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Tájékoztató érettségi vizsgáról  
 

Kedves Schilleres-Érettségizők! 
 
2020. május 4-én rendkívüli szabályok alkalmazása mellett elkezdődnek az írásbeli érettségi vizsgák. Kérünk 
Benneteket, hogy alaposan tanulmányozzátok át ezt a tájékoztatót. Fontos nekünk, hogy a körülményekhez 
képest stresszmentesen, de a szabályok betartásával segíteni tudjunk Benneteket a vizsgák lebonyolítása 
során. Bízunk benne, felelős, érett partnerként számíthatunk rátok!  
Kívánunk sok sikert, megszerzett tudásotok jó alkalmazását, higgadtságot és persze egy nagy adag szerencsét 
a vizsgáitokhoz. Mindannyian drukkolunk nektek!  
 

Középszintű írásbeli vizsgák 
 

A vizsgák időpontjai (nálunk bejelentkezett vizsgatárgyak esetében) 
 

Vizsga időpontja Középszint Emelt szint 

2020. május 4. 9:00 magyar nyelv és irodalom 

2020. május 5. 9:00 matematika 

2020. május 6. 9:00 történelem 

2020. május 7. 9:00 angol nyelv 

2020. május 8. 9:00                                                                     német nyelv 

2020. május 11. 8:00 német nemzetiségi nyelv és irodalom 

2020. május 12. 8:00  kémia 

2020. május 13. 8:00 biológia 

2020. május 15. 8:00  informatika  

2020. május 18. 8:00   informatika 

2020. május 19. 8:00  fizika 

2020. május 20. 14:00  katonai alapismeretek 

 
A vizsgabehívók eljuttatása a vizsgázóknak 
 
A vizsgabehívók – mind emelt, mind középszinten - kiküldése az iskola feladata. Amint megérkeznek a 
vizsgabehívók, azokat átküldjük osztályfőnökeiteknek, akik az email címetekre továbbítják azokat. Probléma 
esetén a gimi1@schillergimnazium.hu címre írjatok. 
 
A külsős vizsgázóknak a megadott email címükre küldi el az iskolatitkárság a vizsgabehívót. 
 

Kérünk mindenkit, hogy csak egészségesen jöjjön el az érettségire! 
 
Általános információk 
 
A népismeret projektmunkák leadási határideje 2020. május 4.  8:30  az iskolatitkárságon. Aki eddig a 
határidőig nem adja le a projektmunkát, annak népismeret vizsgáját törölni kell, a többi vizsgája előrehozott 
érettségi vizsgának minősül. Érettségi bizonyítványt nem kap.  
 
 
Az írásbeli érettségi vizsgákon fél órával a vizsgák megkezdése előtt a kijelölt teremben kell ülnöd. Vigyázz 
a kezdési időpontokra! 
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A vizsga napjain, ha 9:00 órakor kezdődnek 7:45-től van lehetőséged elfoglalni a helyedet. FONTOS, hogy ne 
mindenki 8:15-re tervezze az érkezését, mert 15 perc alatt nem lehet ennyi embert biztonságosan beléptetni. 
 
Ha az írásbeli vizsga 8:00 órakor kezdődik, akkor a beléptetés kezdési időpontja 6:45. 
 
Az épületbe a beléptetés az alábbi beosztás szerint történik: 
 
Magyar, matematika, történelem, angol nyelv és német nyelv és irodalom vizsgák napjain 
Főbejárat: 12. a osztály és 12. c osztály 
Régi porta (Major utca): 12. b osztály és 12. d osztály 
Zeneiskola (Major utca): 12. e osztály, valamint külsős érettségizők 
 
A többi vizsganapon (biológia, informatika közép, informatika emelt) a beléptetés a főbejáraton történik. 
 
A beléptetés során mindenki számára kötelező a kézfertőtlenítés. 
A bejáratoknál látni fogjátok a vizsgatermek beosztását. 
 
Kérünk Benneteket, hogy a vizsgák megkezdése előtt ne csoportosuljatok, hanem mindenki a legrövidebb 
úton és idő alatt foglalja el helyét a kijelölt vizsgateremben (lásd a vizsgabehívón) és a bejáratoknál. 
 
Személyes dolgaidat a vizsgatermek előtti ruhafogasokon helyezheted el.  
 
A vizsgaterembe íróeszközt, a személyi igazolványt - mivel személyazonosságodat igazolni kell - illetve ételt, 
italt, csokoládét stb. vihetsz. Mobiltelefonodat és okos eszközeidet kikapcsolt állapotban a tanár által 
megadott helyre teszed a vizsgateremben. 
 
