PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÉRETTSÉGI TÁJÉKOZTATÓ
A vizsgát érintő tartalmi és eljárásbeli tudnivalók

A tájékoztatót a 40/2002. (V. 24.) OM rendelet 1/A § - nak megfelelően tesszük közé. A
dokumentum terjedelménél fogva sem térhet ki az érettségi vizsga törvényi
szabályozásának minden részletére. A jelen tájékoztatóban nem részletezett érettségi
vizsgát érintő tartalmi és eljárásbeli tudnivalókat az alábbi jogszabályok tartalmazzák:
1. 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának
kiadásáról
2. 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről
• az egyes tantárgyak részletes vizsgakövetelményei tartalmazzák az adott
vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását, továbbá a középszintű,
illetve az emelt szintű érettségi vizsga témaköreit.
• az egyes vizsgatantárgyak vizsgaleírása – külön a középszinten, illetve külön az
emelt szinten tehető érettségi vizsgára – tartalmazza

• az írásbeli vizsgák kidolgozásához rendelkezésre álló időt, ha az eltér a
vizsgaszabályzat 19. §-ának (1) bekezdésében meghatározott időtől
• azokat az eszközöket, amelyekről a vizsgaszabályzat 21. §-ának (2) bekezdése
alapján az iskolának kell gondoskodnia
• több vizsgarész esetén – a vizsgaszabályzat 41. §-ának (2) bekezdése alapján – az
egyes vizsgarészeken elérhető pontszámokat.
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1. Jogszabályi háttér
 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (hatályos módosításokkal)
 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának
kiadásáról (hatályos módosításokkal)
 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól
(hatályos módosításokkal)
 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
(hatályos módosításokkal)
 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről (hatályos
módosításokkal)
 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai
szakszolgálatokról (hatályos módosításokkal)
2. Jelentkezés az érettségi vizsgára
Érettségi vizsga a tanulói jogviszony keretében, az érettségi bizonyítvány megszerzése
előtt abból a tantárgyból tehető, amelynek a helyi tantervben meghatározott
követelményeit az érettségi vizsgára jelentkező teljesítette, tudását osztályzattal értékelték,
és ezt bizonyítvánnyal igazolni tudja.
Az érettségi vizsgára jelentkező - függetlenül attól, hogy milyen szintű érettségi vizsgára
készült fel a középiskolában - szabadon választhatja meg a vizsga szintjét. A jelentkező a
vizsga szintjét a pótló- és javítóvizsgára történő jelentkezéskor megváltoztathatja. Egy
vizsgaidőszakban egy vizsgatárgyból csak egy szinten lehet érettségi vizsgát tenni.
Az érettségi vizsgára történő jelentkezést a vizsgabizottságot működtető intézménybe
lehet benyújtani.
Érettségi vizsgára lehet jelentkezni:
•

tanulói jogviszony, vendégtanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi
bizonyítvány megszerzése előtt abban a középiskolában, amellyel a tanulói,
vendégtanulói jogviszony fennáll, illetve, ha a középiskola nem szervez érettségi
vizsgát, a kijelölt középiskolában,

•

tanulói jogviszony, vendégtanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi
bizonyítvány megszerzése után abban a középiskolában, amellyel a tanulói,
vendégtanulói jogviszony fennáll, illetve, ha a középiskola nem szervez érettségi
vizsgát, a kijelölt középiskolában vagy a Hivatalban,

•

a tanulói jogviszony, vendégtanulói jogviszony megszűnését követően
bármelyik, az adott vizsgatárgyból vizsgát szervező, vizsgabizottságot
működtető intézményben.

A tanulói jogviszony, vendégtanulói jogviszony megszűnése után rendes, kiegészítő,
szintemelő, ismétlő érettségi vizsgára, a rendes, kiegészítő, szintemelő, ismétlő érettségi
vizsgát követően pótló vizsgára, a rendes, a pótló érettségi vizsgát követően javítóvizsgára
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az eltelt időtől függetlenül jelentkezni lehet. Az érettségi vizsgát mindig az adott
vizsgaidőszakban érvényes vizsgakövetelmények szerint kell letenni.
Az érettségi vizsgára történő jelentkezés az e célra szolgáló jelentkezési lappal történhet.
A jelentkezési lapot: május-júniusi vizsgaidőszak esetén február 15-éig, októbernovemberi vizsgaidőszak esetén szeptember 5-ig lehet benyújtani a vizsgabizottságot
működtető intézmény igazgatójához.
A jelentkezési határidő elmulasztása esetén igazolási kérelmet a jelentkezési határidő
utolsó napjától számított nyolc napon belül lehet előterjeszteni. Az igazolási kérelem
benyújtási határideje jogvesztő. A jelentkezési lapon a kötelező vizsgatárgyak mellett fel
kell tüntetni a kötelezően és a szabadon választható vizsgatárgyakat, a vizsga szintjét,
valamint a vizsga fajtáját. A vizsgára jelentkezőnek fel kell tüntetnie azt is, ha a
vizsgatárgyból nemzeti, etnikai kisebbség nyelvén vagy célnyelven kíván vizsgázni, illetve
élni kíván a közoktatásról szóló törvény 30. §-ának (9) bekezdésében meghatározott
jogával. Ha a jelentkező még nem rendelkezik érettségi vizsgabizonyítvánnyal jelentkezési
lapján fel kell tüntetnie korábban teljesített érettségi vizsgáit.
A jelentkezési lapot személyesen vagy meghatalmazott útján kell benyújtani. A
kiegészítő és az ismétlő, valamint a tanulói jogviszony megszűnése után a szintemelő
vizsgára történő jelentkezéskor be kell mutatni az érettségi bizonyítványt. A tanulói
jogviszony megszűnése után - a jelentkezési lap benyújtásakor - be kell mutatni a személyi
igazolványt és a középiskolai bizonyítványt. A pótló-, javítóvizsgára, valamint a tanulói
jogviszony fennállása alatt a szintemelő vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési
laphoz csatolni kell az érettségi törzslapkivonatát is. Abban az esetben, ha az érettségi
vizsga a közoktatásról szóló törvény 115-116. §-ában foglaltak szerint nem ingyenes, a
jelentkezési laphoz csatolni kell a vizsgabizottságot működtető intézmény számlájára
befizetett térítési díj, tandíj befizetésének igazolását.
A vizsgára való jelentkezés elfogadásáról az igazgató dönt. A jelentkezés elutasításáról
- a döntés indokának megjelölésével - az igazgató határozatot hoz. Az elfogadott
jelentkezést - ha e rendelet másként nem rendelkezik - visszavonni, illetve megváltoztatni
nem lehet. A jelentkezés elfogadásakor dönteni kell a közoktatásról szóló törvény 30. §ának (9) bekezdésében meghatározottak alapján benyújtott kérelemről is. A döntést
határozatba kell foglalni. Az emelt szintű vizsgára vonatkozó döntés határozatát meg kell
küldeni az országos vizsgaközpontnak.
A tanuló kérelmére a rendes érettségi vizsgáját előrehozott érettségi vizsgára kell
változtatni, ha rendes érettségi vizsgára jelentkezett, azonban nem tudta befejezni a
középiskola utolsó évfolyamán a tanulmányait.
3. Az érettségi vizsga fajtái, a vizsgaidőszakok
Az érettségi vizsga lehet
•
•
•
•
•
•
•

