû szövegek fõ gondolatmenetét, és
követni tudja-e a hosszabb, összetettebb érveléseket is.
A vizsga azt is méri, hogy a vizsgázó képes-e idegen nyelven mind szóban, mind írásban folyamatosan és természetes módon kifejezni magát, világos, jól szerkesztett szöveget létrehozni, és eközben megbízhatóan használja-e a szövegszerkesztési mintákat, szövegösszekötõ elemeket, továbbá indokolni tudja-e véleményét.
A nyelvi érettségi által kínált lehetõségeket azok tudják a javukra fordítani, akik ismerik az emelt és középszintû
nyelvi érettségi minden részletét.

HOGYAN KÉSZÜLJEK A NYELVI ÉRETTSÉGIRE?
Ha, az új rendszer szerinti közép vagy emelt szintû nyelvi érettségit szeretnék tenni...

1. Levelezõ nyelvi érettségi elõkészítõ évfolyam emelt szinten érettségizõknek
Érintett nyelvek: angol, német.
A képzés idõtartama: szeptember végétõl május elejéig.
Rendszeres levélváltás: 24 gyakorlótesztet küldünk el, melyeket kijavítva, a javítótanár által kiértékelve, instrukciókkal ellátva kap vissza a hallgató; a kapcsolattartásra lehetõség van a javítótanárral egész évben.
Január és május hónapban próbaérettségi megírására kerül sor.
Képzés díja: 29 000 Ft/év/tantárgy, 39 000 Ft/év/ két tantárgy (a képzés díja magába foglalja a feladatsorokat,
a próbaérettségiket és a javításokat).
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Többletpontok:
Az emelt szintû érettségiért - amennyiben az nem jelentkezési feltétel - közepes, vagy annál jobb érettségi eredmény estén 7 többletpont szerezhetõ legfeljebb két, az adott szakcsoportban elõírt érettségi vizsgatantárgyból.
Azoknál a szakcsoportoknál, ahol csak egy érettségi vizsgatantárgy van meghatározva (és nem több vizsgatárgy
közül kell egyet választani), második tárgyként bármely kötelezõ érettségi tárgy emelt szintû vizsgájáért jár
a többletpont.
A nyelvtudásért járó többletpontok száma is megemelkedik, viszont csak a közép és felsõfokú C típusú államilag
elismert nyelvvizsgáért jár többletpont. Középfokúért 7 pont, felsõfokúért 10 pont.
Szakmai tanulmányok (technikusi, vagy OKJ-s bizonyítvány) és sportteljesítmény esetén az egyetemek és fõiskolák
döntik el, hogy adnak-e többletpontokat.
A különbözõ jogcímeken adható többletpontok összege legfeljebb 24 pont lehet.

egyenes út az egyetemre

egyenes út az egyetemre

Felvételi Információs Szolgálat 061 473 0769, www.fisz.hu, info@fisz.hu, www.felvetelizo.hu

Felvételi Információs Szolgálat 061 473 0769, www.fisz.hu, info@fisz.hu, www.felvetelizo.hu

3.

A vizsgák leírása
TÖRTÉNELEM

3/a. Levelezõ Elõkészítõ Évfolyam (emelt szinten érettségizõknek)

A vizsga szerkezete, az egyes vizsgarészek idõtartama és aránya:
Középszinten
Perc
Arány
Pont
Egyszerû, rövid választ igénylõ feladatok
megoldása
Írásbeli
Szöveges (kifejtendõ) feladatok
megoldása
Tematikus szempontú
(problémaközpontú) bemutatás

Szóbeli

Emelt szinten
Perc
Arány
Pont

60

30%

45

120

30%

44

120

30%

45

120

30%

46

10-15

40%

60

10-15

40%

60

Az írásbeli vizsga:
A középszintû írásbeli vizsgán történelmi atlasz és helyesírási tanácsadó szótár használható. Emelt szinten csak
a szöveges (kifejtõ) feladatok megoldásához.
Az írásbeli feladatait kb. 60%-ban a magyar, kb. 40%-ban pedig az egyetemes történelemhez kapcsolódó feladatok alkotják (közép és emelt szinten is).
Az összes feladat 50%-át a XIX. és a XX. század történelme adja (közép és emelt szinten is).
A feladatoknál az alábbi felosztás érvényesül (közép és emelt szinten is):
Politika-, esemény-, állam-, jog- és intézménytörténet

kb. 40%

Társadalom-, életmód-, mentalitás- és mûvelõdéstörténet

kb. 30%

Gazdaság-, technikatörténet és a környezeti kultúra története

kb. 30%

Eszme- és vallástörténet

kb. 10%

Középszinten ez a rész 6-10, emelt szinten 8-14 feladatból áll.
Néhány típuspélda (példálózó jelleggel):
Források alapján következtetések, értékelések megfogalmazása.
Különbözõ típusú (szöveges, képi, diagram) forrásból származó információk összevetése, elemzése.
Következtetések megfogalmazása események, jelenségek, folyamatok, döntések következményeirõl.
Térképekrõl információk gyûjtése.

Szöveges (kifejtõ) feladatok:
1. Szöveges, problémamegoldó (rövidebb) feladat: Forrás (szöveg, térkép, kép) segítségével kell néhány mondatban (középszinten 6-8, emelt szinten 8-10) sorban megoldani a kituzött feladatot.
2. Szöveges, elemzo (hosszabb) feladat: Forrás segítségével (emelt szinten esetleg nélküle) kell középszinten
20-30 soros, emelt szinten 30-40 soros szerkesztett szövegben megoldani a feladatot.
Középszinten 8, emelt szinten 10 konkrét szöveges feladatot tartalmaz a feladatlap. Ezekbõl középszinten hármat
(két rövidebb problémamegoldót és egy hosszabb elemzõt), emelt szinten négyet (kettõt-kettõt) kell megoldani.
Szöveges jellegû feladatok értékelése (emelt és középszinten is):
Problémamegoldó feladat

4.

