Tájékoztató az érettségi vizsga menetéről
2018/2019. tanév
Írásbeli vizsgák:
Megjelenés:
-

Kezdés előtt legalább fél órával
Ünneplő öltözékben

Terembeosztás:
-

Az aulában hirdetve

A vizsgát megelőzően:
-

Ülésrend kialakítása
Mobiltelefonok, leadása a felügyelő tanárnál
Boríték megírása (név, osztály, vizsgatárgy neve és szintje, vizsganap)

Segédeszközök:
-

Kék vagy fekete golyóstoll, rajzhoz ceruza
Egyéb eszköz a részletes követelményeknél (saját bejegyzést nem tartalmazhat)
A segédeszközök egymás között nem cserélhetők.
Csak a feladatlapon és a pecsételt lapokon lehet dolgozni!

Vizsga menete:
-

Kitöltési útmutató átolvasása
Név(osztály) feltüntetése minden oldalon
Megoldás csak az arra kijelölt helyre írható
Több dolgozatrész esetén: az idő lejártával a feladatlap elhelyezése a borítékban a pad
szélén (nem lezárva a felügyelő begyűjti)
Az idő elteltével a feladatlap és a piszkozat üresen maradt részének áthúzása
A tisztázati és piszkozati lapokra vonatkozó táblázat kitöltése a címoldalon
Egy feladatlap esetén: az idő lejártával az adatok ellenőrzése (felügyelő és vizsgázó
közösen)
Boríték leragasztása
A vizsgázó aláírja a jegyzőkönyveket, majd távozik a teremből.

A vizsga megszakítása:
-

A termet csak indokolt esetben lehet egyszerre egy főnek elhagynia.
Megkezdett vizsgáról engedéllyel való távozás esetén a vizsgázó kérésére a megoldott
vizsgakérdések értékelésre kerülnek, az igazgató engedélyt adhat pótló vizsgára.
Engedély nélküli távozás esetén a vizsgaeredmény elégtelen, javítóvizsga tehető.

Szabálytalanság:
-

Nem megengedett segédeszköz használata.
Magatartási szabályok megszegése.

A szabálytalanság következménye:
-

A felügyelő a dolgozaton jelzi a szabálytalanságot, majd a vizsgázó folytatja a
munkát.
Jegyzőkönyv felvétele a vizsga után.
A szabálytalanság elbírálása az előzetes értekezleten történik.

A vizsgabizottság döntése szabálytalanság esetén:
-

Vizsgarész érvénytelenítése részben vagy egészben, a teljesítmény értékelése az
érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával.
Javítóvizsgára utasítás az adott tantárgyból.

Dolgozatok megtekintése:
Időpont: 2019. június 3. 8.00-16.00
A dolgozatról másolat készíthető (kézi, elektronikus)- költsége a vizsgázót terheli.
-

Értékelésre vonatkozóan észrevétel tehető írásban, a megtekintést követő 1. munkanap
végéig (16 óráig) az intézményvezetőnek címezve.
Észrevétel csak az útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki
hibája esetén tehető.

Általános Tudnivalók:
Középszint
80-100%
60-79%
40-59%
25-39%
0-24%

Osztályzat
5 (jeles)
4 (jó)
3 (közepes)
2 (elégséges)
1 (elégtelen)

Emelt szint
60-100%
47-59%
33-46%
25-32-%
0-24%

Vizsgarészenként el kell érni 12%-ot
Matematikából szóbeli vizsga akkor van, ha elérte a 12%-ot, de nem érte el a 25%-ot.
Az egyes tárgyak írásbeli vizsgája:
Tantárgy
Magyar
nyelv és
irodalom
Matematika

Időpont
május 6.,
8.00

Időtartam Segédeszköz
240 perc
A vizsgáztató intézmény biztosít
vizsgacsoportonként 4példány helyesírási szótárt.

május 7.
8.00

180 perc

Történelem

május 8.
8.00

180 perc

Angol nyelv

május 9.
8.00

180 perc

A vizsgázónak kell hoznia függvénytáblázatot és
szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem
alkalmas zsebszámológépet, körzőt, vonalzót,
szögmérőt.
A vizsgázónak kell hozni történelmi atlaszt. A
vizsgáztató intézmény biztosít vizsgacsoportonként
3 példány helyesírási szótárt.
A vizsgázónak kell hoznia nyomtatott szótárt (a 4.
részhez. A vizsgáztató intézmény biztosít CD
lemezjátszót (3. rész).

Német nyelv

május 10.
8.00

180 perc

Informatika

május 16.
8.00

180 perc

Földrajz

május 16.
14.00

120 perc

Vizuális
kultúra
Spanyol
nyelv

május 20.
14.00
Május 22.
8.00

180 perc
180 perc

A vizsgázónak kell hoznia nyomtatott szótárt (a 4.
részhez. A vizsgáztató intézmény biztosít CD
lemezjátszót (3. rész).
A vizsgázónak kell hoznia vonalzót. A vizsgáztató
intézmény biztosít számítógépet a megfelelő
szoftverekkel, rendszergazdát.
A II. részhez, a vizsgázónak kell hoznia
középiskolai földrajz atlaszt, a szöveges adatok
tárolására és megjelenítésére nem alkalmas
zsebszámológépet, körzőt és vonalzót.
segédeszköz nem használható
A vizsgázónak kell hoznia nyomtatott szótárt (a 4.
részhez. A vizsgáztató intézmény biztosít CD
lemezjátszót (3. rész)

Szóbeli vizsgák:
Időpontja:
12.A vizsgacsoportja: 2019. június 17-19;
12.B vizsgacsoportja: 2019. június 19-22.
Vizsgák kezdete:
8.00-kor; gyülekező fél órával hamarabb.
Megjelenés:
A kihirdetett vizsgabeosztásban szereplő időpont előtt legalább fél órával, ünneplő ruhában.
A vizsga menete:
-

Nyitó/tájékoztató értekezlet, Ekkor tudják meg a vizsgázók a bizottság által
jóváhagyott írásbeli eredményeiket, valamint a vizsgabeosztást.
A vizsgabeosztást kifüggesztjük a büféterembe.
8.00-18.00 tartanak a szóbeli vizsgák; a vizsgaterembe csak írószerszám vihető be.
Legalább 30 perc a felkészülési idő (kivéve nyelvek), jegyzetlapot az iskola biztosít.
Legfeljebb 15 perc a felelési idő.
Eredményhirdető/záró értekezlet az utolsó vizsganapon, ekkor vehetik át a vizsgázók
az eredményeket igazoló dokumentumokat. (érettségi bizonyítvány, tanúsítvány,
törzslapkivonat)

