
VIZSGÁZÓKNAK SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ AZ  ÉRETTSÉGI VIZSGÁKKAL KAPCSOLATBAN 

Érettségi vizsga - 2020 

Az írásbeli érettségi vizsgák 2020. május 4. és 2020. május 21. között lesznek megtartva. Az 

egyes vizsgák időpontjai a kötelező érettségi tárgyakat kivéve, szintén módosultak.  

Szóbeli vizsga a Lévayban Hittanból és Testnevelés tantárgyból lesz, valamint azon 

tanulóknak akik írásbeli vizsga alól mentességgel rendelkeznek. 

A középszintű szóbelik időpontjai :  12.C  június 11. 

         12. A június 12. 

         12. B június 15. 

                                         12. D június 16. 

Az emelt szintű szóbeli vizsgákra június 4-9 között kerül sor. Nálunk ez a Testnevelés 

tantárgyból emelt szintű érettségire jelentkező tanulókat érinti. 

Mind a közép-, mind az emelt szintű érettségi vizsgák időpontjáról és pontos helyszínéről a 

elektronikus úton, emailben kap minden vizsgázó személyre szabott  tájékoztatást, senki se 

várjon postai levelet. Ezt a Vizsgabehívó  levelet minden Lévays vizsgázó legkésőbb hétfőn 

már megkapja. Ajánlatos a telefonra lementeni, mert minden vizsganapon a behívó 

felmutatásával tudtok a vizsgahelyszínre bemenni. Ezen találjátok meg a Lévayban tartott 

vizsgák esetén a tanterem jelölését – ebből tudjátok meg a napi belépési pontot. 

A középszintű írásbeliket iskolánkban tartjuk, az emelt szintű írásbeli vizsgák helyszínei a 

következő intézmények: 

Lévay: magyar, matematika, történelem, angol, német, biológia, kémia és informatika 

Avasi Gimnázium: földrajz 

Herman Ottó Gimnázium: fizika 

Zrínyi Ilona Gimnázium: társadalomismeret, orosz nyelv és olasz nyelv 

Az emelt szintű testnevelés szóbeli vizsga az Avasi Gimnáziumban lesz. 

Valamennyi vizsgahelyszínre a vizsgabehívón  kívül személyi azonosításra alkalmas, 

fényképes igazolvánnyal kell megjelenni 

Az írásbelivel kapcsolatos általános tudnivalók 

A vizsgák kezdő időpontjai: 

9:00 első héten a kötelező tárgyak, angol és német nyelv  

8:00 – a következő hetekben a délelőtti vizsgatárgyak 

14:00 – a délutáni vizsgatárgyak : földrajz, ének-zene, vizuális kultúra, olasz nyelv 



A kezdő időpont előtt 30 perccel kell megjelenni a kijelölt vizsgateremben. 

A vizsgák lebonyolítása során fokozott figyelmet fordítunk a vizsgázók és a pedagógusok 

egészségének védelmére, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos vizsgázáshoz 

szükséges körülmények kialakítására. Ennek keretében biztosítjuk: 

 a vizsgázók létszámának optimális beosztását; (egy helyiségben legfeljebb 10 fő, 

egymástól legalább másfél méteres távolságra)  

 a tantermek, vizesblokkok előzetese és folyamatos fertőtlenítését a teljes vizsgaidőszak 

során 

 szájmaszk használatát 

 a vizsgázó helyiségek előtt illetve a termekben folyékony kézfertőtlenítőt 

 

Belépés az iskola épületébe – helyek elfoglalása a tantermekben. 

Hétfőtől-csütörtökig az iskola épületébe történő beléptetést négy bejáraton keresztül 

terveztük meg: 1. főbejárat  a FÖLDSZINT-en vizsgázók számára 

   2. parkoló felőli oldalajtó az ELSŐ emeleten vizsgázók számára 

   3. a tornacsarnok Papszer utcai bejárata  

– az udvarról a lift melletti oldalajtón MÁSODIK elemeleten vizsgázók számára 

   4. a diákotthon bejárata a HARMADIK emeleten vizsgázók számára 

 Kérünk szépen mindenkit, hogy úgy érkezzen a vizsgára, hogy tudja a számára kijelölt  

tantermet és bejáratot, valamint a kezdési időpont előtt legalább 40 perccel érkezzen meg a 

beléptetési pontra. 

