
ÉRETTSÉGI TUDNIVALÓK Szülőknek 
A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁN 

2018. május-június 
 
Az írásbeli vizsga 
 
Megjelenés a vizsgán - egyenruhában 
 
Középszintű vizsgázók: 
Hétfő-kedd-szerda napokon 7:15 perckor a Díszteremben áhítattal kezdik a napot.   
Az áhítat után ismertetjük, hogy melyik vizsgacsoport melyik tanteremben lesz. Az egy teremben 
vizsgázók névsora a tantermek ajtajára is ki lesz függesztve. 
A többi napokon 7:30–ra kell megjelenni a kijelölt tanteremben. 
A vizsgaterembe csak a vizsgához szükséges kellékeket hozhatod magaddal: íróeszközök (kék 
vagy fekete toll, tartalék toll, ceruza, radír), innivaló, hosszabb vizsga esetén ennivaló, az adott 
vizsgára engedélyezett segédeszköz (ezt a vizsgázóknak szóló részletes tájékoztató melléklete tar-
talmazza – honlapunkon megtalálható). A mobiltelefonokat kikapcsolt állapotban, névvel 
megjelölve, egy arra kijelölt asztalra ki kell tenni. A tanterembe táskát sem lehet behozni, azt 
a kijelölt teremben kell hagyni. 
A teremben a felügyelő tanár által kihirdetett ülésrend alapján kell helyet foglalni. 
 
Emelt szintű vizsgázók: 
A vizsgabehívójukban lévő helyszínen és időpontban jelennek meg. 
A vizsga behívót és személyi azonosításra alkalmas igazolványt vigyenek magukkal, valamit a 
szükséges segédeszközöket. 
 

Az írásbeli vizsga folyamata 
A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélhetik. 

A vizsgán íróeszközként kék vagy fekete golyóstoll használható, rajz ceruzával készíthető. 
A vizsgán csak a központilag kiadott feladatlapokon, valamint az iskola bélyegzőjével ellátott lapo-
kon lehet dolgozni.  

Abban az esetben, ha az írásbeli vizsgarész több feladatlapból áll (pl. élő idegen 
nyelv, matematika), az egyes dolgozatrészek megoldására adható idő lejártával a vizsgázó a dolgo-
zatrészt, a piszkozat és a feladatlap üresen maradt részeinek áthúzása után (első rész eseté-
ben a borítékba helyezve) a tanulói asztal bal oldalán elhelyezi. A borítékot még nem zárja le! A 
felügyelő tanár kiosztja a következő dolgozatrész feladatlapját és beszedi a borítékot. 
 

A vizsgatermet indokolt esetben, néhány percre lehet elhagyni, egy teremből egyszerre 
csak egy vizsgázó mehet ki. A dolgozatot a terem felügyelő tanárnak át kell adni, ott kinyitva, ahol 
éppen dolgozik. 
 

Vizsga után 
A vizsgaidő lejártával – a felügyelő tanár felszólítására – a vizsgázók - a piszkozatokat 

és a dolgozat üresen maradt részeit áthúzzák, kitöltik a feladatlap címoldalán található pótla-
pokról szóló táblázatot (tisztázatok és piszkozatok száma), a dolgozatot és a piszkozatot belehe-
lyezik a borítékba, és helyükön csendben várják, hogy a dolgozatok átvételében rájuk kerüljön a 
sor. 
A felügyelő tanár a nyitott borítékot átveszi a vizsgázótól. Ha az adott vizsga leírása előírja, hogy 
a vizsgázó válasszon az adott feladatok közül (pl. matematika, történelem, magyar nyelv és iroda-
lom) a felügyelőtanár ellenőrzi azt is, hogy választását a vizsgázó jelezte-e a feladatlapon. 
A vizsga végén a felügyelő tanár a vizsgázó jelenlétében a borítékot leragasztja. majd emelt szin-
ten a vizsgázó aláírja az erre szolgáló dokumentumot, középszinten nincs aláírás. 
 

A vizsga megszakításának következményeiről 
- Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, s egyidejűleg csak 
egy vizsgázónak. 



- Ha a vizsgázó a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, 
az adott vizsgatárgyból, a következő vizsgaidőszakban pótló vizsgát tehet. Ez esetben a 
vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig az írásbeli vizsgakérdésekre adott válaszokat 
értékelni kell. 
- Ha a vizsgázó a vizsgáról engedély nélkül eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, az adott 
vizsgatárgyból vizsgaeredménye elégtelen, a következő vizsgaidőszakban javítóvizsgát tehet. 
- Ha vizsgázó valamelyik vizsgarészen nem jelenik meg (pl.: szóbeli vizsgán), akkor is 
elégtelen az eredménye. 
 

A szabálytalanságról, és annak következményeiről 
(Meg nem engedett segédeszközt használ, vét a magatartási szabályok ellen stb.) 

