
A Waldorf-diákok 2022 májusi érettségi eredményeinek összehasonlítása

az országos és a gimnáziumi eredményekkel1

Az elemzésben – a dokumentum végén szereplő táblázat alapján – a következő három csoport adatai

szerepelnek:

● az összes érettségiző eredményei az országban (ennek része mind a két másik csoport, de rajtuk kívül

a többi középiskola-típus is, pl. a szakközépiskolák),

● a nappali gimnáziumokba járók eredményei (az ország összes nappali tagozatos gimnazistája,

beleértve a Waldorf-iskolásokat is),

● a Waldorf-iskolások eredményei.

Az értékelésben külön szerepelnek a középszintű és az emelt szintű érettségik eredményei.

2022-ben 18 Waldorf-középiskola van az országban, ebből 12-nek volt tavasszal 13., tehát érettségiző
osztálya, összesen 303 középszinten érettségiző diákkal. A 12-ből 4 budapesti (Pesthidegkút, Óbuda, Kispest,

Göllner) és 8 vidéki (Solymár, Fót, Szeged, Győr/Forrás, Nyíregyháza, Szolnok, Szombathely/Perinparti,

Nemesvámos).

Az ilyen típusú összehasonlításoknál minden esetben figyelembe kell venni, hogy a Waldorf-középiskolákba

tanulmányi eredmény szerinti szelekció nélkül kerülnek át a régi, ill. be az újonnan felvett diákok, ellentétben

a gimnáziumokkal. Ilyen szempontból a waldorfos érettségi eredmények elvileg az összes középiskola

eredményeivel hasonlíthatók/hasonlítandók össze.

A választható tárgyak közül csak néhány került be a statisztikába, így az elemzésbe is, ezek körét a következő
években majd bővíteni lehet.

Jelen elemzés egy pillanatkép, állításaiból általánosító következtetéseket nem szabad levonni. Az itt leírt

eredmények alapján nem mondhatjuk, hogy a Waldorf-diákok így, vagy úgy szerepelnek az érettségi

vizsgákon. Erre akkor lesz lehetőség, ha több év adatai állnak majd rendelkezésünkre.

Az elemzés csak néhány szembetűnő szempontra terjed ki, a mellékelt táblázatból még ki-ki szemezgethet

további leszűrhető információkat. Aki az országos érettségi eredményekre részletesebben is kíváncsi, azokat

itt éri el: https://www.ketszintu.hu/publicstat.php. Ebben az adatbázisban a nyár folyamán rövid ideig

konkrét iskolákra is lehetett keresni, a Waldorf-iskolák adatai innen származnak.

Esetleges észrevételeiteket, javaslataitokat a következő címre várjuk: marosvary.peter@waldorf.hu

1 Az elemzést a Janky Lelle által összeállított, mellékelt statisztika alapján Marosváry Péter készítette; 2022. augusztus
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KÖZÉPSZINTŰ VIZSGÁK

Országosan 70.133 vizsgázó volt, Waldorfból 303. Ez a 13.-os magyarból vizsgázók száma, mely tárgyból

vélhetően mindenki, vagy majdnem mindenki vizsgázott. A többi tárgyból mindenhol kevesebb vizsgázó van.

Ez a szám ugyanakkor nem jelenti az összes vizsgázót, mert nem szerepelnek benne a különböző tárgyakból

előrehozott érettségit tevők. Az ő eredményeik ettől függetlenül megjelennek a statisztikában és így az

elemzésben is.

Magyar

Az országos átlagnál 9 százalékponttal (a továbbiakban: „szpont”) jobb a Waldorf-iskolások eredménye (65%

ill. 74%). Gyakorlatilag megegyezik a nappali gimnáziumokéval (azoknál 1 szponttal alacsonyabb).

A részeredményekben feltűnő a helyesírás gyengesége, ami országos tendencia, ebben a Waldorf-diákok 1

szponttal jobban szerepeltek az országos átlagnál. Megemlítendő még a szóbeli eredmények kiemelkedő
volta a Waldorf-diákok esetében (14 szpont többlet: 67% ill. 81%).

Helyesírás felmentettek: országosan 3%, Waldorfban 5%. Dupla szóbeli vizsgát tettek (tehát nem írásbeliztek):

országosan 1%, Waldorf 5%.

Matematika

A teljes országos átlagnál kevéssel jobb: 55% ill. 57%. A gimnáziumoknál (67%) 10 szponttal gyengébb.

Történelem

Az országos átlagnál 11 szponttal jobb (61% ill. 72%) és a gimnáziumoknál is 2 szponttal jobb.

Az országos adatoknál a rövid feladatsorok esetében csak kevéssel (3 szpont) jobb, az esszék és a szóbelik

esetében sokkal jobb (13 szponttal ill. 14 szponttal).

Angol

Az országos átlagnál (69%) 8 szponttal jobb (77%), de a gimnáziumoknál 4 szponttal gyengébb.

Német

Az országos átlagnál (60%) 17 szponttal jobb (76%), ami megegyezik a gimnáziumok eredményével. Míg

angolból 239 waldorfos vizsgázó volt, németből csak 31.

Informatika

A Waldorf-iskolások eredménye 67%, ami az országos átlagnál (70%) kevéssel, a gimnáziumoknál (74%) 7

szponttal gyengébb.

