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FELHÍVÁS (2022–2023-as tanév)
Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr!
Kedves Kollégák, Gyerekek!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a korábbi évek sikereinek köszönhetően a 2022/2023-as tanévben
ismét megrendezzük az Országos Magyar, Matematika és Történelem Próbaérettségit. Az elmúlt
időszakban óriásira nőtt programban nagy örömünkre a tavalyi évben is rekordszámú végzős diák
vett részt. A tételkészítő bizottságaink által összeállított tételsorok és a hozzájuk tartozó javításiértékelési útmutatók iránt továbbra is töretlenül nagy az érdeklődés. Az immár hét éves múltra visszatekintő mérés idén is a három kötelező érettségi tantárgyból (magyar nyelv és irodalom, matematika és
történelem) indul.
Az Országos Magyar, Matematika és Történelem Próbaérettségi célja az idei évben sem változott.
Legfőbb célunk továbbra is, hogy a programban résztvevő tanulók egy iskolájuktól független, ugyanakkor éles vizsgahelyzetben tehessék próbára tudásukat, modellezhessék a vizsgaszituációt, majd az
általunk kijavított feladatlapok megtekintése után a diákoknak lehetőségük legyen hiányosságaikkal
szembesülni, és azokat pótolni.
Másik nem titkolt célunk kollégáink leterheltségének csökkentése, a mindennapi szaktanári munka
tehermentesítése a tételsorok összeállítása és javítása által.
Az Országos Magyar, Matematika és Történelem Próbaérettségi tételsorait, javítási-értékelési
útmutatóit az idei tanévben is egy többtagú, a kétszintű érettségi vizsga rendszerét, feladattípusait és
követelményeit alaposan ismerő, tankönyvszerzőkből, vezetőtanárokból és az érettségi tételsorok
készítésében jártas szakemberekből álló tételkészítő bizottság készíti. Az előbbi szaktanárokból álló
bizottság az Oktatási Hivatal tételkészítő bizottságától függetlenül állítja össze a 2017-től érvényes követelményeknek megfelelő próbamérés szakmai anyagait. A tételsorok összeállításáért, azok színvonaláért
és a javítási-értékelési útmutatók helyességéért a matematika tételkészítő bizottság elnöke, a
Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapokba 2017 és 2021 között publikáló Varga Péter felel. A tételkészítő bizottság tagjainak névsora biztonsági okok miatt titkos, a tagok kiválasztásánál azonban a
folyamatos változatosság mellett törekedtünk arra, hogy a bizottságban minél többféle tanítási gyakorlat
tapasztalata összegződjön. A bizottsági tagokon kívül, a készítendő feladatsorok szakmai nívójának
biztosítása érdekében anyanyelvi és elismert szakmai lektorok is segítik munkánkat. Az előbbi
többlépcsős szakmai ellenőrzés hivatott garantálni, hogy a teljesen új, sehonnan nem ismert feladatokból készülő feladatlapok mindegyike egyaránt megfeleljen az érettségi vizsgakövetelményeknek és
a mérési céloknak.
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Az Országos Magyar, Matematika és Történelem Próbaérettségi programjának keretein belül az idei
évben a következő mérések indulnak:
•
•
•
•
•

12. évfolyamos középszintű magyar nyelv és irodalom próbaérettségi;
12. évfolyamos középszintű matematika próbaérettségi;
12. évfolyamos emelt szintű matematika próbaérettségi;
12. évfolyamos középszintű történelem próbaérettségi;
12. évfolyamos emelt szintű történelem próbaérettségi;

