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Tájékoztató érettségi vizsgáról
Kedves Érettségizők!
Az iskola vezetősége szeretne tájékoztatni Benneteket az írásbeli érettségi vizsgával kapcsolatos
szabályokról, a vizsga menetéről, a vizsgák időpontjáról és a vizsgákon használható segédeszközökről.
Középszintű írásbeli vizsgák
Általános információk
Az írásbeli érettségi vizsgán 7:25-kor kell megjelenned a vizsga helyszínén.
- Az osztályok számára kijelölt gyülekező terembe menjél
- Személyes dolgaidat, mobiltelefonodat, okos órádat stb. kikapcsolt állapotban hagyd a teremben
A vizsgatermekbe 7:30-kor a felügyelő tanárral együtt mentek fel.
A gyülekező termeket 8:00-kor zárják. A vizsga végeztével a portáról kérheted el a teremkulcsot.
A vizsgaterembe íróeszközt, a személyi igazolványt - mivel személyazonosságodat igazolni kell - illetve ételt,
italt, csokoládét stb. vihetsz magaddal.
Öltözék: lányoknak matrózblúz/fehér ing, sötét alj, fiúknak fehér ing, öltöny.
A vizsgák időtartama
Német nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom: 240 perc
Matematika, történelem, informatika: 180 perc
Angol nyelv: IV vizsgarészből áll (60, 30, 30, 60 perc). A II. vizsgarész után 15 perc szünet van.
Biológia, fizika, földrajz, kémia: 120 perc
A német nyelven letett vizsgák idejét 25%-kal meghosszabbítják. (Nem vonatkozik a német nyelv és irodalom
vizsgára!)
Több feladatlapból álló vizsgák esetében a felügyelő tanár a táblára felírja a vizsgarész kezdési és zárási
időpontját.
Figyelem: A földrajz írásbeli érettségi vizsga kezdete: 14:00 óra!
Íróeszközök, segédeszközök
A vizsgán kék vagy fekete golyóstollat használj, rajzot ceruzával készíthetsz.
A Schiller Gimnázium a könyvtári állomány kapacitásának függvényében tudja biztosítani a vizsgázók számára
az előírt segédeszközöket (pl. szótár, atlasz).
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Ha saját szótárral szeretnél dolgozni, akkor azokat április 29-ig add le szaktanáraidnál! Ne felejtsd el a
nevedet felírni! A segédeszközökben nem szerepelhet beírás, kiemelés stb. A szaktanárok ezeket ellenőrzik.
Ezeket a segédeszközöket abba a terembe készítjük be, ahol az írásbeli vizsgád zajlik.
Jelezd a vizsga napján a felügyelő tanárnak, hogy a saját segédeszközből szeretnél dolgozni!
A vizsga után vidd haza a saját segédeszközeidet!
A vizsgán csak a központilag kiadott feladatlapokon, valamint a vizsgát szervező intézmény bélyegzőjével
ellátott lapjain dolgozhatsz.
Az írásbeli vizsga menete
A feladatlapok minden oldalára fel kell írni a kért adatokat.
A feladatlapok belső oldalán a kitöltéssel kapcsolatos fontos tudnivalók találhatók, figyelmesen olvasd el
ezeket!
Több feladatlapból álló vizsga esetében (pl. angol nyelv, matematika)
A megoldási idő letelte után
 a piszkozati lapokat, a feladatlap üresen maradt részeit húzd át
 töltsd ki a feladatlap címoldalán található pótlapokra vonatkozó táblázatot (tisztázat, piszkozat)
 ne a teleírt oldalak számát, hanem a papírlapok darabszámát írd fel
 a feladatlapot a borítékba tedd, de ne zárd le azt és helyezd az asztal bal oldalára
 az újabb feladatlapot a már megismert módon töltsd ki.
A feladatlapodat a megadott vizsgaidő előtt is leadhatod, de
 a következő vizsgarész feladatlapját nem kezdheted el előbb
 a következő vizsga feladatlap kiosztásáig a teremben kell maradnod
 a vizsgatermet csak az utolsó feladatlap beadása után hagyhatod el véglegesen.