 

 A beengedés előtt az utcán egymás között minimálisan 1,5 méteres távolságot tartsatok, 

és egy sorban várakozzatok!  

 belépéskor kézfertőtlenítés után mindenki megkapja a szájmaszkot , amit a vizsga 

kezdetéig kötelező viselni  

 a belépés után mindenki a kijelölt úton a legrövidebb idő alatt a vizsgaterembe megy, 

ahol már várja a felügyelőtanár 

 a felügyelőtanár által kijelölt helyet elfoglalja, amit a vizsga kezdetéig csak a 

mellékhelyiség használatának idejére hagyhat el. 

 az intézmény által biztosított védőeszközökön, fertőtlenítőkön kívül saját védőeszközök 

is használhatók. Különösen ajánljuk a védőkesztyű használatát a dolgozatírás 

megkezdéséig 

 a beléptetés után a mobiltelefont, okos eszközöket ki kell kapcsolni-  miután a terem 

felügyelőtanár erről meggyőződött- a táskába kell elhelyezni  

 Az asztalra készítsétek ki a vizsga ideje alatt szükséges, használható felszereléseket 

(íróeszközök, függvénytábla, számológép, vonalzó stb.) , az adott vizsgára 

engedélyezett segédeszközöket, ételt, italt.  



 

Feladatlapok átvétele, segédeszközök biztosítása 

  

Fontos információ, hogy a járványügyi szakemberek álláspontja alapján bizonyos, hogy a 

papíron, azaz az feladatlapokon, illetve a vizsgadolgozatokon 24 óra elteltével a COVID-19 

vírus nem marad fertőzőképes. A feladatlap csomagok felbontásáig ez az idő bizonyosan eltelik 

így a csomagokban található feladatlapok garantáltan mentesek lesznek a vírustól. Emellett a 

feladatlapokat kezelő vizsgaszervezők, valamint a felügyelő tanárok védőmaszkot és 

védőkesztyűt használnak, így a tanulók elé kerülő feladatlapok biztonságosak lesznek. A 

magyar és történelem érettségin használható helyesírási szótárt az iskola biztosítja. A következő 

segédeszközökről a vizsgázó gondoskodik: 

 Függvénytáblázat , zsebszámológép a matematika, fizika, kémia  írásbelin 

 zsebszámológép a biológia írásbelin 

 kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz a történelem 

írásbelin 

 nyomtatott szótár az idegen nyelv IV.  Íráskészség  részhez 

 középiskolai földrajz atlasz az írásbeli II. feladatrészéhez 

A vizsgázó által hozott segédeszközöket a felügyelőtanár a dolgozatírás előtt a diák 

közreműködésével, érintés nélkül ellenőrzi. 

 

Az írásbeli vizsga folyamata 

Ha az írásbeli vizsga egy feladatlapból áll, akkor a tanuló a teljes munkaidejét és a feladatok 

sorrendjét is saját maga osztja be. Ilyen a középszintű történelem, biológia, fizika, kémia és 

informatika tantárgy vizsgája. Ha az írásbeli több feladatlapból áll, akkor az egyes 

vizsgarészekre adott idő lejárta után a dolgozatot a vizsgázó a borítékba teszi és kihelyezi az 

asztalra. A piszkozat és feladatlap üresen maradt részeit áthúzta. 

A dolgozatírás során különös figyelemmel kell lenni a következőkre: 

 a vizsgázó csak kiadott feladatlapra és az iskolai pecséttel ellátott pótlapra dolgozhat 

 a segédeszközöket egymás között nem cserélhetik 

 a teremben lévő, iskola által biztosított helyesírási szótár használata előtt és után 

kézfertőtlenítés szükséges 

 a dolgozatírás közben a maszk viselése ajánlott, de nem kötelező 

 a nyelvi érettségik esetén kérjük, a hallott szöveg értése előtti 15 perces szünetben is 

maradjon mindenki a tanteremben, a mellékhelyiség használatát kivéve 

 a vizsgatermet indokolt esetben, néhány percre lehet elhagyni, egy teremből egyszerre 

csak egy vizsgázó mehet ki. Ekkor kötelező a maszk viselése és a kézfertőtlenítés.  

 1,5 méteres távolságot az épületen belüli mozgás során, a WC-re várakozás közben is 

be kell tartani, melyet a folyosón lévő tanár is felügyel 



 

A dolgozat beadása, távozás  

A vizsgázó számára lehetséges teljes vizsgaidő lejárta után a felügyelőtanár beszedi a 

dolgozatot. A dolgozat beadásakor a következő dolgokra kell figyelemmel lenni: 

 a boríték leragasztása előtt a felügyelőtanárral együtt ellenőrizni kell  a pót és 

feladatlapokat 

 ha minden rendben van, akkor a vizsgázó a dolgozatát a kijelölt asztalra helyezi  

 emelt szintű vizsga esetén a saját tollával aláírja  a jegyzőkönyvet a dolgozat beadásáról 

 ezután minden felszerelését összeszedve a legrövidebb idő alatt távozik az épületből az 

érkezéskor használt útvonalon 

 amíg a dolgozatok ellenőrzése zajlik, addig annak, akire nem került sor , csendben a 

helyén kell maradnia  

A szabálytalanságról és annak következményeiről 
 

(Pl. a vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használ, vét a magatartási szabályok ellen)  

Ha a felügyelő tanár az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó dolgozatát, 

ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja és 

visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A vizsga befejezését követően a 

szabálytalanságról jegyzőkönyv készül, melyet a felügyelő tanár, az igazgató és a vizsgázó ír 

alá. A vizsgázó külön véleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti. A szabálytalanság elbírálására 

a vizsgabizottság jogosult, amely az előzetes értekezleten szükség esetén az érintetteket 

meghallgatja. 