Könyvtári könyvek 
 
A könyvtárból kikölcsönzött könyveket az írásbeli érettségi napjain, de legkésőbb a német nyelv és irodalom 
vizsga napján (május 11.) hozzátok magatokkal.  
Névvel, osztállyal ellátva hagyjátok a kijelölt helyeken. 

 12.a és c. az aulában 

 12. b és d. az 5-ös teremben 

 12.e osztály a Zeneiskola aulájában. 
Aki ingyen tankönyves volt, kérjük, hozza be a függvénytábláját és a történelem atlaszát is, hogy az alsóbb 
évfolyamosok is használhassák! 
Kérjük, hogy a könyvek mellett adjátok le a szekrénykulcsaitokat is (szintén felcímkézve)! 
 
Öltözék 
 
A rendkívüli járványügyi helyzetre való tekintettel eltekintünk az öltöny viselésétől.  
Megtiszteled az érettségi vizsgát, ha az alkalomhoz illő öltözetben jelensz meg. 
 
A vizsgák időtartama 
 
Német nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom: 240 perc 
Matematika, történelem, informatika: 180 perc (+ 25 % a német nyelven letett vizsgák esetében) 
Angol nyelv: IV vizsgarészből áll (60, 30, 30, 60 perc). A II. vizsgarész után 15 perc szünet van. 
Biológia: 120 perc  
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Több feladatlapból álló vizsgák esetében a felügyelő tanár a táblára felírja a vizsgarész kezdési és zárási 
időpontját. 
 
Íróeszközök, segédeszközök  
 
A vizsgán kék vagy fekete golyóstollat használj, rajzot ceruzával készíthetsz. Hibajavító használata szigorúan 
tilos! 
 
Az iskola saját diákjai számára az előírt segédeszközök közül az alábbiakat biztosítja: 

magyar helyesírási szótár (termenként 1-3 db) 
német szótárak  
történelem atlasz 
függvénytáblázat (német nyelvű, magyar nyelvű) 
angol szótárak (korlátozott számban) 

 
Ha saját angol szótárral szeretnél / tudsz dolgozni, akkor azokat legkésőbb május 5-én a matematika 
érettségi vizsganapján adhatod le az igazgatói iroda előtti asztalra helyezve. Ne felejtsd el a nevedet felírni! 
A segédeszközökben nem szerepelhet beírás, kiemelés stb., ezeket ellenőrizni fogjuk.  
Ezeket a segédeszközöket abba a terembe készítjük be, ahol az írásbeli vizsgád zajlik.  
Jelezd a vizsga napján a felügyelő tanárnak, hogy a saját szótáradból szeretnél dolgozni! 
A vizsga után vidd haza a saját segédeszközeidet! 
 
Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépet, körzőt, vonalzót, 
szögmérőt neked kell behoznod a vizsgára. (Matematika: zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő:  
biológia: zsebszámológép,)  
 
A vizsgán csak a központilag kiadott feladatlapokon, valamint a vizsgát szervező intézmény bélyegzőjével 
ellátott pótlapokon dolgozhatsz.  
 
Az írásbeli vizsga menete  
 
A felügyelőtanár utasításait kell követned! 
Tájékoztatót hallgatsz meg a vizsga menetéről, aláírod az erről szóló jegyzőkönyvet. 
Megfelelő módon megadod a kért adatokat a borítékon, amibe a feladatlapokat teszitek. 
A feladatlapok kiosztása után minden oldalára fel kell írnod a kért adatokat.  
A feladatlapok belső oldalán a kitöltéssel kapcsolatos fontos és hasznos tudnivalók találhatók, figyelmesen 
olvasd el ezeket.  
 
Egyetlen feladatlapból álló vizsga esetében (pl. történelem) 
 
Ha végeztél a feladatlap megoldásával a rendelkezésedre álló idő előtt is beadhatod. 
A feladatlap beadása során a felügyelő tanár utasításait kövesd! 
 
Ha lejárt a vizsgaidő mindenki befejezi a feladatlap megoldását. 
Követed a felügyelőtanár utasításait. 
Leteszed a tolladat, becsukod a feladatlapodat és csendben a helyeden ülve várod, hogy a felügyelőtanár 
felszólítson.  
Csak egyesével történik a feladatlap beadása! Ennek fokozott betartása most a járványügyi helyzet miatt is 
kiemelten fontos! 
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A felügyelő tanár veled együtt közösen ellenőrzi 

 a pótlapokat (tisztázat, piszkozat) tartalmazó táblázatba beírt adatok helyességét 

 a borítékon a nevedet, a vizsgatárgy nevét és szintjét, a vizsga dátumát 

 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. 
Aláírod a vizsgajegyzőkönyvet, majd távozol a legrövidebb úton és idő alatt az épületből.  
 