A próbaérettségi tételsorok megírására 2023. január 9-től 2023. április 18-ig van lehetőség. A mérési időpontokat (tantárgyanként) az iskolák határozzák meg. A feladatlapokat minden tanuló a saját
iskolájában írja, így a diákoknak utazniuk nem kell. A rendezés során az iskoláknak csak a termeket, és
ha van rá mód a nem szakos felügyeletet kell biztosítani. A feladatlapok összeállításáról, iskolákba juttatásáról, javításáról mi gondoskodunk. A feladatlapokat a megfelelő példányszámban, postai úton, mérettől függően csomagként vagy levélküldeményként juttatjuk el Önökhöz a megírást 3-4 naptári nappal megelőzően. A megírt feladatlapokat a megírás napján, de legkésőbb másnap elsőbbséggel kell
visszaküldeni postacímünkre (2462 Martonvásár, Bajcsy-Zs. út 11.), melyeket a kézhezvételtől számított 15 naptári napon belül kijavítjuk, és megtekintésre visszaküldjük az iskolákba.
Az Országos Magyar, Matematika és Történelem Próbaérettségin történő részvétel az idei évben
csak önköltséges formában lehetséges. A papír- és az energiaárak, illetve a postaköltségek sajnálatos
emelkedése miatt idén az alábbi díjak kerültek megállapításra, melyeket igyekeztünk a lehetőségekhez
mérten alacsonyan tartani.
•
•
•
•
•

12. évfolyamos középszintű magyar nyelv és irodalom próbaérettségi: 1800 Ft/fő
12. évfolyamos középszintű matematika próbaérettségi: 1300 Ft/fő
12. évfolyamos emelt szintű matematika próbaérettségi: 1700 Ft/fő
12. évfolyamos középszintű történelem próbaérettségi: 1800 Ft/fő
12. évfolyamos emelt szintű történelem próbaérettségi: 2500 Ft/fő

Az egyes mérések árkülönbségének oka a magyar nyelv és irodalom feladatlap szövegalkotás részeinek
és a történelem tételsorok esszéinek munka- és időigényesebb javításában keresendő. Az előbbi összegek természetesen tartalmazzák az érettségi füzetek összeállítási, nyomtatási, tűzési, szállítási és javítási költségeit. A fizetendő részvételi díjakról minden esetben számlát állítunk ki, melyet az online
számlázás bevezetése miatt elektronikusan küldünk meg a kapcsolattartóknak. A számla a jelentkezés során megadott adatok alapján kerül kiállításra, ezért a jelentkezés elküldése előtt érdemes azokat
alaposan ellenőrizni. Kérjük, hogy a számla megérkezése után a részvételi díjat a fizetési határidőt betartva szíveskedjenek átutalni vagy a számlánkra befizetni. (A megküldött számlán minden adat megtalálható lesz a befizetéshez.)
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A mérésekre való jelentkezési határidő: 2022. október 28. (péntek éjfél)
Az érdeklődő iskoláknak lehetőségük van mindhárom tantárgyból, de akár egyből vagy kettőből is részt
venni a mérésben (évfolyamszinten, osztályszinten, vagy kevesebb létszámmal érdeklődői szinten).
Az Országos Magyar, Matematika és Történelem Próbaérettségire jelentkezni kizárólag a
www.matekprobaerettsegi.hu oldalon lehetséges a „Jelentkezés” menüpontra kattintva a honlapon
kért adatok pontos megadásával. Sikeres jelentkezés esetén a rendszer automatikus üzenetet küld a
kapcsolattartónak, ami előfordulhat, hogy bizonyos levelezőrendszerek esetén a levélszemét vagy spam
nevű mappába kerülhet. Kérjük, hogy a jelentkezés rögzítésénél minden mezőt szíveskedjenek
kitölteni, amelyik mező nem releváns, oda egy nagy N betűt (nem érint) kell írni, hogy a rendszer
továbbengedje Önöket.

Bármilyen egyéb felmerülő kérdéssel, észrevétellel, technikai problémával kapcsolatban készséggel
állunk rendelkezésükre a matematika@matekprobaerettsegi.hu e-mail címen, továbbá a +36-20-4354730-as telefonszámon.

Budapest, 2022. szeptember 30.

Üdvözlettel:

Varga Péter
Varga Péter
a matematika próbaérettségi tételkészítő bizottságának elnöke
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