Egyetlen feladatlapból álló vizsga esetében
A feladatlap kitöltése után, a rendelkezésedre álló idő előtt is beadhatod a feladatlapodat. A felügyelő tanár
utasításait kövesd!
Ha eltelt a vizsgára rendelkezésre álló idő, akkor a felügyelő tanár lezárja a vizsgát.
Leteszed a tolladat, befejezed a vizsgádat és csendben a helyeden ülve várod, hogy a felügyelő tanár
szólítson, hogy beadd a feladatlapodat.
A felügyelő tanár veled együtt közösen ellenőrzi
 a pótlapokat tartalmazó táblázatba beírt adatok helyességét
 a borítékon a nevedet, a vizsgatárgy nevét és szintjét, a vizsga idejét
 a feladatlapon és a pótlapokon a nevedet
 áthúztad-e a vizsgadolgozatod üresen maradt részeit és a piszkozatlapokat.
A vizsga végén a felügyelő tanár a jelenlétedben a borítékot leragasztja.
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Aláírod a vizsgajegyzőkönyvet, majd távozol a vizsgára elkülönített épületrészből.
A segédeszközöket, ha a sulié, add le a könyvtárba, ha a tiéd, ne felejtsd el hazavinni!
A szabálytalanságról és annak következményeiről
Szabálytalanságnak számít, ha
 meg nem engedett segédeszközt használsz
 vétesz a magatartási szabályok ellen.
Szabálytalanság esetén a felügyelő tanár elveszi a dolgozatodat, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt,
továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja és visszaadja neked és folytathatod az írásbeli vizsgát.
A vizsga után a szabálytalanságról jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a felügyelő tanár, az igazgató és te is
aláírod.
A külön véleményedet a jegyzőkönyvre rávezethetik.
A szabálytalanság elbírálására a vizsgabizottság jogosult. Ennek időpontja a szóbeli vizsga előtti előzetes
értekezlet.
A vizsgabizottság a következő döntéseket hozhatja:
 A vizsgakérdésre adott megoldásodat részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az
érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményedet.
 Az adott vizsgatárgyból javítóvizsgára utasítanak.
A dolgozatok megtekintésének lehetőségéről
A vizsgadolgozatok megtekintésének időpontja: 2019. június 3.
Bővebb információt aznap lehet olvasni a faliújságra kitett anyagokban.
A dolgozatodról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthetsz, és az értékelésre észrevételt tehetsz.
Kérésedre a saját vizsgadolgozatodról másolatot készíttethetsz, a másolat költségeit meg kell térítened.
A szaktanári értékelésre vonatkozó esetleges észrevételeidet a megtekintést követő első munkanap végéig
– 16 óráig – adhatod be az iskola igazgatójának.
Észrevétel kizárólag a javítási-értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés
számszaki hibája esetén tehető.
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Emelt szintű írásbeli vizsgák
Már csak olyan dolgokra szeretnénk felhívni figyelmedet, amelyek eltérnek a középszintű vizsgától. Minden
más információ az emelt szintű vizsgákra is vonatkozik.
A vizsgázó adatainak egyeztetése
Az emelt szintű vizsgák nem mindegyikét szervezik a Schillerben. Ügyelj arra, hogy időben odaérj a
vizsgádra!
Fontos: be kell mutatnod a vizsgaértesítő levelet (vizsgabehívót) és a személyi igazolványodat!
Az azonosító jelek használata
Az emelt szintű vizsgákon nem használod a nevedet. Azonosító jelet kapsz, ezt írod fel mindenhova.
A vizsga időtartama
Az írásbeli vizsga időtartama 240 perc.
A német nyelven letett vizsgák idejét 25%-kal meghosszabbítják. (Nem vonatkozik a német nyelv és irodalom
vizsgára!)
Íróeszközök, segédeszközök
A Schillerben szervezett emelt szintű vizsgákon az előírásoknak megfelelően biztosítjuk a vizsgához
szükséges segédeszközöket.
Ha más intézményben vizsgázol, nézz utána vagy kérdezd meg szaktanárodat, milyen segédeszközökről kell
gondoskodnod! (lásd a tájékoztató végén)
Az írásbeli vizsga menete
Ugyanaz, mint a középszintű vizsga esetében, de figyelj, név helyett azonosító jelet használj!
A szabálytalanságról és annak következményeiről
A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést, annak indokait, valamint a döntés elleni jogorvoslati
lehetőséget határozatba kell foglalni.
Észrevétel az írásbeli vizsga lebonyolításával kapcsolatban
Amennyiben az írásbeli vizsga lebonyolítása során a vizsgaszabályzatban és az adott vizsgatárgy részletes
vizsgakövetelményeiben foglalt vizsgaszervezési technikai jellegű előírásokat megszegték, az írásbeli vizsga
lezárását követő két órán belül az írásbeli vizsga helyszínén, a KH megbízottjánál a kormányhivatalnak
címzett írásbeli észrevételben teheted meg. A határidő jogvesztő, igazolásnak helye nincs.
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A dolgozatok megtekintésének lehetőségéről
A vizsgadolgozatok megtekintésének időpontja: 2019. június 3.
Bővebb információt aznap lehet olvasni a faliújságra kitett anyagokban.
Minden emelt szintű dolgozatodat a Schillerben tekintheted meg.