3/b. Levelezõ Elõkészítõ Évfolyam (középszinten érettségizõknek)
Tantárgyak: magyar nyelv-és irodalom, történelem, matematika, közgazdaságtan, fizika.
A képzés szeptember végétõl május közepéig tart.
Rendszeres levélváltás: 12 próbaérettségi tesztsor, melyeket kijavítva, kiértékelve, instrukciókkal ellátva kap vissza
a hallgató. A javítótanár egész évben figyelemmel kíséri az érettségizõ egész éves fejlodését, tanácsaival állandóan
a hallgató rendelkezésére áll.
Januárban és májusban helyszíni próbaérettségi megírására kerül sor.
Képzés díja két tantárgy esetén: 34.000Ft/év, kötelezõen megvásárolandó tankönyvek: 5.000Ft.
Képzés díja egy tantárgy esetén: 24.000 Ft/év (tankönyvekkel együtt).

Ha a 2004 szeptemberétõl leszek tizenegyedikes
és a tanév során 12 szombati alkalommal Budapesten tudok lenni
1. Elõszemeszter Évfolyam

és nem tudok Budepestre járni órákra.
2. Levelezõ Elõszemeszter Évfolyam

Az egyszerû, rövid választ igénylõ feladatok:

A feladat megértése

Tantárgyak: magyar nyelv-és irodalom, történelem, matematika, közgazdaságtan, fizika.
A képzés szeptember végétõl május közepéig tart.
Rendszeres levélváltás: 24 próbaérettségi tesztsor, melyeket kijavítva, kiértékelve, instrukciókkal ellátva kap vissza
a hallgató. A javítótanár egész évben figyelemmel kíséri az érettségizõ egész éves fejlõdését, tanácsaival állandóan
a hallgató rendelkezésére áll.
Januárban és májusban helyszíni próbaérettségi megírására kerül sor.
Képzés díja két tantárgy esetén: 34.000Ft/év, kötelezõen megvásárolandó tankönyvek: 5.000Ft.
Képzés díja egy tantárgy esetén: 29.000 Ft/év (tankönyvekkel együtt).

Elemzõ feladat
Kb. 20%

Források használata
Szaknyelv alkalmazása
Tájékozódás térben és idõben
Eseményeket alakító tényezõk
feltárása
Problémaközpontú feldolgozás

Kb. 70%

Megszerkesztettség, nyelvhelyesség

Kb. 10%

A feladat megértése

Kb. 20%

Források használata
Szaknyelv alkalmazása
Tájékozódás térben és idõben
Eseményeket alakító tényezõk
feltárása
Problémaközpontú feldolgozás

Kb. 60%

Megszerkesztettség, nyelvhelyesség

Kb. 20%

1. Elõszemeszter Évfolyam (emelt és középszinten érettségizõknek)
Tantárgyak: magyar nyelv-és irodalom, történelem, matematika, közgazdaságtan, fizika.
A képzés szeptember végétõl május végéig tart.
Rendszeres levélváltás: 12 próbaérettségi tesztsor, melyeket kijavítva, kiértékelve, instrukciókkal ellátva kap vissza
a hallgató. A javítótanár egész évben figyelemmel kíséri az érettségizõ egész éves fejlodését, tanácsaival állandóan
a hallgató rendelkezésére áll.
Az év során 12 alkalommal konzultáció, szombati napokon, Budapesten (2 óra/tantárgy), mikor az érettségi szempontjából kiemelt jelentõséggel bíró témaköröket ismertetik az elõadók (tankönyvszerzõk, a DFT-Budapest vezetõ
tanárai).
Januárban és májusban helyszíni próbaérettségi megírására kerül sor.
Képzés díja két tantárgy esetén: 39.000Ft/év, kötelezõen megvásárolandó tankönyvek: 4.000Ft.
Képzés díja egy tantárgy esetén: 29.000 Ft/év (tankönyvekkel együtt).

2. Levelezõ Elõszemeszter Évfolyam (emelt és középszinten érettségizõknek)
Tantárgyak: magyar nyelv-és irodalom, történelem, matematika, közgazdaságtan, fizika.
A képzés szeptember végétõl május végéig tart.
Rendszeres levélváltás: 12 próbaérettségi tesztsor, melyeket kijavítva, kiértékelve, instrukciókkal ellátva kap vissza
a hallgató. A javítótanár egész évben figyelemmel kíséri az érettségizõ egész éves fejlõdését, tanácsaival állandóan
a hallgató rendelkezésére áll.
Januárban és májusban helyszíni próbaérettségi megírására kerül sor.
Képzés díja két tantárgy esetén: 29.000Ft/év, kötelezõen megvásárolandó tankönyvek: 4.000Ft.
Képzés díja egy tantárgy esetén: 19.000 Ft/év (tankönyvekkel együtt).

Az elõkészítõ évfolyamokról érdeklõdni és jelentkezni
a 061 269 2800 és a 061 269 1318-as telefonszámon lehet
hétköznap 9 és 17 óra között, illetve email-en az info@dft.hu címen.
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Milyen elõkészítõt válasszak?
Ha a 2004 szeptemberétõl leszek tizenkettedikes,
vagy már végeztem a középiskolában
és budapesti, vagy Budapest környéki vagyok

1. Heti 1 alkalmas Elõkészítõ Évfolyam (emelt szinten)

Szóbeli vizsga:
Tételtípusok (közép és emelt szinten is):
1. Kisebb korszak történelmi problémájának részletezõbb bemutatása és/vagy
2. Egy összetettebb és/vagy több történelmi korszakon átívelõ probléma áttekintõ bemutatása.
A tételek 60%-ban a magyar, 40%-ban pedig az egyetemes történelemhez kapcsolódnak.
Az összes tétel 50%-át a XIX. és a XX. század történelme adja.
Értékelési szempontok:
Közép
szinten