rendes,
előrehozott,
kiegészítő
szintemelő,
pótló,
javító,
ismétlő
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Egyes tantárgyakból - a szintemelő vizsga kivételével - középszinten vagy emelt szinten
lehet érettségi vizsgát tenni. Szintemelő vizsga csak emelt szinten tehető.
Rendes érettségi vizsga a középiskolai tanulmányok követelményeinek teljesítése után, a
tanulói jogviszony fennállása alatt vagy megszűnését követően első alkalommal tett
érettségi vizsga.
Előrehozott érettségi vizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai tanulmányi követelmények
teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes
befejezése előtt, egyes vizsgatárgyból, első alkalommal tett érettségi vizsga.
Kiegészítő érettségi vizsga a sikeresen befejezett érettségi vizsga után az érettségi
bizonyítványban nem szereplő egyes vizsgatárgyból tett vizsga.
Szintemelő érettségi vizsga egyes vizsgatárgyból a középszinten sikeresen befejezett
érettségi vizsgának az emelt szintű érettségi vizsgán első alkalommal történő
megismétlése. Az érettségi bizonyítvány átadásáig ugyanabból a vizsgatárgyból - a pótlóés a javítóvizsga kivételével - szintemelő érettségi vizsga egy alkalommal tehető.
Pótló érettségi vizsga a vizsgázónak fel nem róható okból meg sem kezdett, vagy
megkezdett, de be nem fejezett rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, ismétlő, javító
érettségi vizsga folytatása.
Javító érettségi vizsga a vizsgázónak felróható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett,
de be nem fejezett, illetve a megkezdett, de tanulmányi követelmények nem teljesítése
miatt sikertelen
rendes, előrehozott, pótló és az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő
érettségi vizsga megismétlése.
Ismétlő érettségi vizsga az érettségi bizonyítvány kiadása után iskolai felvételi kérelem
elbírálásához vagy más okból egyes vizsgatárgyból a korábban sikeresen letett érettségi
vizsga azonos szinten, illetve az emelt szintű vizsga középszinten történő megismétlése.
A vizsgaidőszakok - a vizsga szintjétől függetlenül - a következők: május-június és
október-november hónapi
A vizsgaidőszakok első és utolsó napját, ezen belül a szóbeli vizsgák megszervezéséhez
rendelkezésre álló időszakot, valamint az írásbeli vizsgák vizsganapjait a tanév rendjéről
szóló rendelet határozza meg.
A középszintű szóbeli vizsgák napjait a vizsgabizottságot működtető intézmény
vezetője az emelt szintű szóbeli vizsgák napjait az Oktatási Hivatal állapítja meg.
A tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi vizsga összes fajtája első alkalommal
ingyenes közép- és emelt szinten egyaránt.
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4. Részletes követelmények
A részletes érettségi vizsgakövetelményeket a 40/2002 (V.24.) OM rendelet (és
módosításai) az érettségi vizsga részletes követelményeiről tartalmazza. A rendelet
megtalálható:
•

A Magyar Közlöny aktuális számában

•

A Complex Jogtárban

•

Letölthető a www.okm.gov.hu és a www.felvi.hu elektronikus oldalakról

•

Megtekinthető az érintett szaktanároknál

5. Tartalmi és eljárásbeli tudnivalók
•

Az érettségi vizsga vizsgabizottságának elnökét- az Országos vizsgáztatási
névjegyzékben szereplők közül- a Hivatal bízza meg

Az iskola az érettségi elnök személyéről értesül. A vizsga-szervező tájékoztatja a diákokat a
vizsgabizottsághoz kijelölt elnök személyéről.
•

Az írásbeli feladatok javítására vizsgatárgyanként szaktanárt, szóbeli vizsgáztatásra
vizsgatárgyanként kérdező tanárt (együtt: vizsgáztató tanárt kell kijelölni - ha az
igazgató eltérően nem rendelkezik- azonos személy látja el).

•

A vizsgabizottság tagjai az elnök és a vizsgáztató tanárok.

•

A vizsgabizottság tagja nem működhet közre közeli hozzátartozójának
vizsgáztatásában. (Ptk.685.§b) pont)

•

A vizsgabizottság ügyviteli tevékenységét a vizsgabizottság jegyzője végzi.

•

A vizsgáztató tanárt és a vizsgabizottság jegyzőjét az igazgató bízza meg.

•

A vizsgabizottság tagjait és a vizsgabizottság jegyzőjét a vizsgabizottság
döntéseinek meghozatalával kapcsolatosan titoktartási kötelezettség terheli.

•

A vizsgabizottság elnöke felel az érettségi vizsga szakszerű és törvényes
megtartásáért, a vizsgabizottság törvényes működéséért.

•

A vizsgabizottság munkáját, az érettségi vizsgát az igazgató készíti elő. Az igazgató
felel az érettségi vizsga törvényes előkészítéséért, zavartalan lebonyolításáért.

•

A vizsgabizottság munkáját az írásbeli vizsgán felügyelő tanár segíti.

