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Tisztelt Érettségiző!  

 

Az alábbiakban néhány fontos információt kaptok  az írásbeli érettségi 

menetéről.  

 

Kérem, hogy mindenki pontosan jelenjen meg az írásbeli és a szóbeli érettségi 

vizsgán, alkalomhoz illő öltözetben!  

 

1. Talán a legfontosabbal kezdem. A rendkívüli helyzetben hozott 

intézkedéseket tartsátok be maradéktalanul. Ne csoportosuljatok se az 

épületen belül, se az épületen kívül az érettségi érkezve, vagy onnan 

eltávozva. Igyekezzetek betartani a megfelelő távolságot egymástól stb.  

 

2. Az érettségi vizsgán a vizsga megkezdése előtt fél órával  meg kell jelenni.  

 

3. Az érettségi tantermek beosztását az aulában lehet megtalálni.  A rendkívüli 

helyzetre tekintettel egyesével léptek be az épületbe . Kézfertőtlenítéssel 

kezdtek. Ez után  azonnal megmondjuk az emeletet és teremszámot, ahová 

mennetek kell.  

 

4. Az írásbeli érettségi vizsga megkezdése előtt minden vizsgázó kap egy 

borítékot, amelyre rá kell írni a vizsgázó nevét (fektetve lévő boríték 

hátulja, bal felső sarok), a vizsgatárgy nevét és szintjét (középen fen t; pl. 

magyar nyelv és irodalom, középszint ), valamint a vizsganap keltét (jobb 

felső sarok; pl.: 2020. május 04 .). Ebbe a borítékba kell majd a 

feladatlapo(ka)t és a pótlapokat, piszkozatokat belehelyezni.  

 

5. A vizsgázó helyét a teremben a felügyelő tanár jelöli ki az előre elkészített 

ülésrend alapján.  

 

6. A vizsgaterembe csak a vizsgához engedélyezett segédeszközök, valamint 

üdítőital és hosszabb vizsga esetén (180 vagy 240 perc) némi ennivaló 

vihető be. A táskákat és a vizsgához nem szükséges holmikat a teremben 

elől  együtt kell lerakni.  

 

7. A mobiltelefonokat a vizsgateremben kikapcsolt állapotban  ki kell rakni 

egy kijelölt asztalra.  

 

8. Íróeszközökről és segédeszközökről – a helyesírási szótár kivételével – a 
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vizsgázók gondoskodnak. A használható segédeszközök a  mellékelt 

táblázatban vannak feltüntetve.  

 

9. A használható könyvben, atlaszban semmiféle feladatmegoldást segítő 

bejegyzés nem lehet, ezt a felügyelő tanárok ellenőrzik. A vizsgán csak kék 

vagy fekete golyóstollal szabad dolgozni, rajzot ceruzával lehet kés zíteni. 

 

10. A vizsgázó csak az iskola bélyegzőjével ellátott pótlapon és a 

feladatlapon dolgozhat.  

 

11.  A feladatlapokon csak úgy lehet javítani, hogy a téves s zövegrészt egy 

vonallal áthúzzátok, és mellé vagy a margóra írjátok  a helyes szövegrészt.  

 

12.  A vizsgázó  a vizsgatermet indokolt esetben rövid időre elhagyhatja. A 

három- és négyórás vizsgák esetében – kivéve az idegen nyelvet, ami 

közben tizenöt perces szünet van – előre megjelölt időintervallumban 

egyszerre csak egy vizsgázó hagyhatja el a termet. A kétórá s vizsgák 

esetében ilyen kijelölt időszak nincs. A termet elhagyó vizsgázó a 

dolgozatát, piszkozat i lapját leadja a felügyelő tanárnak.  

 

13.  Ha az írásbeli vizsga több dolgozatrészből áll ,  

- az egyes dolgozatrész megoldására adható idő lejártával a vizsgázót ól a 

dolgozatrészt (az első vizsgarész dolgozatát a borítékba helyezve) át kell 

venni. A rendelkezésre álló idő leteltével – nem előbb! – a vizsgázó  a 

dolgozatrészt a piszkozat áthúzása  után (első vizsgarész dolgozatát a 

borítékba helyezve) a tanulói aszta l tőle távolabbi oldalára helyezi.  

- A felügyelő tanár kiosztja a következő dolgozatrész feladatlapjait, majd 

összeszedi az előző rész feladatlapjait, és közben ellenőrzi, hogy a vizsgázó 

feltüntette-e a szükséges információkat a borítékon és a feladatlap  elején. A 

borítékot nem zárja le.  

 

14.  Feladatok az írásbeli vizsga végén :  

- A rendelkezésre álló idő lejártával, illetőleg a dolgozat befejeztével a 

vizsgázó  a piszkozatot áthúzza, kitölti a feladatlap címoldalán található, 

pótlapokról szóló táblázatot (fe ladatlapok és piszkozatok száma!), majd 

dolgozatát leadja  a felügyelő tanárnak. Ha egyszerre többen végeznek, vagy 

a rendelkezésre álló idő lejárt, megvárja  a helyén, míg rákerül a sor az 

adminisztrációs feladatok elvégzésében.   

- A felügyelő tanár több vizsgarész esetén előveszi az előző 
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dolgozatrész(eke)t tartalmazó borítékot, az utolsó dolgozatot és a 

piszkozatot is belehelyezik a vizsgázóval együtt a borítékba, majd közösen 

ellenőrzik, hogy a borítékba minden dolgozatrész és piszkozat belekerült -e, 

a piszkozat át van-e húzva. A felügyelő tanár ellenőrzi azt is, hogy a 

vizsgázó jelezte-e választását a feladatlapon, ahol választási lehetősége van 

(pl. magyar, történelem, matematika).   