Emelt
szinten

A feladat megértése, tématartás, a lényeg kiemelése

Kb. 20%

Kb. 20%

Világosság, nyelvhelyesség, a felelet felépítettsége

Kb. 10%

Kb. 10%

Források használata és értékelése

Kb. 20%

Kb. 10%

A szaknyelv alkalmazása

Kb. 10%

Kb. 10%

Tájékozódás térben és idõben

Kb. 10%

Kb. 20%

Az eseményeket alakító tényezõk feltárása, az események problémaközpontú
bemutatása

Kb. 30%

Kb. 20%

és nem vagyok budapesti, de a tanév során 8 szombati alkalommal Budapesten tudok lenni
2. Levelezõ-konzultációs Elõkészítõ Évfolyam (emelt és középszinten)

és nem vagyok budapesti és nem tudok Budapestre járni órákra
3. Levelezõ Elõkészítõ Évfolyam (emelt és középszinten)

1. Heti 1 alkalmas Elõkészítõ Évfolyam (emelt szinten)
Tantárgyak: magyar nyelv-és irodalom, történelem, matematika, közgazdaságtan, fizika.
A képzés szeptember végétõl május elejéig tart.
2x10 héten keresztül heti két szeminárium (2 tantárgy esetén) (2 óra/tantárgy).
Szemináriumok 20-28 fõs csoportokkal.
Szemináriumi idõpontok: délelõttök, délutánok, hétköznapok, szombatok.
Elõadások: 8 szombati alkalommal Budapesten, az ELTE Jogi Karán.
Januárban és májusban helyszíni próbaérettségi megírására kerül sor.
Képzés díja két tantárgy esetén: 44.000Ft/félév, kötelezõen megvásárolandó tankönyvek (elsõ félévben): 5.000Ft.
Képzés díja egy tantárgy esetén: 34.000 Ft/félév (tankönyvekkel együtt).

Szempontok

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

Tantárgyak: magyar nyelv-és irodalom, történelem, matematika, közgazdaságtan, fizika.
A képzés szeptember végétõl május közepéig tart.
Rendszeres levélváltás: 24 próbaérettségi tesztsor, melyeket kijavítva, kiértékelve, instrukciókkal ellátva kap vissza
a hallgató. A javítótanár egész évben figyelemmel kíséri az érettségizõ egész éves fejlõdését, tanácsaival állandóan
a hallgató rendelkezésére áll.
Az év során 8 alkalommal konzultáció, szombati napokon, Budapesten (2 óra/tantárgy), mikor az érettségi szempontjából kiemelt jelentõséggel bíró témaköröket ismertetik az elõadók (tankönyvszerzõk, a DFT-Budapest vezetõ
tanárai).
Januárban és májusban helyszíni próbaérettségi megírására kerül sor.
Képzés díja két tantárgy esetén: 44.000Ft/év, kötelezõen megvásárolandó tankönyvek: 5.000Ft.
Képzés díja egy tantárgy esetén: 34.000 Ft/év (tankönyvekkel együtt).

2/b. Levelezõ-konzultációs Elõkészítõ Évfolyam (középszinten érettségizõknek)
Tantárgyak: magyar nyelv-és irodalom, történelem, matematika, közgazdaságtan, fizika.
A képzés szeptember végétõl május közepéig tart.
Rendszeres levélváltás: 12 próbaérettségi tesztsor, melyeket kijavítva, kiértékelve, instrukciókkal ellátva kap vissza
a hallgató. A javítótanár egész évben figyelemmel kíséri az érettségizõ egész éves fejlõdését, tanácsaival állandóan
a hallgató rendelkezésére áll.
Az év során 4 alkalommal konzultáció, szombati napokon, Budapesten (2 óra/tantárgy), mikor az érettségi szempontjából kiemelt jelentõséggel bíró témaköröket ismertetik az elõadók (tankönyvszerzõk, a DFT-Budapest vezetõ
tanárai).
Januárban és májusban helyszíni próbaérettségi megírására kerül sor.
Képzés díja két tantárgy esetén: 39.000Ft/év, kötelezõen megvásárolandó tankönyvek: 5.000Ft.
Képzés díja egy tantárgy esetén: 29.000 Ft/év (tankönyvekkel együtt).

Szóbeli vizsga 15-20 perc
(emelt szinten: 20-30 perc)

Írásbeli vizsga 240 perc

2/a. Levelezõ-konzultációs Elõkészítõ Évfolyam (emelt szinten érettségizõknek)

Középszinten: Szövegértési feladatsor
Emelt szinten: Nyelvi-irodalmi mûveltségi feladatsor
40 pont

Szövegalkotási
feladat
60 pont

Egy nyelvi tétel
kifejtése

Egy irodalmi
tétel kifejtése

50 pont

Szövegértési feladat (középszinten):
E feladat szövege általában 600-700 szó terjedelmû esszé, ismeretterjesztõ céllal íródott tanulmány, publicisztikai
mû egésze, vagy részlete.
A kérdések a következõkre irányulhatnak (példálózó jelleggel):
A szövegben közvetlenül megtalálható tény, adat, érv azonosítása.
A cím és a szöveg egészének a viszonya.
A szövegbeli logikai és tartalmi kapcsolatok.
A szöveg grammatikai, stilisztikai jellemzõi, kommunikatív sajátosságai.
Önálló következtetés, álláspont megfogalmazása.

Szövegalkotási feladat (középszinten):
A vizsgázó három, eltérõ típusú, mûfajú és témájú feladatból választ egyet. Terjedelme 4-5 oldal.
Fajták: Érvelõ fogalmazás nyelvi, irodalmi, általános kulturális, etikai, életmódbeli kérdésekrõl.
Egy mû (adott szempontú elemzése, értelmezõ bemutatása)
Két, esetenként három szöveg adott szempontú összehasonlítása
Az elérhetõ 60 pont megoszlása a következõ: Tartalmi minõség: 20 pont, megszerkesztettség: 20 pont,
nyelvi minõség: 20 pont.