A dolgozatok megtekintésének lehetőségéről 
 

A középszintű és az emelt szintű dolgozatok megtekintésének időpontja 2020. május 28-29. 

Ezeken a napokon minden vizsgázó elektronikusan ,beszkennelve,  a hivatalos email címére 

kapja meg a kijavított vizsgadolgozatait. A vizsgadolgozat értékelésére a szokott rend szerint 

lehet észrevételt tenni, amit június 2-án 16:00 óráig lehet benyújtani az iskola igazgatójának. 

Észrevétel kizárólag a javítási-értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés 

számszaki hibája esetén tehető. 

A feladatsorok a javítási-értékelési útmutatókkal együtt, a vizsgát követő napon kerülnek fel az Oktatási 

Hivatal honlapjára – www.oktatas.hu – a reggel 8 órakor kezdődő vizsgák esetében a kérdéses vizsga 

másnapján reggel 8 órakor, a 14 órakor kezdődő vizsgák esetében az adott vizsgát követő nap 14 órakor. 

 

 

 



Aktuális időszakra vonatkozó rendkívüli szabályok 
 

HIGIÉNIA – FERTŐTLENÍTÉS- TÁVOLSÁGTARTÁS 

 a vizsgákon eltekintünk az egyenruha viselésétől, azt kérjük, hogy naponta váltható, 

könnyen tisztítható -esetleg fertőtleníthető - ruhát viseljetek 

 a középszintű írásbelit javító szóbeli vizsgák: most kivételesen bármilyen tantárgyból 

lehetőség van szóbelit tenni, ha a vizsgázó a középszintű írásbelin 12 és 25% közötti 

eredményt ért el. 

 a szóbeli vizsgát idén tavasszal csak egyszer lehet teljesíteni 

 jelenlegi kivételes szabályok értelmében a csak írásban letett nyelvi érettségi komplex 

nyelvvizsgának beszámítható (természetesen a megfelelő eredmény esetén) 

 Aki nem jelenik meg a vizsgán, azt most – eltérően a szokásos szabályoktól – nem javító 

vagy pótló vizsgára fogják utasítani, hanem törölni fogják a vizsgajelentkezését! Ez 

egyrészt azt jelenti, hogy legközelebb ősszel lesz lehetőség az érettségi vizsga letételére, 

mert az érettségit a májusi vizsgaidőszakban semmilyen indokkal nem lehet pótolni, 

másrészt viszont ha valaki a nem megy el az érettségire, azt úgy fogják tekinteni, mintha 

a vizsgázó visszavonta volna a jelentkezését. 

 Gyakorlati és készségtárgyak  vizsgája: 

Testnevelés: 

Középszinten a szóbeli vizsgát a  vizsgaidőszak bármely napján le lehet bonyolítani.  

Emelt szinten megtartják a szóbeli vizsgát, aminek a szabályai a következők lesznek: 

60 perces felkészülési időt kell biztosítani;a vizsga időtartama  

40 perc;a vizsgázó összesen négy altételből – amelyek közül kettő „A” jelű, kettő „B” jelű – 

felel. 

Vizuális kultúra: 

Középszint: nem tartanak szóbelit, a vizsgázó pontszámát az írásbeli vizsgarész alapján, 

gyakorlati vizsgarész nélkül kell megállapítani. 

 

Az írásbeli vizsgák ideje alatt ( biztonsági okokból) az iskolában semmilyen telefonhívást nem 

tudunk fogadni. Bármilyen akadályoztatásról, problémáról Kerboltné Tóth Edit igazgató 

helyettest kell értesíteni a következő telefonszámon: 70 / 3676942   

Senki mást, osztálytársat sem érdemes hívni, mert nem lehet az épületben bekapcsolva a 

telefonja. 

A legfontosabb, hogy az egészség védelme most kiemelt figyelmet kapjon 
és  együttműködően , nyugalomban tudjuk lebonyolítani ezt a különleges 
eljárásrendben megtartott érettségit. 
 

Sikeres vizsgákat, Isten áldását kívánjuk minden kedves érettségiző tanulónak! 