•

Az igazgató felkéri az iskolai szülői szervezetet, az iskolai diákönkormányzatot, hogy
képviselője útján kísérje figyelemmel az érettségi vizsga előkészítését,
megszervezését, lebonyolítását. A vizsgabizottság munkájában a fenntartóval együtt
tanácskozási joggal részt vehetnek.
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6. Érettségi vizsgabizottságok 2012. május – június
12.A osztály (gimnázium - emelt informatika)
Osztálylétszám: 24 fő
Egyéb vizsgázók: 16 fő
Összes vizsgázó: 40 fő
Osztályfőnök: Simon Csaba László
Szóbeli vizsga: 2012. június 25 -26 - 27.
Vizsgabizottság:
Elnök: Kajári Katalin
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hrivnák Hajnalka (javító-kérdező tanár) - Magyar nyelv és irodalom
Czeglédi Ildikó (javító-kérdező tanár) - Történelem
Nagyné Dénes Mária, Barnáné Lakatos Ilona (javító-kérdező tanár) - Matematika
Aziz Suhair, Nagy Beáta, Patakiné Garzó Tünde, Kiss Katalin (javító-kérdező tanár) Angol nyelv
Kurpé Ildikó (javító-kérdező tanár) - Német nyelv
Lengyel József (javító-kérdező tanár) - Földrajz
Ardai Sándor (javító-kérdező tanár) – Informatika
Farkas Ilona, Simon Csaba (javító-kérdező tanár) - Biológia
Bondárné Mikola Marianna, Hegyesiné Fekete Borbála (vizsgáztató tanár) –
Testnevelés
Szöllősi Zsuzsanna (javító tanár) – Mozgóképkultúra és médiaismeret

Jegyző: Nagy Gyöngyi Ildikó
Iskolai képviselő: Simon Csaba László

12.B osztály (gimnázium - emelt idegen nyelv)
Osztálylétszám:
26 fő
Egyéb vizsgázók:
10 fő
Összes vizsgázó:
36 fő
Osztályfőnök: Lengyel József
Szóbeli vizsga: 2012. június 18 - 19 - 20.
Vizsgabizottság:
Elnök: Kolarovszki Zoltán
•
•

Tóth Anita (javító-kérdező tanár) - Magyar nyelv és irodalom
Berényi Attila (javító-kérdező tanár) - Történelem
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nagy Angelika (javító-kérdező tanár) - Matematika
Barnáné Lakatos Ilona, Nagy Angelika (javító-kérdező tanár) - Matematika
Aziz Suhair, Patakiné Garzó Tünde, Kiss Katalin, Bokorné Kovács Anikó (javítókérdező tanár) - Angol nyelv
Kurpé Ildikó, Sándor Erika (javító-kérdező tanár) - Német nyelv
Dr. Tabiné Lehotai Klára (javító-kérdező tanár) - Fizika
Farkas Ilona (javító-kérdező tanár) - Biológia
Somogyiné Ámbrus Erika (javító-kérdező tanár) - Kémia
Szöllősi Zsuzsanna (javító-kérdező tanár) – Dráma
Szöllősi Zsuzsanna (vizsgáztató tanár) – Mozgóképkultúra és médiaismeret
Rudokász Diána (javító-kérdező tanár) – Ének - zene
Lengyel József (javító-kérdező tanár) – Földrajz
Bondárné Mikola Marianna (vizsgáztató tanár) – Testnevelés

Jegyző: Nagy Gyöngyi Ildikó
Iskolai képviselő: Szőke Imre Csaba

12.C osztály (gimnázium – hat évfolyamos)
Osztálylétszám: 27 fő
Egyéb vizsgázók: 8 fő
Összes vizsgázó középszinten: 35 fő
Csak emelt szinten vizsgázó: 5 fő
Összes vizsgázó: 40 fő
Osztályfőnök: Bondárné Mikola Marianna
Szóbeli vizsga: 2012. június 25-26.
Vizsgabizottság:
Elnök: Kitajkáné Szántai Mária
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tóth Anita (javító-kérdező tanár) - Magyar nyelv és irodalom
Berényi Attila (javító-kérdező tanár) - Történelem
Ardai Sándor, Barnáné Lakatos Ilona (javító-kérdező tanár) - Matematika
Berényi Attiláné, Kiss Katalin (javító-kérdező tanár) - Angol nyelv
Lengyel József (javító-kérdező tanár) - Földrajz
Farkas Ilona (javító-kérdező tanár) - Biológia
Dr. Tabiné Lehotai Klára (javító-kérdező tanár) - Fizika
Somogyiné Ambrus Erika (javító-kérdező tanár) - Kémia
Szöllősi Zsuzsanna (vizsgáztató tanár) – Mozgóképkultúra és médiaismeret
Bondárné Mikola Marianna (vizsgáztató tanár) - Testnevelés
Szarka Sándorné (javító-kérdező tanár) – Rajz és vizuális kultúra

Jegyző: Szöllősi Zsuzsanna
Iskolai képviselő: Szőke Imre Csaba
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13.D és 12.L osztály (gimnázium – nyelvi előkészítő és levelező osztályai)
Osztálylétszám:
13/D 21fő + 12/L 12 fő
Egyéb vizsgázók:
2 fő
Összes vizsgázó:
35 fő
Osztályfőnök: 13/D Szöllősi Zsuzsanna, 12/L Tóth Zoltán
Szóbeli vizsga: 2012. június 27- 28 - 29.
Vizsgabizottság:
Elnök: Papp Béla Zoltán
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Simonné Szabó Andrea, Hrivnák Hajnalka (javító-kérdező tanár)- Magyar nyelv és
irodalom
Czeglédi Ildikó(javító-kérdező tanár)- Történelem
Ardai Sándor, Barnáné Lakatos Ilona, Nagy Angelika, Nagyné Dénes Mária,
Tóth Zoltán (javító-kérdező tanár)- Matematika
Berényi Attiláné, Kiss Katalin, (javító-kérdező tanár)- Angol nyelv
Sándor Erika (javító-kérdező tanár)- Német nyelv
Lengyel József (javító-kérdező tanár)- Földrajz
Farkas Ilona (javító-kérdező tanár)- Biológia
Somogyiné Ambrus Erika (javító-kérdező tanár)- Kémia
Bondárné Mikola Marianna (vizsgáztató tanár) – Testnevelés
Szöllősi Zsuzsanna (javító-kérdező tanár) – Mozgóképkultúra és médiaismeret
Borbíróné Komócsin Julianna (javító-kérdező) – Könnyűipari szakmacsoport alapozó
ismeretek