Ha a vizsgázó szabálytalanságot követ el, a vizsgabizottság a cselekmény súlyosságának 
mérlegelésével a következő döntéséket hozhatja: 
a) A vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az 
érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt. 
b) Az adott vizsgatárgyból a vizsgázót javítóvizsgára utasítja. 
c) A vizsgázót valamennyi vizsgatárgyból javítóvizsgára utasítja. 
 
A közép és emelt szintű írásbeli dolgozatok megtekintésének lehetőségéről 
A kijavított vizsgadolgozatot a vizsgázó 2018. május 29., kedd 8:00 és 16:00 között 
osztályok szerinti sorrendben 2 órás időintervallumokban megtekintheti, azokról másolatot ké-
szíthet, és az értékelésre észrevételt tehet. A másolat elkészítésével kapcsolatos költségeket meg 
kell téríteni. 
Esetleges észrevételét a megtekintést követő első munkanap végéig – 16 óráig – adhatja be az 
iskola igazgatójának. 
Észrevételt tenni csak az útmutatótól eltérő javítás vagy számszaki hiba miatt lehet tenni. 
Emelt szintű dolgozatokra tett észrevételnél a dolgozatot az OH újra javíttatja (esetleg újabb hibák 
is előkerülhetnek, tehát a pontszám csökkenhet is). 

 
A szóbeli vizsga 
Időszak: 2018. június 18-29.Az egyes osztályok konkrét időponjait a honlapon az Érettségi - hí-
rekben közzétesszük. 
A szóbeli vizsgák első napján reggel mindenkinek meg kell jelenni egyenruhában a tájékoz-
tató értekezletre a Díszterembe. Az elnök megnyitja a szóbeli érettségi vizsgát, ismerteti az emelt 
szintű szóbeli vizsgákon szerzett pontszámokat és itt hirdeti ki a végleges beosztást (kezdés, tár-
gyak sorrendje). Tehát addig még semmilyen időpont sem végleges! 
A behívás időpontja előtt legalább másfél órával meg kell érkezni az iskolába. A vizsgaterem-
ben mindig 5 diák lesz, 1 felelő és 4 felkészülő. 
Felkészülésre min. 30 perc mindenkinek biztosítva lesz. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyze-
tet készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell elmondania. Ha a vizsgázó a feleletet befejezte 
– a következő vizsgatárgyból történő tételhúzás előtt –szükség esetén a vizsgahelyiséget rövid 
időre elhagyhatja. 
Amennyiben a vizsgázónak valamely tantárgyból emelt és közép szinten is van érvényes eredmé-
nye, a jegyzővel egyeztetve, nyilatkozatot kell tennie arról, hogy melyik eredményét kéri az érett-
ségi bizonyítványba írni és melyik eredményről kéri a tanúsítványt. 
Az utolsó nap végén, az elnök eredményhirdető értekezletet tart, a vizsgaeredmények kihirde-
tése előtt röviden értékeli az érettségi vizsgát. Az eredmény kihirdetése nyilvános, melyre a szü-
lőket is szeretettel várjuk. 
 
FIGYELEM!!!! Az írásbeli vizsgák ideje alatt (biztonsági okokból) az iskolában semmi-
lyen telefonhívást nem tudunk fogadni. Bármilyen akadályoztatásról, problémáról 

Kerboltné Tóth Edit igazgató helyettest kell értesíteni a következő telefonszámon: 70/ 
3676942 (Osztálytársat sem érdemes hívni, mert 7:15-től ki van kapcsolva.) 
 
  



 
A 2018. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák  
 

A B C  

Emelt szintű írásbeli érett-

ségi vizsga  

Középszintű írásbeli érettségi 

vizsga  

Időpont  

magyar nyelv és irodalom  magyar nyelv és irodalom, 

magyar mint idegen nyelv  

2018. május 7., 8.00  

matematika  matematika  2018. május 8., 8.00  

történelem  történelem  2018. május 9., 8.00  

angol nyelv  angol nyelv  2018. május 10., 8.00  

német nyelv  német nyelv  2018. május 11., 8.00  

informatika  -  2018. május 14., 8.00  

biológia  biológia  2018. május 15., 8.00  

társadalomismeret  -  2018. május 15., 14.00  

-  informatika  2018. május 17., 8.00  

kémia  kémia  2018. május 18., 8.00  

földrajz  földrajz  2018. május 18., 14.00  

fizika  fizika  2018. május 22., 8.00  

-  vizuális kultúra  2018. május 22., 14.00  

francia nyelv  francia nyelv  2018. május 23., 8.00  

-  mozgóképkultúra és médiais-

meret, dráma  

2018. május 24., 14.00  

olasz nyelv  olasz nyelv  2018. május 28., 8.00  

 
 
 

Szóbeli vizsgák tervezett időpontjai 
 

12.A osztály 2018. június 18.19.20.       H-K-SZe 

12.B osztály 2018. június 25.26.27.       H-K-SZe 

12.C osztály 2018. június 26.27.28.       K-SZe-Cs 

12.D osztály 2018. június 21.22.23.       CS-P-Szo 

12.E osztály 2018. június 19.20.21.       K-SZe-Cs 

Előrehozott 2018. június 28.                  CS. 

 