13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet - a 2018/2019. tanév rendjéről –
1. számú melléklet I.
Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok
A 2019. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák
Vizsga időpontja

Középszint

Emelt szint

2019. május 3. 8:00
2019. május 6. 8:00
2019. május 7. 8:00
2019. május 8. 8:00
2019. május 9. 8:00
2019. május 10. 8:00
2019. május 13. 8:00
2019. május 14. 8:00
2019. május 16. 8:00
2019. május 17. 8:00
2019. május 17. 14:00
2019. május 20. 8:00

német nemzetiségi nyelv és irodalom
magyar nyelv és irodalom
matematika
történelem
angol nyelv
német nyelv
informatika
biológia
informatika
kémia
földrajz
fizika

Összefoglaló a középszintű vizsgákon használható segédeszközökről
VIZSGATÁRGY
Német nemzetiségi nyelv
és irodalom

ÍRÁSBELI
a vizsgabizottságot működtető
intézmény biztosítja:
német helyesírási szótár, egy- és
kétnyelvű szótár (10 vizsgázónként
legalább egy példány) csak a II.
feladatlaphoz

SZÓBELI
a vizsgabizottságot működtető
intézmény biztosítja:
irodalmi szöveggyűjtemény, kötet vagy a
feladatok kidolgozásával összefüggő más
nyomtatott ismerethordozó
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Magyar nyelv és irodalom

a vizsgabizottságot működtető
intézmény biztosítja:
vizsgatermenként 4 példány helyesírási
szótár

a vizsgabizottságot működtető
intézmény biztosítja:
irodalmi szöveggyűjtemény, kötet vagy a
feladatok kidolgozásával összefüggő más
nyomtatott ismerethordozó a tételnek
megfelelő részlete (pl. internetes oldal
nyomtatott változata, egynyelvű szótár,
művelődéstörténeti térkép, képzőművészeti album)

Matematika

a vizsgázó biztosítja: függvénytáblázat
(egyidejűleg akár többféle is) és
szöveges adatok tárolására és
megjelenítésére nem alkalmas
zsebszámológép, körző, vonalzó,
szögmérő

a vizsgázó biztosítja: függvénytáblázat
(egyidejűleg akár többféle is), szöveges
adatok tárolására és megjelenítésére
nem alkalmas zsebszámológép, körző,
vonalzó, szögmérő

Történelem

a vizsgabizottságot működtető
intézmény biztosítja:
vizsgacsoportonként legalább 3 példány
helyesírási szótár

a vizsgabizottságot működtető
intézmény biztosítja:
az állami tankönyvfejlesztésért és
kiadásért felelős szerv által kiadott,
kronológiai adattáblázatot nem
tartalmazó középiskolai történelmi
atlasz