Jegyző: Szabó Ida
Iskolai képviselő: Simon Csaba László
12.E osztály (szakközépiskola – informatika szakmacsoport)
Osztálylétszám:
21 fő
Egyéb vizsgázók:
20 fő
Összes vizsgázó:
41 fő
Osztályfőnök: Kovács Sándorné
Szóbeli vizsga: 2012. június 19-20-21.
Vizsgabizottság:
Elnök: Dr.Kincses László
•
•
•
•
•

Hrivnák Hajnalka (javító-kérdező tanár)- Magyar nyelv és irodalom
Ujfalusi László (javító-kérdező tanár)- Történelem
Barnáné Lakatos Ilona (javító-kérdező tanár)- Matematika
Gönczy Zsolt (javító-kérdező tanár)- Angol nyelv
Kovács Sándorné (javító-kérdező tanár)- Német nyelv
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• Nagy Angelika (javító-kérdező tanár)- Informatika
• Lengyel József (javító-kérdező) - Földrajz
• Kardos József (javító-kérdező) - Gépészeti alapismeretek
• Nagy Angelika (javízó-kérdező) - Informatika
Jegyző: Szilágyiné Szabó Mónika
Iskolai képviselő: Hegyesi Sándor

7. Az írásbeli érettségi vizsgák
A 2012. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák
Emelt szintű írásbeli érettségi
vizsga
magyar nyelv és irodalom
matematika
történelem
angol nyelv
német nyelv
informatika
biológia
kémia
földrajz
fizika

Középszintű érettségi írásbeli
vizsga
magyar nyelv és irodalom
matematika
történelem
angol nyelv
német nyelv
biológia
kémia
földrajz
fizika
rajz és vizuális kultúra
informatika
ének-zene
mozgóképkultúra és médiaismeret,
dráma
Könnyűipari szakmacsoport
alapozó ismeretek
Gépészeti alapismeretek

Időpont
május 7., 8.00
május 8., 8.00
május 9., 8.00
május 10., 8.00
május 11., 8.00
május 14., 8.00
május 15., 8.00
május 16., 8.00
május 16., 14.00
május 17., 8.00
május 17., 14.00
május 21., 8.00
május 21., 14.00
május 23., 14.00
május 25., 8.00
május 25., 8.00

A 2012. évi május–júniusi szóbeli érettségi vizsgák
Emelt szintű szóbeli érettségi
vizsga
szóbeli vizsgák

