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A Kormány 167/2021. (IV. 9.) Korm. Rendelete
• alapján az érettségi vizsgatárgyak szóbeli vizsgarészei és a
Vizsgaszabályzat 31. § (4) bekezdése szerinti gyakorlati vizsgarészei (…)
a Vizsgaidőszakban nem kerülnek megszervezésre.
• Az e rendelet szerint tett sikeres érettségi vizsgát a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. §-a szerint teljesített,
teljes értékű, sikeres érettségi vizsgának kell tekinteni.
• 3. § (2) Bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén,
ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de
nem érte el a huszonöt százalékot, a Vizsgaszabályzat 41. § (2)
bekezdése szerint szóbeli vizsgát tehet. (Ebben és csak ebben az
esetben azonban megszervezésre kerül a szóbeli vizsga is!)

Általános egészségvédelmi szabályok az
érettségi vizsgák alatt
• Az érettségi vizsgák alatt az érintett iskolaépületekben a belépés általános
szabályai érvényesek: lázmérés, kézfertőtlenítés, maszk viselése kötelező,
kesztyű viselése opcionális a vizsgázók számára.
• Az írásbeli vizsgák megkezdése előtt a vizsgázók az „A” épület mögötti
parkolóban a megfelelő távolságot tartva várakoznak. Igazgató asszony által
tartott rövid ismertető után a legrövidebb úton és idő alatt, ám a
védőtávolságot (legalább 1,5 m) megtartva foglalják el kijelölt helyüket a
vizsgateremben a vizsgázók.
• A védőmaszk viselése a vizsgázók számára a vizsga előkészületei során
kötelező, az írásbeli vizsga alatt ajánlott, de nem kötelező.

Megjelenés az érettségi vizsgákon
• Megjelenés ünneplőben, lehetőség szerint érettségi öltönyben, de
mindenképpen ingben, sötét nadrágban. A farmert és hasonló
ruhadarabokat kérjük mellőzni!!!
• Pontosság: írásbeli vizsgák első napján 8 óra 20 percre kell jönni az
iskolába, a többi írásbeli vizsganapon ½ órával a vizsga megkezdése
előtt kell megjelenni.
• Az írásbeli érettségi vizsgára jól csomagolt élelmet, innivalót lehet
hozni. Ezek fogyasztása – a dolgozatokat kímélve - megengedett. Ezzel
nem zavarhatja a diák a többi vizsgázót.

Kötelező érettségi vizsgatárgyak az iskolában
• Magyar nyelv és irodalom
• Matematika
• Történelem
• Idegen nyelv
• Ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak

A tavaszi írásbeli vizsgák időpontjai
• Magyar nyelv és irodalom- 2021. május 3. 9:00
• Matematika - 2021. május 4. 9:00
• Történelem - 2021. május 5. 9:00
• Angol nyelv - 2021. május 6. 9:00
• Német nyelv - 2021. május 7. 9:00
• Ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak - 2021. május 12.
• Informatika - 2021.május 14.

A középszintű szóbeli érettségi vizsgák kezdő napjai
az iskolában:
• 12B osztály – 2021. június 16.
• 12C osztály – 2021. június 16.
• 12D osztály – 2021. június 21.

Vizsgakövetelmények az érettségi vizsgán
• írásbeli vizsgák

• egységes (www.oktatas.hu)
• központi feladatlapok
• korábbi feladatlapok
(https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok)

• szóbeli vizsgák – amennyiben tenni kell

• az érettségit szervező intézményben
• érdeklődni a szaktanárnál /cserhati.hu (témakörök)/ vagy általános leírás
/www.oktatas.hu/

Az érettségi vizsga értékelése
minden vizsgarészen min. 12% teljesítendő!
• Középszinten
80-100 % jeles
60-79 % jó
40-59 % közepes
25-39 % elégséges
0-24 % elégtelen

• Emelt szinten
60-100 % jeles
47-59 % jó
33-46 % közepes
25-32 % elégséges
0-24 % elégtelen