Az elõkészítõ évfolyamokról érdeklõdni és jelentkezni
a 061 269 2800 és a 061 269 1318-as telefonszámon lehet
hétköznap 9 és 17 óra között, illetve email-en az info@dft.hu címen.
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Szövegalkotási feladatok (emelt szinten):

DFT-Budapest

Három, különbözõ témáról adott szempontú és mûfajú önálló szöveg alkotása:
1. adott mû, vagy irodalmi, kulturális, bölcseleti, esztétikai kérdés értelmezése, értékelése (25 pont).
2. érvelõ szöveg megfogalmazása: reflektálás egy jelenségre, korjelenségre (20 pont)
3. egy valamely gyakorlati szövegfajta megalkotása (pl. vitaindító, hozzászólás, kérvény) (15 pont)

Nyelvi-irodalmi mûveltségi feladatsor (csak emelt szinten):
E feladatsor egy alkotáshoz kapcsolódik és nyelvi és irodalmi ismeretek alkalmazását, fogalmak felismerését,
azonosítását, definícióját tartalmazza, különbözõ történeti, mûfaji, tematikus összefüggések feltárására irányul,
továbbá tartalmaz a vizsgálandó szöveg nyelvi, grammatikai, retorikai, stilisztikai, helyesírási jellemzõire irányuló
kérdéseket.
A nyelvi, illetve irodalmi mûveltséget vizsgáló kérdések aránya általában 40-60%.

Helyesírás, íráskép (közép és emelt szinten):
A szövegértési és a szövegalkotási feladatban összesen 15 pont vonható le helyesírási hibákért
Összesen 3 pont vonható le az íráskép rendezetlensége és a nehezen olvasható kézírás miatt

Szóbeli vizsga (közép és emelt szinten):
Középszinten a szóbeli vizsga belsõ, iskolai vizsga. Emelt szinten külsõ vizsgabizottság elõtt zajlik.
A szóbeli vizsgára adható felkészülési idõ: 30 perc.
A felkészülés során irodalmi szöveggyûjtemény, kötet vagy a feladatok megjelölésével összefüggõ más nyomtatott, illetve elektronikus ismerethordozó használata megengedett.
Tartalmi szerkezet: egy irodalmi és egy nyelvi tétel kifejtése.
A tételsor legalább 20 nyelvi és legalább 20 irodalmi tételbõl áll.
Magyar nyelvi tételsor: úgy kell összeállítani, hogy az alábbi témák mindegyikéhez legalább két tétel tartozzék:
Ember és nyelv, Kommunikáció, A magyar nyelv története, Nyelv és társadalom, A nyelvi szintek, A szöveg,
A retorika alapjai, Stílus és jelentés.
Irodalom tételsor:
Középszinten

Emelt szinten

Tételek száma

Témakörök száma

Életmûvek

6

5

Portrék

4

6

Látásmódok

3

4

A kortárs irodalmából

1

2

Világirodalom

2

3

Színház és drámatörténet

2

3

Az irodalom határterületei

1

1

Regionális kultúra

1

0

20

24

Összesen

A szóbeli értékelése: A szóbeli vizsgán a tartalmat és az elõadásmódot értékelik.
Tartalmi szempontok (25 pont): Nyelvtani-, irodalmi-, kulturális- tájékozottság, tárgyi tudás, gondolatgazdagság,
memoriter.
Elõadásmód szempontjai (25 pont): Megfelelõ szóhasználat, világos tagolás, logikus érvelés, lényegkiemelés,
rendszerezés.

A FISZ hivatalos érettségi elõkészítõje
Az 1993-ban alakult DFT-Budapest - a Felvételi Információs Szolgálat szakmai partnereként - az ország vezetõ egyetemi-fõiskola elõkészítõ szervezete.
Központi érettségi elõkészítõ évfolyamain évente több mint 3000 hallgató folytat tanulmányokat magyar nyelv és
irodalom, történelem, közgazdaságtan, matematika és fizika tantárgyakból.
Budapesten és Gyõrben a hallgatók nappali, míg a vidéki és esetleg már dolgozó felvételizõk levelezõ-konzultációs
és levelezõ formában tanulnak a felvételire. A tizenegyedikes hallgatók kétéves, ún. elõszemeszter képzésben, míg
azok, akiknek csak egy évük van hátra a felvételiig, októberben induló egész tanéves, illetve februárban induló féléves
intenzív képzési típusban vehetnek részt.
A DFT-Budapest elõkészítõ évfolyamain közép és emelt szintû érettségire egyaránt történik felkészítés.
Az elmúlt hét év statisztikáit figyelembe véve az egy, vagy fél éves képzésen részt vevõ DFT-hallgatóknak közel 60%a nyer felvételt a kiválasztott felsõoktatási intézménybe, míg az elõszemeszter évfolyamokon tanuló diákoknak több
mint 80%-a teszi le sikeresen a vizsgát, amely több mint négy-, illetve közel nyolcszorosa az országos átlagnak.
A DFT-Budapest mûködteti a Felvételi, Érettségi és Nyelvvizsga Szakkiadványok Szerkesztõségét is, amely kiadója
érettségi és felvételi kiadványoknak és CD-Romoknak.

Miért választják a legtöbben
a Központi Érettségi Elõkészítõ Évfolyamokat?
Az egyetemi és fõiskolai rendszerhez igazodnak, hiszen az érettségi nem a középiskola utolsó,
hanem a felsõoktatási tanulmányok elsõ állomása.
A középiskolás ismereteket az érettségi típusfeladatokhoz és ezek javítótanár által elvárt
megoldási menetéhez igazítják.
Lektorált próbaérettségi (érettségi-analóg) tesztsorokra épülnek.
A képzés szakmai anyagainak lektorai a középiskolai tankönyvszerzõk.
A képzéseken közép és emelt szintû érettségire is történik felkészítés.