A segédeszközöket, add le a könyvtárban, ha a tiéd, ne felejtsd el hazavinni! 
 
Több feladatlapból álló vizsga esetében (pl. magyar/német nyelv és irodalom, angol nyelv, matematika) 
 
A megoldási idő eltelte után a felügyelőtanár utasításai alapján 

 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. 
 
 
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, 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.  
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 dolgozat értékelése, eredményessége 
 

Bármely vizsgatárgyból tett középszintű érettségi esetén, feltéve ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte 
a 12 %-ot, de nem érte el a 25 %-ot, szóbeli vizsgát kell szervezni. Az ott szerzett eredménnyel a vizsga még 
sikeres lehet.  
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A vizsgák százalékos eredményét a megszervezett vizsgarészek összeredményéből számítják ki. A százalék 
kiszámításakor – a vizsgaszabályzat általános rendelkezéseinek megfelelően – a számítást csak az egész szám 
meghatározásáig végzik el. 
Ha egy vizsgatárgyból több vizsgarész kerül megszervezésre (pl. emelt szintű idegen nyelv), a vizsgázónak 
minden vizsgarészből legalább tizenkettő (12) százalékot kell teljesítenie ahhoz, hogy a vizsgatárgyból a 
teljesített százalékérték alapján legalább elégséges osztályzatot kaphasson. Ha a vizsgázó valamelyik 
vizsgarészből nem éri el a 12 százalékot, a többi vizsgarész eredményétől függetlenül az érettségi vizsgájára 
elégtelen eredményt kap. 
 

Az osztályzat meghatározása most is a százalékos 
eredmény alapján történik az alábbiak szerint. 
 Középszintű vizsga esetében: 

Emelt szintű vizsga esetében: 

 80-100% elérése esetén jeles (5), 
 60-79% elérése esetén jó (4), 
 40-59% elérése esetén közepes (3), 
 25-39% elérése esetén elégséges (2), 
 0-24% elérése esetén elégtelen (1) 

60-100% elérése esetén jeles (5), 
47-59% elérése esetén jó (4), 
33-46% elérése esetén közepes (3), 
25-32% elérése esetén elégséges (2), 
0-24% elérése esetén elégtelen (1). 

 

 
A dolgozatok megtekintésének lehetőségéről  
 
A vizsgadolgozatok megtekintésének időpontja: 2020 május 29.  
Az iskola lehetőségei és kapacitása miatt a következő módokon tekinthetitek meg a dolgozatok. 
 

A) Az alábbi településen lakó diákok (a mozanaplóban szereplő lakcím alapján) személyes tekinthetik 
meg a dolgozataikat: 
Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisszántó, Solymár 
Ebben az esetben laponként lefényképezheted a vizsgafeladatlapjaidat, majd utána azonnal 
elhagyod az épületet. 
A vizsgadolgozat részletes tanulmányozása, vagy az észrevétel megfogalmazása már nem a 
megtekintés helyszínén történik!   
Bővebb információt a beosztásról a megtekintés előtti napon találsz az iskola honlapján. 

B) A többi tanulónk számára az iskola vállalja a feladatlapok beszkennelését (ez összesen kb. 8000 
oldal). Ezeket átküldi az email címedre, ha be van írva a mozanaplóba, ha nincs, akkor az 
osztályfőnöködön keresztül kapod meg a szkennelt feladatlapokat. 
Ha nem tartasz igényt a szkennelésre, mert szívesebben fotóznád te le magad a helyszínen a 
dolgozatokat, kérjük, feltétlen jelezd május 18-ig a gimi1@schillergimnazium.hu címen, hogy 
feleslegesen ne dolgozzunk! 

 
Szaktanáraiddal kérdés esetén a közösen használt felületeken tudjátok felvenni a kapcsolatot. 
 
A vizsgadolgozat értékelésre vonatkozó észrevételeidet 2020. június 2-án 16.00 óráig nyújhatod be.  
A benyújtási határideje jogvesztő. 
  

Az észrevételedet, a megfelelő azonosító információk megadása mellett elektronikusan is benyújthatod 
annál az intézménynél, ahol a vizsgára jelentkeztél.  
 
Észrevétel kizárólag a javítási-értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés 
számszaki hibája esetén tehető.  
 
 

mailto:gimi1@schillergimnazium.hu


 

6 

Szóbeli vizsgák 
 
A szóbeli vizsgák időpontja: 
12. a osztály 2020. június 11. 
12. d osztály 2020. június 12. 
12. b osztály 2020. június 15. 
12.c és 12. e osztályok 2020. június 16. 
 