Középszintű szóbeli érettségi
vizsga

Időpont

szóbeli vizsgák
12E
13D
12C
12A
12B

június 18–29.
június 19-21.
június 27-29.
június 25-26.
június 25-27.
június 18-20.
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A központi vizsgakövetelményekre épülő vizsgatárgyak írásbeli vizsgája központi
feladatlapok megoldásából áll. A vizsgatárgyak írásbeli vizsgáztatási követelményei a
központi vizsgakövetelményekre épülnek.
A középiskolákhoz zárt, biztonságos csomagolásban érkező feladatlapok kibontása a
csomagon megjelölt időpontban háromtagú, a nevelőtestület tagjaiból álló bizottság előtt
történik. A felbontás helyét, időpontját, a csomag (sértetlen vagy sérült, felbontott) állapotát
és a jelenlévők nevét jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
Az írásbeli feladatok kidolgozásához – ha a részletes követelmény és vizsgaleírás másképp
nem rendelkezik – a vizsgázónak vizsgatárgyanként rendelkezésre álló maximális idő,
 Az írásbeli vizsga idejére a részletes követelmény és vizsgaleírás két óránál (120
perc) rövidebb időt nem állapíthat meg.
 emelt szintű vizsga, továbbá a vizsga szintjétől függetlenül magyar nyelv és
irodalom, valamint az anyanyelv (nemzetiségi nyelv) és irodalom vizsgatárgy esetén
négy óra (240 perc).
Ha az írásbeli vizsgát bármilyen esemény megzavarja, a kiesett idővel a rendelkezésre álló
időt meg kell növelni.
Ha az írásbeli vizsgán több feladatlapot kell megoldani, az egyes vizsgatárgyak írásbeli
vizsgájához rendelkezésre álló idő felhasználásához, felosztásához a feladatlap további
rendelkezéseket állapíthat meg.
Az írásbeli vizsgán részt vevő vizsgázókat vizsgacsoportba kell beosztani. Minden
vizsgacsoportot vizsgatárgyanként egytől kiindulva, folyamatosan, arab számok
alkalmazásával meg kell jelölni.
Az írásbeli vizsgát olyan épületrészben kell megszervezni, amelynek felügyelete megfelelő
módon biztosítható. Az írásbeli vizsga időtartama alatt a vizsgázók részére elkülönített
épületrészbe a vizsgázókon és a vizsgabizottság elnökén, a felügyelő tanárokon, valamint az
írásbeli vizsga ellenőrzésére érkező hivatalos szervek képviselőin kívül csak az igazgató
engedélyével lehet belépni. Gyakorlati vizsga és technikai berendezés igénybevételével
készített írásbeli vizsga esetében az elkülönített épületrészben – amennyiben ez a vizsga
biztonságos lebonyolításának érdekében szükséges – az igazgató engedélyével jelen lehet
olyan személy, aki a technikai feltételek folyamatos biztosításáért felelős.
A vizsgateremben az ülésrendet a vizsganap kezdetekor a felügyelő tanár – az előzetes
csoportbeosztás alapján – úgy köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák
és ne segíthessék.
A vizsganap kezdetekor az igazgató a felügyelő tanár jelenlétében mindegyik
vizsgateremben megállapítja a jelenlévők személyazonosságát. Ezt követően ismerteti az
írásbeli vizsga szabályait, az elkövetett szabálytalanság következményeit, majd kiosztja a
feladatlapokat. A feladatlapok kiosztásakor a vizsgázók közül csak a vizsgázásra kijelölt
csoport tagjai lehetnek jelen.
A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez útbaigazítás, segítség nem adható.
A vizsgateremben és a folyosón gondoskodni kell az állandó felügyeletről. A felügyelő
tanárok az igazgató által előre megállapított sorrendben, óránként váltják egymást. A
felügyelő tanár feladata annak megakadályozása, hogy a vizsgázó meg nem engedett
segédeszközt használjon, társaitól vagy más személytől segítséget vegyen igénybe.
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A közoktatásról szóló törvény 30. §-ának (9) bekezdése szerint a vizsgázó kérelmére, az
igazgató engedélye alapján
 a 19. § (1) bekezdésben meghatározott időt legfeljebb egy órával (60 perc) meg kell
növelni,
 lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt (pl.
számítógép, írógép) használja,
 engedélyezni kell, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli beszámolót tegyen, vagy a
szóbeli vizsgát írásban teljesítse,
 a tanuló a vizsgán mentesülhet az értékelés egy vagy több része alól, amennyiben a
középiskolában a megfelelő tantárgyból nem mentesítették az értékelés, minősítés
egésze alól.
Az írásbeli vizsgán csak a központilag kiadott feladatlapon, valamint a vizsgát szervező
intézmény bélyegzőjével ellátott lapokon, feladatlapokon lehet dolgozni. A rajzokat
ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával (golyóstollal) kell
elkészíteni. A feladatlap előírhatja az írógép, számítógép használatát. A ki nem osztott
feladatlapokat az írásbeli vizsga befejezéséig az igazgató az irodájában őrzi. Valamennyi
vizsgatárgy egy-egy feladatlapját az érettségi vizsga jegyzőkönyvéhez kell csatolni.
Az íróeszközökről és a segédeszközökről a vizsgázók gondoskodnak. A részletes
vizsgakövetelmény és vizsgaleírás határozza meg, hogy melyek azok az eszközök, amelyekről
az iskolának kell gondoskodnia. A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem
cserélhetik.
A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett
feladatlapon feltünteti a nevét, a vizsganap keltét, a vizsgatárgy megnevezését. Vázlatot,
jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni.
Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, s lehetőleg
egyidejűleg csak egy vizsgázónak. A folyóson a felügyelő tanár gondoskodik arról, hogy a
vizsgázók ne kerülhessenek kapcsolatba senkivel.
A helyiséget elhagyó vizsgázó átadja vizsgadolgozatát a felügyelő tanárnak, aki a távozás és
a visszaérkezés pontos idejét arra rávezeti.
Az írásbeli munka befejezése után a vizsgázó a vizsgadolgozat üresen maradt részeit,
valamint a piszkozatlapokat áthúzza, a megoldást tartalmazó vizsgadolgozatot az üres
feladatlapokkal, a piszkozatot tartalmazó áthúzott lapokkal együtt belehelyezi a nevével
ellátott borítékba, és nyitva átadja a felügyelő tanárnak. A felügyelő tanár – a vizsgázó
jelenlétében – ellenőrzi, hogy a vizsgadolgozat üresen maradt részeit és a piszkozatlapokat a
vizsgázó áthúzta-e. Ezt követően a vizsgázó jelenlétében leragasztja a borítékot. A felügyelő
tanár a jegyzőkönyvben feljegyzi a befejezés időpontját, és aláírja. A vizsgázó a boríték
lezárása után távozik a vizsga részére elkülönített épületrészből.
Ha a felügyelő tanár az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó
vizsgadolgozatát, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos
idejét, aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A felügyelő
tanár a folyóson lévő felügyelő tanár útján értesíti az igazgatót.
Az igazgató az írásbeli vizsga befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a
szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Megállapításait részletes
jegyzőkönyvbe foglalja. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a vizsgázó és a felügyelő tanár
nyilatkozatát, továbbá minden olyan eseményt, amely lehetővé teszi a szabálytalanság
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elkövetésének kivizsgálását. A jegyzőkönyvet a felügyelő tanár, az iskola igazgatója és a
vizsgázó írja alá. A vizsgázó külön véleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti.
Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról fel nem róható okból elkésik, távol marad, a megkezdett
vizsgáról engedéllyel eltávozik mielőtt a válaszadást befejezné, az adott vizsgatárgyból pótló
vizsgát tehet.
Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról
engedély nélkül eltávozik, az adott vizsgatárgyból javítóvizsgát tehet.
E § alkalmazásában a vizsgázónak fel nem róható ok, minden olyan a vizsgán való részvételt
gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó
szándékos vagy gondatlan magatartására.
Az első bekezdésben meghatározott esetben
 az igazgató – ha ehhez a feltételek megteremthetőek – hozzájárulhat ahhoz, hogy az
adott vizsganapon, vizsgaidőszakban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen,
 az engedélyben meg kell jelölni a hiányzó vizsgarész pótlásának formáját. Ha nincs
lehetőség az adott vizsgaidőszakban írásbeli vizsga letételére, engedélyezhető az
írásbeli vizsgarész szóbelivel történő kiváltása. Ebben az esetben a vizsgát a 37. §
(3) bekezdése szerint kell megszervezni és minősíteni,
 a vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig az írásbeli vizsgakérdésekre adott
válaszokat értékelni kell.
Ha a szaktanár a vizsgadolgozatok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó
meg nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, megállapítását rávezeti a
feladatlapra, és értesíti az igazgatót.
•

A vizsga helye: Gimnázium”A” épület (Régi épület)

•

A vizsgára érkezés: 800-kor kezdődő vizsgára 7 30, 1400-kor kezdődő vizsgára 1330

Az írásbeli vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókat (időtartam, használható
segédeszközök, formai követelmények, szabálytalanságok) a szaktanár tájékoztatja a
vizsgázót.
•

Az írásbeli vizsga feladatlapjait a szaktanár kijavítja az útmutató alapján és rávezeti a
javasolt pontszámot.

•

Az írásbeli vizsgakérdések megoldására adott szaktanári értékelést a szóbeli vizsga
előtt nyilvánosságra kell hozni.

Az írásbeli dolgozatok (közép és emelt szinten) megtekintésének időpontja:
2012. június 5. 800-1600
(az írásbeli vizsgák megkezdése előtt közli az érettségi vizsgabizottság iskola képviselője)
•

A vizsgázó a megtekintéskor a feladatlapjáról kézzel másolatot készíthet és az
értékelésre észrevételt tehet.

•

Az iskolában - elsősorban szervezéstechnikai okok miatt - még díjazás ellenében
sem lehet fénymásolatot készíttetni, ezért minden vizsgázónak azt ajánljuk, hogy
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dolgozatairól elektronikus úton /pl.: digitális fényképezőgéppel/ készítsen
másolatot.)
•

Esetleges észrevételét a megtekintést követő első munkanap végéig – 16 óráig –
adhatja be az iskola igazgatójának.