Biológia

A Waldorf-diákok eredménye 69%. Bár alacsony esetszám mellett (39 fő), de jobb az országos átlagnál (62%)

és a gimnáziumok eredményénél (66%) is.

Fizika

Waldorf-diákok itt már nagyon kevesen vannak (8 fő). Ennél a tárgynál a legegységesebbek az eredmények

minden csoportnál, a Waldorf-diákok 75%-os eredménye is csak néhány százalékponttal gyengébb az

országos (77%), ill. a gimnáziumi átlagnál (79%).
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A három csoport eredményei tantárgyanként, csökkenő sorrendben (százalékok).
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A Waldorf-diákok eredményei tantárgyanként, csökkenő sorrendben; a másik két csoport eredményei az adott

tantárgyakból; végül az összes tárgy átlaga (százalékok)
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EMELT SZINTŰ VIZSGÁK

Egy év adatai alapján nem általánosítható eredmény, de a Waldorf-iskolák diákjai idén nagyobb arányban

tettek emelt szintű vizsgákat, mit az országos átlag. Ugyanakkor a még így is nagyon alacsony számú vizsgázó

miatt nem érdemes részletesebb elemzést végezni a különböző tantárgyak esetében, mert egy-egy

kiemelkedő, vagy gyengébb eredmény erősen torzíthatja az összesítéseket. Röviden a következő állításokat

fogalmazhatjuk meg Waldorf szemszögből:

● Magyar nyelvből, informatikából és biológiából néhány százalékkal, fizikából kicsit nagyobb arányban

– de még 10% alatt – gyengébbek az eredmények.

● Matematikából az összes középiskolánál és a gimnáziumoknál is legalább 10%-kal gyengébbek az

eredmények.

● Történelemből és angolból gyakorlatilag megegyeznek az eredmények a másik két csoporttal.

● Történelemből – a középszinttel szemben – emelt szinten nem jelenik meg a Waldorf-diákok jobb

eredménye az esszék és a szóbeli eredmények esetében.

● Az egyes tárgyak választásának gyakorisága emelt szinten hasonló az országos adatokkal. A

Waldorf-iskolások körében a gyakoribbtól a ritkább felé (fő): angol 146, történelem 31, biológia 27,

matematika 23, informatika 22, magyar 22, fizika 8, testnevelés 6.
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A felhasznált statisztikai táblázat

Országos átlag Összes nappali
gimnázium

Összes Waldorf

KÖSZÉPSZINTŰ VIZSGÁK

Magyar össz. 65% 75% 74%

szövegértés 76%  79%

érvelés 71%  77%

műértelmezés tartalom 57%  68%

műértelmezés nyelv 66%  74%

helyesírás 32%  33%

szóbeli 67%  81%

vizsgázók száma 70133  303

helyesírás mentesség 1923 (3%)  16 (5%)

dupla szóbeli 711 (1%)  16 (5%)

    

Matematika össz. 55% 67% 57%

vizsgázók száma 66788 32028 281

    

Történelem össz. 61% 70% 72%

rövid feladatsor 67%  70%

esszék 52%  65%

szóbeli 67%  81%

vizsgázók száma 65565 295

    

Angol össz. 69% 81% 77%

olvasásértés 81%  87%

nyelvhelyesség 57%  65%

hallásértés 65%  74%

levél 72%  80%

szóbeli 74%  81%

vizsgázók száma 46868 239

    

Német össz. 60% 76% 76%

olvasásértés 61%  78%

nyelvhelyesség 52%  64%
hallásértés 63%  77%
levél 62%  77%
szóbeli 69%  85%
vizsgázók száma 11550 31
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Informatika össz. 70% 74% 67%
gyakorlati 69%  65%
szóbeli 80%  77%
vizsgázók száma 11332 79

Biológia össz 62% 66% 69%
írásbeli 56%  61%
szóbeli 76%  85%
vizsgázók száma 3866 37

Fizika össz. 77% 79% 75%
írásbeli 71%  68%
szóbeli 88%  83%
vizsgázók száma 1232 8

EMELT SZINTŰ VIZSGÁK

Magyar össz. 63% 66% 61%
szövegértés+műveltségi 58%  56%

műértelmező szöveg 67%  58%
reflektáló szöveg 65%  60%
helyesírás 46%  31%
szóbeli 68%  71%
vizsgázók száma 2218 20

Matematika össz. 66% 71% 55%
írásbeli 68%  56%
szóbeli 71%  57%
vizsgázók száma 5106 23

Történelem össz. 65% 68% 65%
rövid feladatsor 66%  66%
esszék 63%  61%
szóbeli 68%  68%
vizsgázók száma 7733 31
    
Angol össz. 74% 76% 74%
olvasásértés 89%  89%
nyelvhelyesség 62%  62%
hallásértés 71%  71%
levél 77%  73%
szóbeli 75%  78%
vizsgázók száma 19466 146
    
Informatika össz. 63% 65% 62%
gyakorlati 61%  59%
szóbeli 74%  73%
vizsgázók száma 6165 22

5



Biológia össz. 59% 62% 55%
írásbeli 59%  53%
szóbeli 66%  59%
vizsgázók száma 6129 27

Fizika össz. 66% 69% 61%
írásbeli 63%  53%
szóbeli 78%  79%
vizsgázók száma 1452 8

Testnevelés össz. 62%  57%
gyakorlati 61%  51%
szóbeli 68%  71%
vizsgázók száma 1444 6
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