Ezeken a napokon fognak vizsgázni az írásbeli érettségi alól felmentett diákok, illetve azok akik az írásbeli 
érettségin 12-24% között teljesítettek. 
Ezen a napon történik meg az érettségi bizonyítványok kiadása, ezért az adott napot mindenki tartsa 
szabadon. 
A részletekről később tudunk tájékoztatást adni. 
 
 
Az alábbi linkek több kérdésedre is választ adhatnak: 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2020/2020-
as_erettsegi_korm.rend.pdf 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/tajekoztato_specialis_szabalyok 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/gyik_uj 
 
 

 

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. A vizsgabehívódon szerepel a helyszín. 
Ügyelj arra, hogy időben odaérj a vizsgádra.  
Fontos: be kell mutatnod a vizsgabehívódat 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!) 
 

 
 
 
 
 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2020/2020-as_erettsegi_korm.rend.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2020/2020-as_erettsegi_korm.rend.pdf
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/tajekoztato_specialis_szabalyok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/gyik_uj
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Íróeszközök, segédeszközök  
 
A Schillerben szervezett emelt szintű vizsgákon saját tanulóink számára biztosítjuk a vizsgához szükséges 
segédeszközöket. 
 
Ha más intézményben vizsgázol, nézz utána vagy kérdezd meg szaktanárodat, milyen segédeszközökről kell 
gondoskodnod. 
 
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.  
 

A dolgozatok megtekintésének lehetőségéről  
 
Lásd a fent leírtakat! 
Minden emelt szintű dolgozatodat a Schillerben tekintheted meg. 
 
 

Biztonsági intézkedések 
 
Még egyszer felhívnánk figyelmeteket az előírt járványügyi biztonsági előírások betartására. 
 

 Csoportosulni nem szabad sem iskolába jövet, sem az iskola épületében, sem az iskola elhagyása 
után! 

 A csomagokban található vizsgafeladatlapok vírusmentesek. 

 A vizsgázók számára a hatóságok minden napra védőmaszkot biztosítanak, amelynek viselése a 
vizsga alatt ajánlatos, de nem kötelező! 

 A kézfertőtlenítő rendszeres használata kötelező! Kézfertőtlenítés a bejáratoknál kötelező és a 
mosdókban rendelkezésre áll fertőtlenítőszer. Aki gondolja, hozzon otthonról magával a terembe is 
kézfertőtlenítőt. 

 Egy teremben maximum 10 vizsgázó ülhet. 
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Kedves Vizsgázók! 
 

Minden szinten eredményes vizsgaidőszakot kívánunk nektek! 
 

 

Összefoglaló a középszintű vizsgákon használható segédeszközökről 
 

VIZSGATÁRGY ÍRÁSBELI SZÓBELI 

Német nemzetiségi nyelv 
és irodalom 

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

a vizsgabizottságot működtető 
intézmény biztosítja: 
irodalmi szöveggyűjtemény, kötet vagy a 
feladatok kidolgozásával összefüggő más 
nyomtatott ismerethordozó 

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, képző-
művészeti 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 vizsgázó biztosítja: az állami 
tankönyvfejlesztésért és kiadásért 
felelős szerv által kiadott, kronológiai 
adattáblázatot nem tartalmazó 
középiskolai történelmi atlasz 

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 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 
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Informatika a vizsgabizottságot működtető 
intézmény biztosítja: számítógép a 
megfelelő szoftverekkel  
személyi feltétel: rendszergazda 
a vizsgázó biztosítja: vonalzó 

a vizsgabizottságot működtető 
intézmény biztosítja: nyomtatott és 
elektronikus források, 
internetkapcsolattal rendelkező 
számítógép 

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 

 
 

Összefoglaló az emelt szintű vizsgákon használható segédeszközökről 

 

VIZSGATÁRGY ÍRÁSBELI 

Német nemzetiségi nyelv 
és irodalom 

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 

Történelem 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) 

Élő idegen nyelv (angol, 
német) 

a vizsgaszervező intézmény biztosítja:  
CD-lejátszó (III. részhez: Hallott szöveg értése)  
a vizsgázó biztosítja: nyomtatott szótár (csak a IV. részhez: Íráskészség) 

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

Informatika a vizsgaszervező intézmény biztosítja:  
számítógép a megfelelő szoftverekkel személyi feltétel: rendszergazda  
a vizsgázó biztosítja: vonalzó 

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

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

Katonai alapismeretek nincs segédeszköz 

 