•

Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon
belül lehet igazolási kérelmet előterjeszteni. Az igazolási kérelem benyújtási
határideje jogvesztő. Észrevétel kizárólag az útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás
vagy az értékelés számszaki hibája esetében tehető.

•

A benyújtott észrevételről középszintű érettségi vizsga esetén a vizsgát szervező
intézmény pedagógusaiból álló vizsgabizottság, míg emelt szintű vizsga esetén a
Hivatal által kijelölt – a vizsgát szervező intézménytől – független szakértő dönt.

8. Szóbeli vizsga

Az előzetes értekezlet
•

A vizsgabizottság elnöke a tételsorokat jóváhagyja és az előzetes értekezleten
átadja a kérdező tanárnak

•

A vizsgabizottság megállapítja az írásbeli vizsgadolgozatokra adott válaszok
minősítését

•

A szóbeli vizsga időbeosztását

•

A vizsgázók és a tantárgyak sorrendjét

•

A szóbeli vizsga feltételeinek meglétét

•

Az eredményhirdetés időpontjának kitűzése

•

Döntés a beadott kérelmekről

•

Az írásbeli vizsga során történő szabálytalanságok kivizsgálása

•

Ha a szóbeli tételsor nem felel meg a részletes vizsgakövetelményeknek az elnök
intézkedhet a tételsor módosításáról

•

Meg kell határozni a testnevelés gyakorlat időpontját és helyét

Szükséges iratok
•

40/2002. OM rendelet

•

100/1997. Korm. rendelet

•

Törzslapkivonatok

•

Bizonyítványok
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A tájékoztató értekezlet
•

A vizsgabizottság elnöke tartja a szóbeli vizsga megkezdése előtt- ismerteti:

•

Az írásbeli vizsgán elért eredményeket

•

A szóbeli vizsgával kapcsolatos tudnivalókat

•

Az érettségi vizsgát követő eredményhirdetés helyét és idejét

•

A vizsgabeosztást, a csoportok szerinti vizsgaidőt

•

A vizsgabizottság által hozott határozatokat

•

A vizsgabizottság döntése elleni jogorvoslat lehetőségéről (a döntést követő három
munkanapon belül)

A szóbeli vizsga menete
•

szükséges dokumentumok biztosítása (jegyző)

•

A tételek megfelelő számban borítékolva (szaktanár)

•

Segédletek biztosítása (szaktanár)

•

Informatikai háttér (rendszergazda)

•

A vizsga kezdete: 800

•

A vizsga befejezése: 1800

•

A vizsgázónak legalább harminc perccel a vizsga megkezdése előtt kell
megérkezni

•

A nyilvánosság kérelemre kizárható

•

A vizsgacsoport legfeljebb hat főből állhat

•

Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc gondolkodási időt kell
biztosítani

•

Idegen nyelvből szóbeli vizsgán nincs felkészülési idő (a tétel kihúzása után a
vizsga azonnal megkezdődik)

•

A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad
előadásban kell elmondania

•

A felelés időtartama (középszinten) max. 15 perc

•

A tételt a vizsgázó húzza és kiválasztja a szükséges segédeszközöket

•

A tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg

•

A vizsgázót a tanár vizsgáztatja

•

A vizsgázó útbaigazítás és támogatás nélkül felel

•

Ha az adott tantárgy vizsgáztatási módszertana (pl. idegen nyelv) másként nem
rendelkezik, a vizsgabizottság tagjai kérdéseket akkor tehetnek fel, ha
meggyőződtek, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, elakadt, vagy ha a tétel
kifejtésében súlyosan tévedett vizsgázót nem szabad félrevezetni,
gondolkodásában, a tétel kifejtésében megzavarni
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Póttétel
•

Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy
alkalommal póttételt húzat vele

•

Póttétel minősítése: a felelet alapján elért pontszámot meg kell felezni és egész pontra
fel kell kerekíteni. A százalékos minősítést és az osztályzatot ennek alapján kell
kiszámítani.

Teljes tájékozatlanság
•

A teljes tájékozatlanság mérlegelése:

•

A vizsgabizottság ill. az elnök megítélésére van bízva.

•

Általános szabály nincs

•

Amennyiben a szóbeli felelet minősítése 10%-nál kevesebb lenne, a póttétel
húzatása mindenképpen szükséges

•

Ha a tanuló nem kíván póttételt húzni, ezt rögzíteni kell a szóbeli vizsga
jegyzőkönyvébe

•

A vizsgázónak az elnök engedélyt adhat, hogy két vizsgatárgy között (mielőtt
kihúzná a tételt) rövid időre elhagyja a termet

•

Ha a vizsgázó feleleteivel végzett elhagyja a vizsga helyszínét

Napi zárás
•

A nap folyamán elhangzott feleleteket a vizsgabizottság a vizsga befejeztével
előzetesen minősíti

•

A szóbeli vizsga pontszámainak a szoftverbe való felvitele lehet folyamatos ill. a
napi zárás után is megtörténhet (egyeztet szaktanár, jegyző, iskolai tag)

A szóbeli vizsgát írásban teszi le a vizsgázó
• Ha a tanuló – mentesség kapcsán - a szóbeli vizsgát írásban teszi le, írásos feleletét
a vizsgatétel kihúzása után külön vizsgahelyiségben, felügyelettel, 30 perc alatt
kell elkészítenie. A leírtakat a vizsgázó, vagy kérésére a kérdező tanár olvassa fel.
Szabálytalanság
•

Ha a vizsgázó segítséget nyújt társának, vagy annak segítségét igénybe veszi, meg
nem engedett eszközt használ, zavarja a vizsga rendjét az elnök figyelmezteti

•

Befejezheti a szóbeli vizsgát, de ha a szabálytalanság elkövetését a vizsgabizottság
megállapítja, a bizottság mérlegelhet, végső esetben az eredményt
megsemmisítheti

•

A figyelmeztetést a vizsga jegyzőkönyvébe fel kell tüntetni

•

Tartalmaznia kell:

•

A meghallgatottak nyilatkozatát

•

Minden eseményt, körülményt, amely lehetővé teszi az ügy kivizsgálását

•

A vizsgázó különvéleményét rá kell vezetni a jegyzőkönyvre
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Záróértekezlet
•

A szóbeli vizsga befejezése után a vizsgabizottság záróértekezletet tart

•

Megállapítják a vizsgázók szóbeli vizsgarészen nyújtott teljesítményének
minősítését, valamint a teljes vizsga összes minősítését

•

A záróétekezletről jegyzőkönyv készül

•

A vizsgázó teljesítményének elbírálására a szaktanár tesz javaslatot

•

A minősítést a vizsgabizottság véglegesíti

•

Jogszabályban előírt kérdésekben szavazás nem lehetséges

•

Szakmai vagy pedagógiai kérdésben lehet szavazás, szavazategyenlőség esetén az
elnök szavazata dönt.