«

A felvettek aránya négyszerese az országos átlagnak!

53%-a jelölte a legjobb országos elõkészítõ
szervezetnek a DFT-Budapestet !

A diákok

(FISZ Kutatás, 26678 résztvevõ, Marketing centrum)

6.

egyenes út az egyetemre

egyenes út az egyetemre

Felvételi Információs Szolgálat 061 473 0769, www.fisz.hu, info@fisz.hu, www.felvetelizo.hu

Felvételi Információs Szolgálat 061 473 0769, www.fisz.hu, info@fisz.hu, www.felvetelizo.hu

11.

FISZ - Klub tagság
Térítésmentes rendezvények, események, lehetõségek:
Évrõl-évre a diákok tízezrei tesznek érettségi/felvételi vizsgát - 2004-ben 166 ezren jelentkeztek a felsõoktatásba, s
a következõ években is hasonló jelentkezõi számmal kalkulálhatnak a felsõoktatási intézmények - s az ekkora jelentkezõi szám természetes hozama, hogy a diákok összetétele igen vegyesnek mondható. A Felvételi Információs
Szolgálat azok számára kíván közösséget teremteni, akikben megvan az igény a folyamatos tájékozódásra, akik felismerik: az érettségire/ felvételire való felkészülés rengeteg zsákutcát rejt magában. Az alább felsorolt lehetõségekkel
- s ezt a törekvésünket az egyenes út az egyetemre szlogen is szimbolizálja - azt a vargabetûkkel tûzdelt, girbegurba ösvényt kívánjuk kiegyenesíteni, melynek végén az érettségi/felvételi vizsga, mint végsõ megmérettetés áll.

MATEMATIKA
Emelt szinten
Idõ

240 perc

180 perc

Szóbeli

Max. 20 perc

Azok a tanulók tehetnek, akiknek az írásbeli vizsgájuk sikertelen, de az írásbeli
vizsgapontszám 10%-át elérték

Segédeszközök

Függvénytábla és számológép

Függvénytábla és számológép

Az írásbeli tartalmi szerkezete:
Aránya
emelt szinten

Aránya
középszinten

Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok

25%

20%

Aritmetika, algebra, számelmélet

20%

25%

Függvények, az analízis elemei

20%

15%

Geometria, koordinátageometria, trigonometria

20%

25%

Valószínûségszámítás, statisztika

15%

15%

FISZ-Klub

Témakörök

Limitált létszámú országos adatbázis emelt vagy középszinten érettségizõknek; nyelvvizsgázóknak számos térítésmentes lehetõség igénybevételére.
A tagok:
Rendszeresen hozzájutnak az Egyenes Út az Egyetemre címû hírújsághoz.

Egyenes út az Egyetemre
Negyedévente megjelenõ térítésmentes hírújság, a 16-21 éves korosztály legnagyobb példányszámú lapja, mely
az érettségire (emelt vagy középszint) és nyelvvizsgára való felkészülést hivatott megkönnyíteni.
Részvételi elõnyt élveznek a központi, térítésmentes rendezvényeken.

Központi, térítésmentes rendezvények
A Felvételi Információs Szolgálat az év során több alkalommal tart olyan térítésmentes rendezvényeket, melyek
az emelt és középszintû érettségire, illetve a nyelvvizsgára való felkészüléshez nyújtanak elengedhetetlenül fontos
tájékoztatást.
Rendszeresen oktatási hírlevelet kapnak elektronikus úton a FISZ Szerkesztõség és Hírügynökségtõl.

Oktatási Hírlevél
Kéthetente elektronikus úton a megadott e-mail címre oktatási hírlevelet küldünk, mely az érettségit, illetve a nyelvvizsgát érintõ legfontosabb híreket tartalmazza.
Rendkívüli kedvezménnyel vásárolhatnak érettségi/felvételi szakkiadványokat, CD-Romokat és egyéb segédanyagokat.

Érettségi szakkiadványok
A tankönyvszerzõk, szaktanárok által lektorált gyûjtemények magyar nyelv és irodalomból, történelembõl, közgazdaságtanból, matematikából, valamint fizikából érettségizõk számára foglalják össze a lehetséges kérdéseket és azok
mintamegoldásait. A kiadványok exkluzivitása az, hogy - egyetlen kiadványcsaládként - típusfeladatok és a javítótanárok által elvárt megoldási menet szerint rendszerezik az érettségi tudásanyagát.

Felvételi Információs Szolgálat
1053 Budapest, Veres Pálné u. 26.
Telefon: 061 473 07 69 (hétköznap 9 és 17 óra között), Fax: 061 312 1515
E-mail: info@fisz.hu
www.fisz.hu, www.felvetelizo.hu
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Középszinten

A feladatsor jellemzõi (középszinten):
2 jól elkülönülõ részbõl áll.
I. rész - 30 pont - 45 perc: 10-12 feladat, melyek az alapfogalmak, definíciók, egyszerû összefüggések ismeretét
hivatott ellenõrizni. Megjelenhetnek igaz-hamis állítások, vagy egyszerû feleletválasztós feladatok is.
II. rész - 135 perc - 70 pont: 4 egyenként 12 pontos és 3 egyenként 17 pontos feladatot tartalmaz, melyek közül
hármat, illetve kettõt kell megoldani.

A feladatsor jellemzõi (emelt szinten):
A feladatsor folyamatosan megoldandó, 2 különbözõ részbõl áll.
A jelölteknek 240 perc áll a rendelkezésükre, amit teljesen szabadon használhatnak fel.
I. rész - 4 egyszerûbb feladat - 51 pont.
I. rész - 5 egyenként 16 pontértékû feladat, melyek közül négyet kell megoldani. Az öt feladatból legalább kettõben a gyakorlati életben elõforduló szituációból származik a probléma, így a megoldáshoz a vizsgázónak
szöveget le kell fordítania a matematika nyelvére, azaz matematikai modellt kell alkotnia, abban számításokat
végeznie, s a kapott eredményeket az eredeti probléma szempontjából értelmezve kell válaszolnia a felvetett
kérdésekre.

