SZÜLŐKNEK SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ
AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁKKAL KAPCSOLATBAN
Érettségi vizsga – 2021
Jelenlegi állás szerint valamennyi érettségi vizsga – rendes és előrehozott- valamint az
írásbeli és szóbeli vizsgarészek is meg lesznek tartva.
Az írásbeli érettségi vizsgák 2021. május 4. és 2021. május 25. között lesznek megtartva. Az egyes
vizsgák időpontjait a tájékoztató végén lévő táblázat tartalmazza.
Mind a közép-, mind az emelt szintű érettségi vizsgák időpontjáról és pontos helyszínéről minden
Lévays tanuló a hivatalos email címére küldött „Vizsgabehívó”-ban kap személyre szabott
tájékoztatást.
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

Az írásbelivel kapcsolatos általános tudnivalók
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 előzetes és folyamatos fertőtlenítését a teljes vizsgaidőszak során
a vizsgázó helyiségek előtt illetve a termekben folyékony kézfertőtlenítőt

Belépés az iskola épületébe
Több belépési pontot jelölünk ki az épületbe való gyors és biztonságos bejutás érdekében. Ezek
kiosztásáról minden taulót időben tájékoztatunk, hogy melyik bejáraton kell bejönnie.


a beengedés előtt az utcán egymás között minimálisan 1,5 méteres távolságot kell tartani és
egy sorban várakozni









belépés csak szájat és orrot eltakaró maszkban lehetséges, melyet a továbbiakban is minden
közösségi térben viselni kell
belépéskor kézfertőtlenítés és testhőmérséklet mérés történik
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 fertőtlenítőkön kívül saját védőeszközök is használhatók,
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 kell kihelyezni 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 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 szabálytalanság elbírálására a vizsgabizottság
jogosult.

A dolgozatok megtekintésének lehetőségéről
A középszintű és az emelt szintű dolgozatok megtekintésének időpontját 2021. május 27-28-ra
tervezzük, de központi utasítás még nem érkezett az időpontra vonatkozóan, ezért ez még változhat
Ezeken a napokon minden vizsgázó elektronikusan , beszkennelve, a hivatalos email címére kapja
meg a kijavított vizsgadolgozatait. Észrevétel kizárólag a javítási-értékelési útmutatóban
foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetén tehető.
Aktuális időszakra vonatkozó rendkívüli szabályokról és egyéb információkról mindig
emailben és az osztály Teams csoportjában küldünk értesítést.
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: 70/367-6942
A 2021. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák
Emelt szintű írásbeli
érettségi vizsga
magyar nyelv és irodalom

Középszintű írásbeli
érettségi vizsga
magyar nyelv és irodalom

matematika
történelem
angol nyelv
német nyelv
kémia
földrajz
biológia
társadalomismeret
-

matematika
történelem
angol nyelv
német nyelv
kémia
földrajz
biológia
informatika
ének-zene
fizika
vizuális kultúra
francia nyelv
mozgóképkultúra és
médiaismeret
olasz nyelv

informatika
fizika

Időpont
2021. május 3. 9.00
2021. május 4. 9.00
2021. május 5. 9.00
2021. május 6. 9.00
2021. május 7. 9.00
2021. május 11. 8.00
2021. május 11. 14.00
2021. május 13. 8.00
2021. május 13. 14.00
2021. május 14. 8.00
2021. május 14. 14.00
2021. május 17. 8.00
2021. május 18. 8.00
2021. május 18. 14.00
2021. május 19. 8.00
2021. május 20. 14.00
2021. május 25. 8.00

A szóbelivel kapcsolatos általános tudnivalók
A 2021. évi május-júniusi szóbeli érettségi vizsgák
Emelt szintű szóbeli
Középszintű szóbeli érettségi
érettségi vizsga
vizsga

Időpont

szóbeli vizsgák

-

2021. június 3-10.

-

szóbeli vizsgák

2021. június 14-25.

Emelt szintű szóbeli vizsga az írásbelik és a középszintű szóbeli vizsgák közötti időszakban
tantárgyi bizottság előtt zajlik, a Kormányhivatal által kijelölt vizsgahelyszínen. Erről is a
Vizsgabehívóban lesz tájékoztatás.
A szóbeli vizsga menete: 30 perc felkészülési idő után 20 perces feleletben önállóan kell kifejteni a
kihúzott tételt egy 3 tagú független bizottság előtt. Idegen nyelv tárgyból nincs felkészülési idő. A
szerzett pontszámot a középszintű érettségi vizsga első napján, a tájékoztató értekezleten
ismerhetik meg a vizsgázók.
Középszintű szóbeli vizsga az osztály első vizsganapján egy tájékoztató értekezlettel kezdődik,
melyet a vizsga elnöke tart a vizsgázók számára. Ezt követően a tanulók a beosztás szerinti napon
és időpontban vesznek részt a vizsgán.
A szóbeli vizsga menete: egy vizsgázó egy napon valamennyi vizsgatárgyából leérettségizik, amikor
sorra került. Ez alól a testnevelés kivétel csak, aminek gyakorlati és szóbeli része lehet különböző
napon is. Idegen nyelvből felkészülési idő nélkül, a többi tantárgyból 30 perc felkészülési idő után
kell önállóan felelni maximálisan 15 percig.
A teljes érettségi vizsga eredményhirdetésére és a bizonyítványok átadására az osztály utolsó
vizsganapján, ünnepélyes keretek között kerül sor.
Az osztályok szóbeli vizsgáinak beosztása:
dátum
2021. június 16.
2021. június 17.
2021. június 18.
2021. Június 19.

Vizsgabizottság
12.C osztály
12.C osztály
12.C osztály

Vizsgabizottság

2021. június 21.
2021. június 22.
2021. június 23.

12.B osztály
12.B osztály
12.B osztály

Előrehozott vizsgázók
12.A osztály
12.A osztály

12.D osztály
12.D osztály
12.D osztály

Jó felkészülést, sikeres vizsgákat, Isten áldását kívánjuk minden kedves érettségiző
tanulónak!
Kerboltné Tóth Edit
tanulmányi ig.h.