Használható segédeszközök az írásbeli
érettségi vizsgán tantárgyanként:
• Magyar nyelv és irodalom: helyesírási szótár - termenként 4 -4 db-t az
iskola biztosít.
• Matematika: függvénytáblázat (nem lehet benne kézi bejegyzés),
szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas
zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő.
• Történelem: a vizsgaszabályzat szerint engedélyezett történelmi atlasz
(szaktanár tud felvilágosítást adni). Használható még helyesírási szótár
is, amit az iskola biztosít.
• Idegen nyelvek: nyomtatott szótár (a 4. részhez használható).
• Informatikai ismeretek: számítógép a megfelelő szoftverekkel, amit az
iskola biztosít
• Ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak: tárgyanként eltérő
- oktatóval egyeztetve

Írásbeli vizsga 1.
• Fényképes igazolványt kell (nem diák!!!) mindenkinek magával hozni!!!
• Vizsgázó által biztosított segédeszközökről mindenki maga gondoskodik. A
dolgozat megírása kizárólag tollal (kék, esetleg fekete) történhet. A ceruzával írt
részeket (kivéve rajz, szerkesztés) a javító tanár nem értékelheti.
• A feladatlapok kiosztását követően a felügyelő tanár jelzi, hogy a vizsgázók a
munkát megkezdhetik, és ennek időpontját rögzíti a vizsga jegyzőkönyvében.
• A feladatok kidolgozására rendelkezésre álló időt ezen időponttól kell
számítani. (Ha egy érettségi több írásbeli vizsgarészből áll, akkor az adott részre
rendelkezésre álló idő lejárta után a megírt feladatlapot a diák a nevével
ellátott üres borítékba kell tegye. Utána ehhez már nem nyúlhat.)
• Az írásbeli munka befejezése után a vizsgázó a vizsgadolgozat üresen maradt
részeit, valamint a piszkozatlapokat (illetve a piszkozatlapon szereplő, az
értékelésbe nem beszámítandó részeket) áthúzza, a felhasznált tisztázati és
piszkozati pótlapok számát felírja a vizsgadolgozat címlapjára.

Írásbeli vizsga 2.
(Esetleges szabálytalanság)
• 23. § (1) Ha a felügyelő tanár az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel,
(meg nem engedett segédeszköz használata, beszélgetés stb.) 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.
• 29. § (1) A vizsgabizottság az előzetes értekezleten – az ügy kivizsgálása
után – dönt az írásbeli vizsgával kapcsolatos szabálytalanság
következményeiről.
• NE legyen SZABÁLYTALANSÁG!!!

MEGTEKINTÉS
• A dolgozatok megtekintése ( 2021.május 31. és 2021. június 1.)
• Megtekintés – iskola képviselőjének jelenlétében 8 óra időtartamban
történik.
• A vizsgázók észrevételeiket elektronikus úton is megküldhetik.
• Észrevétel kizárólag az útmutatótól eltérő javítás vagy az értékelés
számszaki hibája esetén tehető.
• Az észrevételek benyújtásának határideje: 2021. június 2. szerda 16
óra.

Segédeszközök a szóbeli vizsgákon
• Az iskola biztosít majdnem minden eszközt.
• A vizsgázó hozzon tollat, számológépet, esetleg körzőt, vonalzót,
szögmérőt és függvénytáblázatot (matematika)!

Hogyan készüljek a vizsgákra?
• Oszd be az idődet! (45 perc tanulás, 15 perc szünet)
• Oszd be a tanulnivalót!
• Rendszeres életmód (alvás, mozgás, vasárnapi pihenés)!
• Írj vázlatpontokat (max. 7) minden tételhez!
• Rendszeres ismétlés (a vázlatpontokat fejből)!
• A vizsga előtti délután mozogj, este időben feküdj le!
• Még este készíts össze mindent (ruha, segédeszközök, ennivaló)!

Minden hivatalos információ

Köszönöm a figyelmet!

Készítette: Mártonné Szalai Katalin
általános igazgatóhelyettes
Nagykanizsai SZC
Cserháti Sándor Technikum és Kollégium