Szóbeli vizsga (középszinten):
Legalább 20 tételt kell készíteni.
A szóbeli vizsgán elérhetõ pontszám 50 pont.
Az egyes tételek elemei más-más témakörbõl kerülnek kiválasztásra.
Egy tétel tartalmaz 3 egyszerû elméleti kérdést (definíció, tételkimondás), valamint 3 feladatot.
Értékelés: Az elméleti kérdések összesen: 15 pont, a három feladat összesen: 30 pont, önálló teljesítményre való
képesség, a feladatok logikus elõadása, illetve a matematikai kommunikációs képesség: 5 pont.

Szóbeli vizsga (emelt szinten):
Legalább 20 tételt kell készíteni.
A szóbeli vizsgán elérhetõ pontszám 35 pont.
Az egyes tételek egy-egy témakörbõl kerülnek összeállításra.
Egy tétel tartalmaz egy definíció kimondását, egy tétel bizonyítását, egy feladat megoldását, valamint a jelöltnek
példát kell mondania az adott témakör alkalmazására a matematikán belül, vagy azon kívül.
Értékelés: Az elméleti kérdések és a feladat összesen: 25 pont, az alkalmazásra mutatott példa: 5 pont, önálló teljesítményre való képesség, a feladatok logikus elõadása, a szaknyelv használata illetve a matematikai kommunikációs képesség: 5 pont.
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7.

FIZIKA
Középszintû írásbeli vizsga:

Az érettségi vizsga részei, a rájuk fordítható idõ, s az arányuk:

Idõtartama: 120 perc.
Használható segédeszközök: függvénytáblázat, zsebszámológép.
A feladatsor tartalmi szerkezete: 20 kérdésbõl álló feleletválasztós kérdéssor és 4 nyíltvégû kérdés.
Ez utóbbiak közül hármat kell megoldani és numerikus eljárások alkalmazását vagy rövid szöveges kifejtést
egyaránt igényelhetnek. Lehetnek például hagyományos számítási feladatok, jelenség- vagy kísérletelemzések.
Értékelés: Feleletválasztós kérdéssor: 45 pont, három megoldott feladat: 45 pont.

Emelt szintû írásbeli vizsga:
Idõtartama: 240 perc.
Használható segédeszközök: függvénytáblázat, zsebszámológép.
A feladatsor tartalmi szerkezete:
I. Feleletválasztós kérdéssor: 20 kérdés 4-4 válaszlehetõséggel
Tartalmi arányok: Mechanika (25%), Hõtan (20%), Elektromágnesség (25%), Atomfizika, magfizika (20%),
Gravitáció, csillagászat (10%).
II. Számítást igénylõ problémák megoldása: 4 ilyen, különbözõ nehézségû feladat. A vizsgázónak értelmeznie kell
a problémát, fel kell ismernie, hogy milyen törvényszerûségek, összefüggések alkalmazása vezethet a megoldáshoz, használnia kell a fizika következtetési és megoldási módszereit.
III. Egy téma szöveges kifejtése megadott szempontok szerint. Három téma közül kell egyet választani.
Értékelés: I. rész: 20 pont, II. rész: 55 pont, III. rész: 25 pont, melybõl 20 pont a tartalmi megoldásra, 5 pont
a nyelvi megoldásra adható (nyelvhelyesség, a szöveg egésze)

Középszint:
Választást, rövid választ igénylõ feladatok - 90 perc - 1/3
Számítást, bizonylatkitöltést, tételszerkesztést igénylõ feladatok - 90 perc - 1/3
Szóbeli vizsga - 15 perc - 1/3
Ha az írásbeli teljesítmény nem éri el az elégséges szintet, a jelöltnek a szóbeli vizsgán számítást, bizonylatkitöltést vagy tételszerkesztést igénylõ feladatot is meg kell oldania.
Emelt szint:
Választásos, egyszerû, rövid választ igénylõ feladatok - 30perc - 10%
Szöveges (kifejtendõ) feladatok - 90 perc -30%
Számítást, ábrázolást igénylõ feladatok - 60 perc - 30%
Szóbeli vizsga - 15 perc -30%
Amennyiben az emelt szintû írásbeli követelmények teljesítése nem éri el az elégséges szintet, a jelölt
az érettségi vizsgát a középszintû szóbeli vizsgakövetelmények teljesítésével is befejezheti. Ilyenkor a jelöltnek
a szóbeli vizsgán számítást igénylõ feladatot is meg kell oldania.

Szóbeli vizsga értékelése:
Középszint:

Szóbeli vizsga (középszinten):
A középszintû szóbeli vizsga tételeit a vizsgáztató tanár állítja össze.
A vizsgázó által használható eszközök: rendelkezésre bocsátott kísérleti eszközök, függvénytáblázat, zsebszámológép.
A vizsgázó a felkészülési idõben vázlatot készít a kifejtendõ részhez, elvégzi a kísérletet a rendelkezésre bocsátott
eszközökkel. A kísérletet, vagy mérést nem kell újra elvégeznie a feleléskor, ha elmondja mit csinált, illetve bemutatja a rögzített eredményeket (grafikon, táblázat).
Tartalmi szerkezet: A tételsornak legalább 20 tételt kell tartalmaznia. Tartalmi arányok: Mechanika (25%), Hõtan
(20%), Elektromágnesség (25%), Atomfizika, magfizika (20%), Gravitáció, csillagászat (10%).
A tétel tartalmaz egy megadott szempontok szerint kifejtendõ elméleti részt, egy ehhez kapcsolódó, lehetõség
szerint elvégzendõ kísérletet, vagy mérést, illetve egy ehhez kapcsolódó egyszerû számítást.
Értékelés: 60 pont. Ebbõl 55 pont a tartalmi rész. A felelet felépítésére és a kifejtés önállóságára 5 pont adható
(mennyire alkot összefüggõ, logikus egészet, nem tartalmaz-e a témától idegen részeket, mennyire önálló a tétel
kifejtése).