Élő idegen nyelv (angol,
német)

a vizsgázó biztosítja: az állami
tankönyvfejlesztésért és kiadásért
felelős szerv által kiadott, kronológiai
adattáblázatot nem tartalmazó
középiskolai történelmi atlasz
a vizsgabizottságot működtető
intézmény biztosítja:
CD-lejátszó (a III. részhez: Hallott szöveg
értése)
a vizsgázó biztosítja: nyomtatott szótár
(csak a IV. részhez: Íráskészség)

nincs segédeszköz

Biológia

a vizsgázó biztosítja:
szöveges adatok tárolására és
megjelenítésére nem alkalmas
zsebszámológép

a vizsgabizottságot működtető
intézmény biztosítja:
Állat és Növényismeret c. könyv vagy
ezzel egyenértékű információt
tartalmazó egyéb kiadvány, illetve
kísérlethez szükséges eszközök

Informatika

a vizsgabizottságot működtető
intézmény biztosítja: számítógép a
megfelelő szoftverekkel
személyi feltétel: rendszergazda
a vizsgázó biztosítja: vonalzó
a vizsgázó biztosítja: függvénytáblázat
(egyidejűleg akár többféle is) periódusos
rendszerrel, szöveges adatok tárolására
és megjelenítésére nem alkalmas
zsebszámológép

a vizsgabizottságot működtető
intézmény biztosítja: nyomtatott és
elektronikus források,
internetkapcsolattal rendelkező
számítógép
a vizsgabizottságot működtető
intézmény biztosítja: függvénytáblázat
periódusos rendszerrel, szöveges adatok
tárolására és megjelenítésére nem
alkalmas zsebszámológép, tételeknek
megfelelően csoportosított kísérleti
eszközök

Kémia
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Földrajz

I. feladatlap: segédeszköz NEM
használható;
II. feladatlap:
a vizsgázó biztosítja: használható
segédeszközök: középiskolai földrajz
atlasz, szöveges adatok tárolására és
megjelenítésére nem alkalmas
zsebszámológép, körző és vonalzó

a vizsgabizottságot működtető
intézmény biztosítja: középiskolai
földrajz atlasz

Fizika

a vizsgázó biztosítja: függvénytáblázat
(egyidejűleg akár többféle is), szöveges
adatok tárolására és megjelenítésére
nem alkalmas zsebszámológép

a vizsgabizottságot működtető
intézmény biztosítja: függvénytáblázat,
tételeknek megfelelően csoportosított
kísérleti eszközök vagy mérőműszerek a
vizsgázó biztosítja: szöveges adatok
tárolására és megjelenítésére nem
alkalmas zsebszámológép
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Összefoglaló az emelt szintű vizsgákon használható segédeszközökről
VIZSGATÁRGY
Német nemzetiségi nyelv
és irodalom

ÍRÁSBELI
a vizsgaszervező intézmény biztosítja:
német helyesírási szótár, egy- illetve kétnyelvű szótár

Magyar nyelv és
irodalom

a vizsgaszervező intézmény biztosítja:
vizsgatermenként legalább 4 példány helyesírási szótár

Matematika

a vizsgázó biztosítja:
függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is) és szöveges adatok tárolására és
megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő
a vizsgaszervező intézmény biztosítja:
vizsgacsoportonként legalább 3 példány helyesírási szótár
a vizsgázó biztosítja:
az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai
adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz (csak a II. részhez)
a vizsgaszervező intézmény biztosítja:
CD-lejátszó (III. részhez: Hallott szöveg értése)
a vizsgázó biztosítja: nyomtatott szótár (csak a IV. részhez: Íráskészség)

Történelem

Élő idegen nyelv (angol,
német)
Biológia
Informatika

Kémia

Fizika

a vizsgázó biztosítja: szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas
zsebszámológép
a vizsgaszervező intézmény biztosítja:
számítógép a megfelelő szoftverekkel személyi feltétel: rendszergazda
a vizsgázó biztosítja: vonalzó
a vizsgázó biztosítja:
függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is) periódusos rendszerrel, szöveges
adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép
a vizsgázó biztosítja:
függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is), szöveges adatok tárolására és
megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép

