TUDNIVALÓK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA MENETÉRŐL
ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA


A vizsga kezdete előtt fél órával meg kell érkezni (általában fél 8-ra).



Ünneplőben kell jönni.



7.35-kor igazgatói tájékoztató és a csoportbeosztás kihirdetése (májusban az első három
napon a tornateremben, a néhány fős vizsgáknál a kijelölt vizsgateremben).



Az írószereken, a szükséges segédeszközökön és az enni/innivalókon kívül mindent a
tornateremben kell hagyni (értéktárgyakat ne hozzatok magatokkal, a telefonokat le kell adni
az osztályfőnöknek).



„Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról
engedély nélkül eltávozik, az adott vizsgatárgyból javítóvizsgát tehet.” – Ugyanez vonatkozik a
szóbeli vizsgára is. (Ha a fentieket a záró értekezlet előtt igazolja, pótló vizsgát tehet, ez még
1. vizsgának számít.)

Segédeszközök a középszintű írásbeli érettségi vizsgán:


hagyományos kék (esetleg fekete) színű tollal kell írni (tartaléktoll!), ceruzát csak az ábrák
szerkesztéséhez vagy a rajzokhoz lehet használni, hibajavítót pedig egyáltalán nem szabad!



körző, vonalzó, zsebszámológép (matematika, fizika, kémia, földrajz), amely adatok tárolására
nem alkalmas



történelematlasz – bejegyzés nem lehet benne



földrajzatlasz (csak a 2. feladatlapnál) – bejegyzés nem lehet benne



függvénytáblázat (matematika, fizika, kémia) – bejegyzés nem lehet benne



helyesírási szótár (magyar, történelem) – az iskola biztosítja



szótár (csak a 4. feladatlapnál lehet használni) – aki tud, hozzon, de az iskola is ad



szöveggyűjtemény a magyar írásbelin NEM használható!



Az emelt szintű érettségi vizsgán korlátozottabb a segédeszközök használata, erről a
szaktanároktól kérjetek pontos tájékoztatást!



A segédeszközöket (vagy mást, pl. zsebkendőt) a vizsgázók egymásnak nem adhatják át, az
iskola által biztosított segédeszközt a diák kérésére a felügyelő tanár adja át a szükséges időre.

A munka kezdete előtti adminisztráció:


A felügyelő tanár kialakítja az ülésrendet, beírja a jegyzőkönyvbe, ellenőrzi a segédeszközöket,
majd aláíratja a tájékoztatás megtörténtét igazoló nyilatkozatot.



A felügyelő tanár kiosztja a borítékokat, amelybe a feladatlapokat kell tenni, erre rá kell írni a
nevet és az osztályt.



A felügyelő tanár kiosztja a feladatlapokat, ennek minden egyes oldalára – és a pótlapokra is –
fel kell írni a nevet és az osztályt.



Ellenőrizni kell, hogy megvan-e minden oldal, minden feladat, illetve hogy jól olvashatóak-e a
feladatok.



Figyelmesen el kell olvasni az első oldalon található kidolgozási útmutatót.



Az adminisztráció befejezése után el lehet kezdeni a munkát. A kidolgozási



Ha az írásbeli vizsga több részből áll, minden feladatlapnál ugyanez ismétlődik.

Dolgozni csak a feladatlapokon, illetve az iskola bélyegzőjével ellátott pótlapon lehet.
A vizsga alatt csak indokolt esetben lehet elhagyni a termet – a folyosót nem! –
(egyszerre csak egy vizsgázónak), ilyenkor a feladatlapot le kell adni a felügyelő tanárnak,
aki adminisztrálja a ki- és bejövetelt a jegyzőkönyvben és a feladatlapon.
A mellékhelyiségbe egyszerre csak egy vizsgázó mehet be!
Az egyes feladatlapok között nincs szünet, kivéve a nyelvi érettségin a 2. rész után 15 perc.

A munka befejezése után:


A feladatlapok és a pótlapok üresen maradt oldalait (vagy üresen maradt nagyobb részeit) és
– aki pótlapra írt piszkozatot – a piszkozatlapot átlósan át kell húzni.



Aki használt pótlapot, a feladatlap(ok) külívén lévő rovatokba be kell írni a piszkozatlapok,
illetve a tisztázatlapok számát, ha nem volt pótlap, a rovatot ki kell húzni (a feladatlap nem
számít „tisztázat”-nak)!



A feladatlapokat és minden pótlapot be kell tenni a kiosztott borítékba (ha több vizsgarészből
áll a vizsga, minden vizsgarész után), és át kell adni a felügyelő tanárnak (vizsga közben a
tanári asztalon vannak a borítékok).



A vizsga befejezése után a felügyelő tanár átnézi a kihúzásokat, majd le kell ragasztani a
borítékot, és a vizsgázónak alá kell írnia a jegyzőkönyv(ek)et.

A szabálytalanság következményei


Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgán szabálytalanságot követ el (beszélgetés, puskázás stb.), a
felügyelő tanár elveszi a dolgozatát, rávezeti az észlelt szabálytalanságot, és a
folyosóügyeletes közvetítésével értesíti az igazgatót. A munkát tovább lehet folytatni, de a
vizsga után le kell menni az igazgatóhoz, aki kivizsgálja az ügyet, és jegyzőkönyvet vesz fel.



Ha a szabálytalanságot a javító tanár vagy az érettségi elnök észleli, a szóbeli vizsga előtti
értekezleten vizsgálják ki az ügyet. (A javító tanárnak kötelessége jelentenie a
szabálytalanságot!)



A szabálytalanság következményeiről a vizsgabizottság az előzetes értekezleten dönt, és az
eset súlyosságának függvényében a következő határozatokat hozhatja (a szóbeli vizsgán
észlelt szabálytalanságra ugyanez vonatkozik):




egyes feladatok vagy feladatlapok megoldását érvénytelennek nyilvánítja,
az adott vizsgatárgyból javítóvizsgára utasítja a vizsgázót,
valamennyi vizsgatárgyból javítóvizsgára utasítja a vizsgázót.

A dolgozatok megtekintése, észrevétel az értékelésre:


Az írásbeli dolgozatok szaktanár által javasolt eredményeit a titkárságon lehet megnézni a
kijelölt napon, ekkor kell jelentkezni a dolgozatok megtekintésére is.



A dolgozatok megtekintéskor jegyzeteket lehet készíteni, illetve fénymásolást lehet kérni (20
Ft/old.)



Az emelt szintű érettségi írásbeli dolgozatokat elküldik az iskolába, ezért ezeket is nálunk, az
igazgatói irodában lehet megtekinteni, egységesen, az Oktatási Hivatal által kijelölt napon!



A dolgozatok átnézése után alá kell írni a megtekintés tényét igazoló jegyzőkönyvet.



Az észrevételt – a megtekintést követő napon – írásban kell benyújtani az igazgatónak (az
emelt szintű dolgozatoknál a Kormányhivatalnak címezve), és a lehető legpontosabban meg
kell nevezni az észlelt hibát.



„Észrevétel kizárólag az útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki
hibája esetén tehető.”



Az emelt szintű vizsgadolgozatok értékelésével kapcsolatos esetleges észrevételt az iskola
küldi el a Kormányhivatalnak.



Azt a vizsgázót, aki matematikából az írásbeli vizsgán 12 %-nál többet ért el, de nem érte el a
25 %-ot, értesítjük, hogy szóbeli vizsgával javíthat, és a szaktanártól megkapja a szóbeli
tételeket.

SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA


Az emelt szintű szóbeli vizsga időpontjáról és a vizsga helyszínéről a Kormányhivatal
mindenkinek levélben küld értesítést.



A középszintű szóbeli vizsga első vizsganapján 7.30-ra kell jönni ünneplő (ballagási) ruhában,
és csak tollat kell hozni.



A vizsgabeosztást az első napon ismerteti az érettségi elnök (aki aznap nem vizsgázik,
hazamehet), és ekkor mondja meg az eredményhirdetés időpontját is, amelyen szintén
mindenkinek ott kell lennie (ünneplőben).



A tételhúzás után – kivéve az idegen nyelvet – 30 perc felkészülési időt kell biztosítani.



A segédeszközöket a vizsgázónak kell kiválasztania.



Ha a vizsgázónak mentesítése van az írásbeli vizsga alól, két szóbeli tételből kell felelnie. A 2.
tétel kihúzása előtt 10 perc pihenőidőt kérhet, de ez alatt a vizsgatermet nem hagyhatja el. A
felkészülési ideje 2 x 30 perc.



A felkészüléskor lehet jegyzeteket készíteni, de a feleletet szabadon, önállóan, útbaigazítás
nélkül kell előadni, és csak akkor adható segítség, ha a vizsgázó a tétel kifejtésében elakadt,
vagy ha súlyosan tévedett.



A tételben szereplő kérdések, feladatok megoldásának sorrendjét a vizsgázó döntheti el.



A feleletidő a középszintű vizsgán 15 percnél több nem lehet, az emelt szintűnél általában 20
perc.



Két tantárgyi felelet között (de csak a következő tétel kihúzása előtt) rövid időre ki lehet
menni a teremből.



Ha a felelet nem éri el a szóbeli vizsgarészre adható összes pontszám 12 %-át, az elnök egy
alkalommal póttételt húzat. (Ilyenkor a póttételre adott felelet pontszámát meg kell felezni.)

EREDMÉNYEK, ÉRTÉKELÉS


Minden vizsgarészből (írásbeli/gyakorlati, szóbeli) el kell érni az adható pontszám 12 %-át, és
együtt a 25 %-át, különben elégtelen az osztályzat! (Az emelt szintű idegen nyelvi vizsgán az
írásbeli és a szóbeli vizsga is több vizsgarészből áll, itt külön-külön kell elérni a 12 %-ot.)



Aki az írásbeli/gyakorlati vizsgán nem éri el a 12 %-ot, az adott tárgyból nem tehet szóbeli
vizsgát.



Aki a matematika középszintű írásbeli vizsgán elérte a 12 %-ot, de a 25 %-ot nem, szóbeli
vizsgát tehet.



Ha az írásbelin és a szóbelin is elérte valaki a 12-12 %-ot, nem biztos, hogy összességében is

kijön a 25 %, mivel az írásbeli vizsga pontszáma az összpontszám kétharmadát teszi ki!


A vizsgán elért összpontszámot százalékra váltják át, ezt pedig osztályzatban is kifejezik
(mindkét érték bekerül az érettségi bizonyítványba:
Osztályzat

Középszintű vizsga

Emelt szintű vizsga

5

80 – 100 %

60 – 100 %

4

60 – 79 %

47 – 59 %

3

40 – 59 %

33 – 46 %

2

25 – 39 %

25 – 32 %

1

0 – 24 %

0 – 24 %



Ha a vizsgázó valamelyik tárgyból elégtelen osztályzatot kapott, érettségi bizonyítvány helyett
törzslapkivonatot kap, ezt meg kell őrizni, mert ezzel kell jelentkezni a javítóvizsgára. Csak az
első javítóvizsga ingyenes. (A 2. javítóvizsgáért 2013-ban középszinten 15 ezer, emelt szinten
25 ezer Ft-ot kell fizetni vizsgatárgyanként.)



Ha valakinek pótló vizsgát kell tennie (mert pl. az írásbeli vizsgák alatt vagy a szóbeli vizsga
előtt beteg lett, és ezt a záró értekezlet előtt igazolta is), a teljesített és érvényes
vizsgarészeket nem kell újra teljesítenie.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG


Jogorvoslatra a záró értekezletet követő 5 napon belül van lehetőség, a határidő elmulasztása
jogvesztő.



A fellebbezést/törvényességi kérelmet szabálysértésre való hivatkozással az igazgatónak kell
benyújtani a Kormányhivatalnak címezve.



Jogorvoslattal csak a vizsgabizottság által elkövetett szabálytalanság miatt lehet élni! Például:







nem biztosították a 30 perc felkészülési időt,
nem húzattak póttételt, pedig a felelet értéke nem érte el a 12 százalékot,
a kérdező tanár megzavarta a feleletet,
a felelet alatt nem volt jelen 3 vizsgabizottsági tag.

A szóbeli vizsgán kapott pontszám ellen nem lehet fellebbezni, hiszen a döntést a kérdező
tanár javaslatára a vizsgabizottság hozta.

EREDMÉNYES FELKÉSZÜLÉST
ÉS SIKERES ÉRETTSÉGI VIZSGÁT KÍVÁNUNK!