Szóbeli vizsga (emelt szinten):
Az emelt szintû szóbeli vizsga központi tételsor alapján zajlik.
A vizsgázó által használható eszközök: rendelkezésre bocsátott kísérleti eszközök, függvénytáblázat, zsebszámológép.
A vizsgázó a felkészülési idõben vázlatot készít a kifejtendõ részhez, elvégzi a kísérletet a rendelkezésre bocsátott
eszközökkel. A kísérletet, vagy mérést nem kell újra elvégeznie a feleléskor, ha elmondja mit csinált, illetve bemutatja a rögzített eredményeket (grafikon, táblázat).
Tartalmi szerkezet: A tételsornak legalább 20 tételt kell tartalmaznia. Tartalmi arányok: Mechanika (25%), Hõtan
(20%), Elektromágnesség (25%), Atomfizika, magfizika (20%), Gravitáció, csillagászat (10%).
Egy tétel egy mérési, vagy kísérleti feladatot tartalmaz.
Értékelés: 50 pont. Ebbõl 45 pont a tartalmi rész. A felelet felépítésére és a kifejtés önállóságára 5 pont adható
(mennyire alkot összefüggõ, logikus egészet, nem tartalmaz-e a témától idegen részeket, mennyire önálló a tétel
kifejtése).

8.

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

Szempontok, kompetenciák

%

A feladat megértése, tématartás, a lényeg kiemelése

25

Világosság, nyelvhelyesség, a felelet felépítettsége

15

Források, szemléltetés használata és értékelése

10

A szaknyelv alkalmazása

15

Tájékozottság napi gazdasági kérdésekbõl

10

A témakörben fontos tényezõk feltárása, a téma problémaközpontú bemutatása

25

Emelt szint:
Szempontok, kompetenciák

%

A feladat megértése, tématartás, a lényeg kiemelése

20

A megközelítés sokszínûsége

10

Világosság, nyelvhelyesség, a felelet felépítettsége

10

Források használata és értékelése

10

A szaknyelv alkalmazása

10

Az ismeretek mélysége és komplexitása

20

A témakörben fontos tényezõk feltárása, a téma problémaközpontú bemutatása

20
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Gondolkodni és beszélni: nem lehetne rövidebben és mégis teljesebben megjelölni egész
középiskolai tanításunk célját - írta Babits Mihály 1910-ben. S ha így jelölte meg az egész
középiskolai tanítás célját, még inkább érvényes ez a magyar nyelv és irodalom tanítására. Az irodalom olyasvalami, amirõl gondolkodni érdemes, és amirõl érdekes, izgalmas, és szórakoztató
beszélni, beszélgetni.
Az új, kétszintû érettségi bevezetése talán közelebb visz bennünket ahhoz, hogy mindebbõl megvalósítsunk valamit. Az új rendszerben mindkét szinten érteni kell szövegeket, érvelni, összehasonlítani, elemezni - gondolatokat kifejteni szóban és írásban. Ez bizony nem kevés, erre fel kell készülni. Ehhez kíván segítséget nyújtani az iskola mellett megújuló magyar nyelvi és irodalmi kurzusaival, kiadványaival a DFT-Budapest.
Bánki István - a kilencedikes, tizedikes magyar nyelv és irodalom tankönyvek szerzõje,
a DFT-Budapest vezetõ magyar nyelv és irodalom tanára
Az idõsebb emberek gyakran gondolkoznak azon, hogy mai világunk különbözik-e, és ha igen,
akkor miben különbözik az õ fiatalságuktól. Egy különbségben biztos vagyok: manapság olyan
gyorsan változik körülöttünk minden, hogy az iskola nem tud felkészíteni egész életünkre, nem tud
olyan tudást adni, amivel további életünkben mindvégig boldogulhatunk. Alapvetõen megváltozott az iskola feladata, hiszen ma már nem a teljes élettartamra szóló, jól felhasználható
tudásanyagot kell közvetítenie, hanem olyan ismereteket, melyek felkészítik a diákokat az egész
életükön végighúzódó tanulásra. Ezért értelmetlen tanulás közben azt kérdezgetnünk magunkban,
hogy szükségünk van-e mindarra, amit a fejünkbe akarnak verni, sokkal jogosabb azt firtatnunk,
hogy a közvetített ismeretek elõsegítik-e tanulási technikánk, gondolkodási képességünk, problémamegoldó tudásunk fejlõdését.
Az átalakulóban lévõ közoktatás és felsõoktatás egyik újdonsága a 2005-tõl bevezetésre kerülõ
kétszintû érettségi, amelyben a régi érettségihez, felvételihez képest sokkal inkább a problémamegoldó jártasságot, a megszerzett tudás alkalmazásának képességét mérik, mint egyszerûen
a lexikális ismereteket. Természetesen tárgyi ismeretekre is szükségünk van, hiszen tudás nélkül mit
is tudnánk alkalmazni. Mindez megnöveli a diákok munkáját, megnehezíti felkészülésüket, különösen az emelt szintû érettségire. A DFT ebben a felkészülési-tanulási folyamatban ad segítséget
azoknak, akik az iskolai-tanári felkészítés mellett egyénileg is erõfeszítéseket tesznek, hogy magas
szinten feleljenek meg a kétszintû érettségi követelményeinek.
Dr. Honyek Gyula - az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola fizika tanára,
gimnáziumi fizika tankönyvsorozat társszerzõje,
a DFT-Budapest vezetõ fizika tanára
Ugye Te is tudod, kedves 11-es diák, hogy jövõre már nem a hagyományos módon történik matekból - és minden egyéb tárgyból - az érettségi, hanem az ún. kétszintû érettségi megfelelõ szintjének megválasztásával alakul ki érettségi jegyed és felvételi pontjaid is? Várhatóan ma még nagyon sokan tanácstalanok, hogy majdan 2005-ben milyen szintû érettségit válasszanak ahhoz, hogy
a lehetõ legtöbb felvételi pontot szerezzék. Sajnos elõfordulhat - elsõsorban a szükséges információk nem megfelelõ áramlása miatt -, hogy egy-egy iskola nem tudja 100%-osan felkészíteni
növendékeit ezen újfajta nagy megmérettetésre, így sok esetben szükséges lehet valamilyen külsõ
segítség.
Nos ehhez tudom jó szívvel ajánlani minden érdeklõdõnek a DFT-Budapest szervezetét. Nem csak
azért, mert ott nagy szakmai és módszertani tapasztalatokkal rendelkezõ tanárok adnak segítséget
a felkészüléshez, akik minden tekintetben tisztában vannak az új kétszintû érettségi-felvételi rendszer szinte valamennyi fontos tudnivalójával, de azért is, mert nem magyart, történelmet, matematikát, fizikát, közgazdaságtant tanítanak, hanem elsõsorban . diákot. Olyan felkészítõ tanárok,
akiknél nem cserélõdik fel a cél és az eszköz. S akik ráadásul mindezt jó hangulatban, személyre
szabottan és roppant nagy szakmai igényességgel végzik.
Úgy hogy, .ha van kedved, s úgy érzed, van még mit tanulnod, akkor ott a helyed!
Dr. Gerõcs László  az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola matematika tanár,
a DFT-Budapest vezetõ matematika tanára
A történelem csodálatos tudomány. Ne mint tantárgyat, mint megtanulandó anyagmennyiséget
közelítsük meg. A történelem érdekes, megtanít az önálló gondolkodásra, segít eligazodni a világ,
a politika útvesztõiben. S aki a történelemnek ezt az oldalát ismeri meg, az megszereti, aki megszereti, az megérti, aki megérti, az könnyebben megtanulja.
Különösen igaz ez az új, kétszintû érettségi esetében. Mert ugyan kevesebb adatot kell memorizálni, de annál alaposabban kell érteni a történelmet, s a sikeres vizsgához tisztában kell lenni a források elemzésének tudományával is.
A kétszintû érettségire - ahogy eddig is - fel lehet készülni az iskolában. De ahogy korábban is, aki
a biztos siker érdekében további erõfeszítésekre is hajlandó, azokat szívesen várjuk a DFT újszerû
felkészítõ foglalkozásain.
Száray Miklós  az elsõs és másodikos történelem tankönyv szerzõje,
a DFT-Budapest vezetõ történelem tanára