Eredményhirdető értekezlet
•

Az érettségi vizsga eredményét a tanulókkal az elnök ismerteti

•

Az eredmény kihirdetése nyilvános

•

A jogorvoslati lehetőségek ismertetése

•

Érettségi bizonyítványt kell kiállítani annak, aki teljesítette az érettségi vizsga
követelményeit.

9. Érettségi vizsgabizottság döntése elleni törvényességi kérelem

A vizsgázó (illetve kiskorú vizsgázó esetében a szülő, gondviselő) az érettségi vizsga
vizsgabizottságának döntése ellen a döntést követő három munkanapon belül
jogszabálysértésre hivatkozva törvényességi kérelmet nyújthat be. A döntés jelen esetben az
érettségi vizsga eredményét jelenti, tehát az érettségi eredmények kihirdetésétől számított
három munkanap áll a vizsgázó (illetve kiskorú vizsgázó esetében a szülő, gondviselő)
rendelkezésére, hogy a törvényességi kérelmet benyújtsa. A törvényességi kérelem
benyújtására meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő, igazolási kérelemnek helye
nincs.
A törvényességi kérelemnek nincs formai követelménye, géppel vagy kézzel írt papíron is
be lehet nyújtani. A törvényességi kérelemnek röviden azokat az indokokat kell tartalmaznia,
amelyek a jogszabálysértés tényét igazolják.
A törvényességi kérelem nem illetékköteles.
A törvényességi kérelmet a vizsgát szervező intézmény igazgatójának kell benyújtani, de a
területileg illetékes megyei, fővárosi kormányhivatalnak (továbbiakban kormányhivatal) (a
kormányhivatal által működtetett vizsgabizottság esetén az Oktatási Hivatalnak) kell címezni.
A törvényességi kérelmek esetében a kérelmezőnek a kormányhivatallal (vagy az Oktatási
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Hivatallal) nincs közvetlen kapcsolata. A törvényességi kérelmet a kormányhivatal (a
kormányhivatal által működtetett vizsgabizottság esetén az Oktatási Hivatal) három
munkanapon belül bírálja el.
A vizsgát szervező intézmény igazgatója a törvényességi kérelmet a döntéssel kapcsolatban
rendelkezésre álló valamennyi irat másolatával együtt a benyújtás napján (ha ez nem
lehetséges, a benyújtást követő első munkanapon) megküldi a kormányhivatalnak (a
kormányhivatal által működtetett vizsgabizottság esetén az Oktatási Hivatalnak). A
kérelemhez csatolni kell a vizsgabizottság elnökének az üggyel kapcsolatos nyilatkozatát is.
A kormányhivatal (a kormányhivatal által működtetett vizsgabizottság esetén az Oktatási
Hivatal) a benyújtást követő három munkanapon belül meghozza a döntését, és a döntésről (a
kézbesítéssel egyidejűleg) rövid úton (futár, telefax, telefon) értesíti a vizsgát szervező
intézmény igazgatóját. A vizsgát szervező intézmény igazgatója a döntésről haladéktalanul
értesíti a vizsgázót és az érintett érettségi vizsga vizsgabizottságának elnökét. A
kormányhivatal (a kormányhivatal által működtetett vizsgabizottság esetén az Oktatási
Hivatal) a döntését - annak érdekében, hogy az esetleges bírósági felülvizsgálattól függetlenül
végre lehessen hajtani - előzetesen végrehajthatóvá nyilvánítja.
Ha a vizsgázó, illetőleg szülője, gondviselője a törvényességi kérelem ügyében hozott
döntéssel nem ért egyet, jogszabálysértésre való hivatkozással a határozat közlésétől számított
harminc napon belül kérheti a jogerős hatósági határozat bírósági felülvizsgálatát a
közigazgatási ügyekben eljáró területileg illetékes megyei vagy fővárosi bíróságtól.
Az eljárást meghatározó jogszabályok a következők:
•
•
•

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 84. § (5) bekezdése
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 59.
§ (1)-(3) bekezdés.

A törvényességi kérelmek benyújtásával kapcsolatos tájékoztatás telefonon vagy az
info@oh.gov.hu címen, e-mailben kérhető.
A kormányhivatal elérhetőségei
Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
5600 Békéscsaba, József Attila u.2-4.
Tel.:66/622-090
66/622-001
10. A 2012. május-júniusi vizsgaidőszaktól emelt szinten választható érettségi
vizsgatárgyakról
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm.
rendelet 61/A. §-a szerint a 2012. év május-júniusi vizsgaidőszaktól kezdődően emelt
szintű érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból tehető, amely - mint a felsőoktatási felvételi
eljárás során figyelembe vehető érettségi vizsgatárgy - a felsőoktatási intézmények felvételi
eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében szerepel.
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Ezek alapján a 2012. május-júniusi vizsgaidőszakban - a *-gal jelzettek kivételével - az
alábbi tárgyakból lehet emelt szintű vizsgára jelentkezni:
a kötelező érettségi vizsgatárgyak
•
•
•

