
 
Írásbeli érettségi dolgozatok megtekintése 
  
 

 
Időpont: 2020. május 29. (péntek) 
Helyszín: Aula 
 
Helyszíni betekintésre az alábbi településeken lakó diákoknak van lehetőségük:  

 Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisszántó, Solymár 

 és azok a tanulók, akik nem kérték szkennelve a dolgozatukat 
 
Megtekintés módja: 

 Az épületben szájmaszk viselése kötelező! Maszkot mindenki hozzon 
magával! 

 Az aulában 8 főnél több diák nem tartózkodhat egyszerre. 

 A dolgozatokat laponként lefényképezhetitek, majd el kell hagynotok az 
iskola épületét. 

 A vizsgadolgozat részletes tanulmányozása, vagy az észrevétel 
megfogalmazása nem a megtekintés helyszínén történik!   

 
Osztályok beosztása: 
 
12. a osztály    8:30 – 10:00 
12. b osztály    10:00 – 11:30 
12. c osztály    11:30 – 12:30 
12.d és 12. e osztály   13:00 – 14:30 
Külsős vizsgázók    14:30 – 15:30  
 
A beszkennelt dolgozatokat 2020. május 28.-29-én küldjük ki.  
 
A szaktanárokkal kérdés esetén a közösen használt felületeken tudjátok felvenni 
a kapcsolatot. 
 
 

A vizsgadolgozat értékelésre vonatkozó észrevételeiteket  

2020. június 2-án 16.00 óráig  
nyújthatjátok be. 

 



A benyújtás határideje jogvesztő. 
Észrevétel kizárólag a javítási-értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő 
javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetén tehető.  
 
Javaslatok az észrevétel megtételére: 

 Ha észrevételt szeretnétek megfogalmazni – különösen emelt szintű 
érettségi vizsga esetében - akkor azt egyeztessétek az adott szaktanárral. 

 Észrevételeiteket konkrétan fogalmazzátok meg! Adjátok meg a feladat 
számát, betűjelét és azt a megoldást, amire az észrevételetek irányul. 

 A középszintű érettségi vizsgák észrevétele a Schiller Gimnáziumban kerül  
felüljavításra. 

 Az emelt szintű vizsgák esetében az észrevétel javítását a Kormányhivatal 
által felkért pedagógus végzi el (nem az iskola pedagógusa). 

 Észrevételeitek elbírálásának lehetséges módjai:  
o módosítják a pontszámotokat - megkapjátok a kért többlet pontot 

vagy pontokat 
o marad a pontszámotok - elutasítják az észrevételeiteket  
o módosítják a pontszámotokat – az eredeti javításban szereplő 

pontokat lefele módosítják = pontot veszíthettek! 
 
Az észrevételeiteket, a megfelelő azonosító információk megadása mellett vagy 
személyesen hozhatjátok be az iskolába vagy elektronikusan küldhetik be a 
Schiller Gimnázium email címére (gimi1@schillergimnazium.hu). 
 
A középszintű és emelt szintű észrevételi lapot a mellékelt linkekről tölthetitek 
le! Fontos, hogy a dokumentumot írjátok alá és úgy adjátok le! 
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