egyenes út az egyetemre
Felvételi Információs Szolgálat 061 473 0769, www.fisz.hu, info@fisz.hu, www.felvetelizo.hu

Mi

A súly jegyében
marad az életbõl, ha nem választunk magunknak küldetést, vagy feladjuk azt, amit
annak tartottunk? A lét elviselhetetlen könnyûsége - írja Milan Kundera világhírû
regényének címében. Ha következmények nélkül cselekedhetünk, nincs küldetésünk,
nagy döntéseket sem hozhatunk, és tetteinknek sem lesz semmi jelentõségük. Minél
több teher nehezedik ránk, annál teljesebb lesz számunkra az élet: ettõl lesz valóságos
és igaz.
Márciusig a felvételizõkre vár a döntés: a nehezet vagy a könnyût választják? A felelõsségektõl terhes vagy a súlytalan élet jegyében lépnek tovább? Irányítani vagy beletörõdni akarnak?
A pályaválasztók egyik szélsõséges típusa rendszerint a teljes súlytalanságot választja,
kockázatok nélkül próbálja átvészelni ezt az idõszakot. Õ az, aki nem tudja, mit akar, de
biztosra megy, ezért megpályázza hazánk összes jogi egyetemét. Felkészül viszont arra
az esetre is, ha idõközben meggondolná magát, vagy netalán a jogi felvételik egyike
sem sikerülne. Ezért összesen harminchárom (!) helyre adja be jelentkezési lapját. (2003ban megtörtént eset.) Megfelelni akar, de nem magának, hanem mindenki másnak.
Az õ küldetése: a túlélés.
A másik típus észre sem veszi a súlyt. Nemhogy szabadulni nem akar tõle, tudomást sem
vesz róla. Nem látja magát öt, de még egy év múlva sem. A rá kirótt középiskolai
kötelezettséget elvégzi, de a mindennapok felhõtlen pillanatain kívül nem törekszik
másra. Jelentkezési lapját be sem adja, talán csak azért, mert késõn ér a postára.
Neki nincs küldetése.
A felvételizõk harmadik típusa szüntelenül elõre néz. Középiskolásként egyetemistának,
egyetemistaként sikeres pályakezdõnek látja magát. A jövõben él, és céltudatosan tör
elõre. Határozott küldetése van, amihez ismeri az utat, és minden döntésével újabb
lépést tesz célja eléréséhez. Összes választásának, minden egyes tettének súlya van.
A kudarcok egyre erõsebbé és erõsebbé teszik. Ebbe a típusba tartozott Rotterdami
Erasmus, Albert Einstein, Thomas Mann, József Attila, Ady Endre és Pilinszky János is.
Küldetése: a súly jegyében élni.
Tavaly összesen 348-an választották az elviselhetetlen könnyûséget, ennyi felvételizõ
jelentkezett egyszerre tíznél is több helyre. Érdemes a végsõ döntés elõtt mindenkinek
mérlegelnie, mit választ egy, öt, tíz, harminc vagy ötven évvel késõbbi önmagának.
Oroszlán Éva
Egyenes út az Egyetemre
felelõs szerkesztõ
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