•
•
•

magyar nyelv és irodalom
nemzetiségi nyelv és irodalom: horvát nyelv és irodalom, német
nemzetiségi nyelv és irodalom, román nyelv és irodalom, szerb nyelv és
irodalom, szlovák nyelv és irodalom
nemzetiségi nyelv: horvát nemzetiségi nyelv, német nemzetiségi nyelv,
szlovén nemzetiségi nyelv, valamint az egyes nemzetiségek/etnikai
kisebbségek nyelvei: beás nyelv, horvát nyelv, lovári nyelv, román
nyelv, szerb nyelv, szlovák nyelv
magyar nyelven, illetve a nemzetiségi és két tanítási nyelvű iskolákban a
tanítás nyelvén letett történelem
magyar nyelven, illetve a nemzetiségi és két tanítási nyelvű iskolákban a
tanítás nyelvén letett matematika
az élő idegen nyelv vizsgatárgy esetében az angol, német, francia, olasz,
orosz, spanyol nyelvekből tett vizsga;

a választható közismereti vizsgatárgyak közül a magyar nyelven, a nemzetiségi és két
tanítási nyelvű iskolákban a tanítás nyelvén letett
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fizika
kémia
biológia
földrajz
informatika
testnevelés
természettudomány *
társadalomismeret
belügyi rendészeti ismeretek
katonai ismeretek *
gazdasági ismeretek
latin;

a választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak magyar nyelvű vizsgáztatás esetén
•
•
•
•
•
•
•
•
•

egészségügyi alapismeretek
elektronikai alapismeretek
építészeti és építési alapismeretek
gépészeti alapismeretek
informatikai alapismeretek
környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek
közgazdasági alapismeretek
közgazdasági-marketing alapismeretek
közlekedési alapismeretek
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•
•
•

mezőgazdasági alapismeretek
oktatási alapismeretek
vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2012. május-júniusi vizsgaidőszakban a fenti
felsorolásban nem szereplő vizsgatárgyakból abban az esetben sem lehet emelt szintű érettségi
vizsgára jelentkezni, amennyiben egy korábbi vizsgaidőszakban a vizsgázót az adott
vizsgatárgyból javító vagy pótló vizsgára utasították.
11. Az írásbeli vizsgán használható segédeszközök - középszint
Tantárgy

Vizsgázó biztosítja

Biológia

Szöveges adatok tárolására és
megjelenítésére nem alkalmas
zsebszámológép

Dráma
Élő idegen nyelv

Három példány helyesírási szótár
Nyomtatott szótár (csak a IV.
részhez)

Fizika

Függvénytáblázat, szöveges adatok
tárolására és megjelenítésére nem
alkalmas zsebszámológép

Földrajz

I. feladatlap megoldásához nem
használható segédeszköz!
II. feladatlap megoldásához
használható segédeszközök:
középiskolai földrajz atlasz, szöveges
adatok tárolására és megjelenítésére
nem alkalmas zsebszámológép,
körző, vonalzó
Vonalzó

Kémia

Mozgóképkultúra és médiaismeret
Rajz és vizuális kultúra
Történelem

Számítógép a megfelelő
szoftverekkel

Függvénytáblázat periódusos
rendszerrel, szöveges adatok
tárolására és megjelenítésére nem
alkalmas zsebszámológép
Vizsgatermenként 4 helyesírási
szótár

Magyar nyelv és irodalom
Matematika

CD lejátszó a III. részhez
CD lejátszó

Ének-zene

Informatika

Az intézmény biztosítja

Függvénytáblázat (egyidejűleg akár
többféle is), szöveges adatok
tárolására és megjelenítésére nem
alkalmas zsebszámoló-gép, körző,
vonalzó, szögmérő

DVD lejátszó és tv vagy kivetítő
Középiskolai történelmi atlasz

2012

Vizsgatermenként 3 helyesírási
szótár
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Könnyűipari alapismeretek

a vizsgázó biztosítja: szöveges adatok
tárolására nem alkalmas
zsebszámológépet; körző; vonalzók

Gépészeti alapismeretek

a vizsgázó biztosítja: szöveges adatok
tárolására nem alkalmas
zsebszámológépet; körző; vonalzók;
függvénytáblázatok

12. Az írásbeli vizsgán használható segédeszközök – emelt szint
Tantárgy

Vizsgázó biztosítja

Biológia

Szöveges adatok tárolására és
megjelenítésére nem alkalmas
zsebszámológép
Nyomtatott szótár (csak a IV.
részhez)

Élő idegen nyelv
Fizika

Földrajz

Informatika
Kémia

Függvénytáblázat, szöveges
adatok tárolására és
megjelenítésére nem alkalmas
zsebszámológép
szöveges adatok tárolására és
megjelenítésére nem alkalmas
zsebszámológép, körző,
vonalzó
Vonalzó

Történelem

CD lejátszó a III. részhez

Számítógép a megfelelő
szoftverekkel

Függvénytáblázat periódusos
rendszerrel, szöveges adatok
tárolására és megjelenítésére
nem alkalmas zsebszámológép
Vizsgatermenként 4 helyesírási
szótár

Magyar nyelv és irodalom
Matematika

Az intézmény biztosítja

Függvénytáblázat (egyidejűleg
akár többféle is), szöveges
adatok tárolására és
megjelenítésé-re nem alkalmas
zsebszámoló-gép, körző,
vonalzó, szögmérő
Csak a II. részhez középiskolai
történelmi atlasz
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Vizsgatermenként 3 helyesírási
szótár
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13. Az írásbeli vizsgák vizsgaszerkezete
Tantárgy

Középszint

Emelt szint

Biológia
Dráma

Összefüggő feladatsor: 120 perc
Összefüggő feladatsor: 120 perc

Összefüggő feladatsor: 240 perc

Élő idegen nyelv

I. olvasott szöveg értése: 70 perc
II. nyelvhelyesség: 50 perc
III. hallott szöveg értése: 30 perc
IV. íráskészség: 90 perc

Mozgóképkultúra és médiaismeret
Rajz és vizuális kultúra

I. olvasott szöveg értése: 60 perc
II. nyelvhelyesség: 30 perc
III. hallott szöveg értése: 30 perc
IV. íráskészség: 60 perc
I. zenefelismerés: 20 perc
II. feladatsor: 100 perc
Összefüggő feladatsor: 120 perc
I. topográfia: 20 perc
II. földrajz ismeret: 100 perc
Összefüggő feladatsor: 180 perc
Összefüggő feladatsor: 120 perc
Szövegértési feladatsor: 60 perc
Szövegalkotási feladatsor: 180
perc
I. feladatsor: 45 perc
II. feladatsor: 135 perc
Összefüggő feladatsor: 180 perc
Összefüggő feladatsor: 180 perc

Történelem

Összefüggő feladatsor: 180 perc

I. feladatsor: 90 perc
II. feladatsor: 150 perc

Ének-zene
Fizika
Földrajz
Informatika
Kémia
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
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Összefüggő feladatsor: 240 perc
Összefüggő feladatsor: 240 perc
Összefüggő feladatsor: 240 perc
Összefüggő feladatsor: 240 perc
Összefüggő feladatsor: 240 perc

Összefüggő feladatsor: 240 perc

22

