BEVEZETÉS
Az itt közölt tájékoztató (és minta)feladatok és a hozzájuk tartozó javítási-értékelési útmutatók szemléltetik a magyar
nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsgájának 2017-ben érvénybe lépő változásait. E Bevezetésben ezeket a
változásokat összegezzük, kiegészítve a szóbeli vizsgáról közölt rövid információkkal. Valamennyi vizsgatárgy, köztük
a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgájának szabályozását a következő jogszabályok tartalmazzák: A 100/1997.
(VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról – hatályos 2017. január 1-jétől; Az
érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet – hatályos 2017. január 1-jétől.
Középszint, írásbeli vizsga
- Az I. füzetben található Szövegértés feladatsor bázisszövegének terjedelme 700-1000 szó, azaz némileg rövidebb az
eddig megszokottnál.
- Az írásbeli vizsga első része (az I. füzet) megoldására azonban az eddigi 60 perc helyett 90 perc áll rendelkezésre,
ugyanis a szövegértés feladatsort két szövegalkotási feladat is követi: Érvelés vagy Gyakorlati szövegalkotás. E kettő
közül a vizsgázó választja ki, és oldja meg az egyik feladatot, 120-200 szavas terjedelemben.
- A Szövegértés feladattal maximum 40, míg az Érvelés vagy a Gyakorlati szövegalkotás feladat megoldásával
maximum 10 pontot lehet elérni.
- A II. füzet két Műértelmező szövegalkotási feladatot tartalmaz. A rendelkezésre álló 150 percben a vizsgázó dönt
arról, hogy vagy egy adott művet elemez, vagy két művet hasonlít össze. Mind a két feladat tartalmazza az elemzés,
illetve az összehasonlítás szempontjait. Mind az egy mű elemzése, mind az összehasonlító elemzés feladat minimum
400, maximum 800 szavas megoldásával 40 pont érhető el.
Középszint, szóbeli vizsga
- A kérdező tanár által - a részletes vizsgakövetelmények alapján - összeállított tételsor 20 magyar nyelvi és 20 irodalmi
tételből áll, amelyek mindegyikéhez legalább egy-egy feladat tartozik. A szóbeli vizsga egy magyar nyelvi és egy
irodalmi tételhez megfogalmazott feladat megoldásából és a megoldás kifejtéséből áll.
- A szóbeli vizsgarészen összesen 50 pont szerezhető, ebből maximum 10 pontot a nyelvi, maximum 25 pontot az
irodalom tétel tartalmi megoldásával és kifejtésével lehet elérni, míg 15 pontot ér a két felelet együttesen értékelt
nyelvi minősége.
Emelt szint, írásbeli vizsga
- Az emelt szint írásbeli vizsgája az eddigivel megegyezően 240 perc, a maximális pontszám 100 pont. A feladatlap
három különböző feladattípust, egy feladatsort és két különböző szövegalkotási feladatot tartalmaz.
- A Szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor egy adott szöveg értését és a kapcsolódó nyelvi és irodalmi
ismeretek alkalmazását vizsgálja.
- A Műértelmező szövegalkotási feladat egy műről szóló elemző-értelmező szöveg alkotását várja el 400-800 szó
terjedelemben, a feladatban adott szempontok kifejtésével. A feladat megoldásával maximum 30 pont szerezhető.
- A Reflektáló szövegalkotás feladat egy adott problémáról szóló 150-450 szavas érvelő, véleménykifejtő szöveg
megfogalmazását várja el. A feladat megoldásával maximum 20 pont szerezhető.
Emelt szint, szóbeli vizsga
- A szóbeli tételsor a részletes vizsgakövetelmények alapján központilag összeállított 20 magyar nyelvi és 20 irodalmi
tételből áll, amelyek mindegyikéhez legalább egy-egy feladat tartozik. A szóbeli vizsga egy magyar nyelvi és egy
irodalmi tételhez megfogalmazott feladat megoldása és a megoldás kifejtése.
- A szóbeli vizsgarészen összesen 50 pont szerezhető, ebből maximum 10 pontot a nyelvi, maximum 25 pontot az
irodalom tétel tartalmi megoldásával és kifejtésével lehet elérni, míg 15 pontot ér a két felelet együttesen értékelt
nyelvi minősége.