- Az egyeztetés után a vizsgázó jelenlétében a tanár a borítékot leragas ztja, 

a vizsgázó pedig a beadás tényét aláírásával igazolja.   

 

15.  Szabálytalanság észlelése esetén  ennek tényét, pontos idejét a felügyelő 

tanár a feladatlapra ráírja, a bejegyzést aláírja, majd ezután a vizsgázó 

folytatja a vizsgát. A szabálytalanságról a folyosóügyeletes útján értesíti az 

igazgatót, aki az írásbeli vizsgát követően haladéktalanul kivizsgálja a 

szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. A vizsgálatról 

részletes jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet el kell küldeni a vizsga 

irataival együtt a vizsgaelnöknek, akinek a vezetésével dönt a 

vizsgabizottság a szabálytalanság következményeiről a szóbeli vizsgát 

megelőző értekezleten.  

 

16.  Az értékelt írásbeli dolgozatokat az írásbeli érettségi vizsgán megjelölt 

időpontban  tekinthetik meg 8.00-tól 16.00-ig. Ez az időpont 2020. május 

28-29. Az értékelésre – amennyiben a javítással kapcsolatban kifogás merül 

fel – észrevételt lehet tenni, amit középszintű vizsga esetén az iskola 

igazgatója vizsgálhat felül, emelt szintű vizsga esetén az Oktatási H ivatal. 

Ő a kifogás jogosságát kivizsgálja. A dolgozatokról másolatot lehet 

készíteni, a dolgozat fénymásolására csak a vizsgázó költségtérítésével van 

lehetőség. A vizsgázó a javítással kapcsolatos észrevételeit a megtekintést 

követő második  munkanap végéig – 16 óráig – adhatja le az iskola 

igazgatójának.  Ez a nap  2020. június 02 . 

 

17. Az értékelési útmutatók megtekinthetők a vizsga másnapján az Oktatási 

Hivatal honlapján (www.oh.gov.hu).  

 

Összefoglaló az egyes vizsgatárgyak középszintű írásbeli feladatairól  

TANTÁRGY  VIZSGARÉSZEK  Segédeszköz 

Magyar nyelv és 

irodalom 

két független 

feladatsor egyenkénti 

kiosztással: 90, 150 

perc 

helyesírási szótár  
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Történelem összefüggő, 180 perc  atlasz, 

helyesírási szótár  

Matematika két független 

feladatsor külön 

osztással; 45 perc, 

majd 135 perc 

számológép, függvénytáblázat, 

vonalzó, körző, szögmérő  

Idegen nyelv négy független 

feladatsor külön 

osztással, a második 

után szünet 

Időtartam: 60, 30, 30, 

60 perc 

szótár a IV. vizsgarészhez   

magnó a 3.-hoz 

biológia összefüggő, 120 perc a vizsgázó biztosítja: szöveges 

adatok tárolására és megjelenítésére 

nem alkalmas zsebszámológép  

kémia  összefüggő, 120 perc  a vizsgázó biztosítja: 

függvénytáblázat (egyidejűleg akár 

többféle is) periódusos rendszerrel, 

szöveges adatok tárolására és  

megjelenítésére nem alkalmas 

zsebszámológép  

turisztika 

ismeretek 

összefüggő, 120 perc  a vizsgázó biztosítja: szöveges 

adatok tárolására és megjelenítésére 

nem alkalmas zsebszámológép  

informatika összefüggő, 180 perc  a vizsgabizottságot működtető 

intézmény biztosítja: számítógép a 

megfelelő szoftverekkel személyi 

feltétel: rendszergazda a vizsgázó 

biztosítja: vonalzó  

A  jellel jelölt eszközöket az iskola biztosítja, az atlaszról, szótárról, 

függvénytáblázatról, számológépről stb. a vizsgázónak kell gond oskodnia. 

 

 

Írásbeli érettségi vizsgák közép- és emelt szinten :  

 

Tárgy  
Vizsga 

szintje 
Vizsgarész  

Vizsga 

dátuma  

nap Pontos 

időpontja  

magyar nyelv és  irodalom  közép/emelt  írásbeli  2020.05.04. hétfő  9.00-13.00 

matematika közép/emelt  írásbeli  2020.05.05. kedd 9.00-12.00 
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történelem  közép/emelt  írásbeli  2020.05.06. szerda 9.00-12.00 

angol nyelv közép/emelt  írásbeli  2020.05.07. csütörtök  9.00-12.00 

német nyelv  közép/emelt  írásbeli  2020.05.08. péntek  9.00-12.00 

kémia  közép/emelt  írásbeli  2020.05.12. kedd 8.00-10.00 

biológia  közép /emelt  írásbel i  2020.05.13. szerda 8.00-10.00 

turisztika ismeretek  közép/emelt  írásbeli  2020.05.14. csütörtök  8.00-10.00 

informatika közép  gyakorlati  2020.05.15. péntek  8.00-11.00 

 

Szóbeli érettségi vizsga  középszinten intézményünkben:   

 

12.A+12.B     

12.F   június  11. csütörtök 

13.D    

 

A vizsgázók feleleteinek beosztását az elnök jóváhagyása után, a nyit ást 

követően a jegyző ismerteti.  

 

A szóbeli érettségi vizsga nyitása a vizsganapon a vizsgacsoportnak 8:00 

09.00 és 10.00 óra. A vizsga nyitása előtt fél órával és zárásán  alkalomhoz 

illő öltözékben mindenkinek meg kell jelennie.  

 

 

 

2020. április 22 .       Rácz Tiborné  

                    intézményvezető  


