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Május 02. hétfő

9 – 13. óráig

Magyar nyelv és irodalom

4 db Magyar helyesírási szótár – iskola

I.feladatlap 90 perc

II. feladatlap 150 perc

Május 03. kedd

9 – 12. óráig

Matematika

Függvénytábla, számológép – tanuló

I.feladatlap 45 perc

II.feladatlap 135 perc

Május 04. szerda

9 – 12. óráig

Történelem

Történelmi atlasz – tanuló

3 db helyesírási szótár - iskola

I. feladatlap 180 perc

Május 05. csütörtök

szünet (10.30 – 10.45.)

9.00 - 12.15-ig

Angol nyelv

Magnó – iskola (III.)

Nyomtatott szótár – tanuló (IV.)

I. 60 perc

II. 30 perc

III. 30 perc (magnó)

IV. 60 perc (szótár)

Május 06. péntek

szünet (10.30-10.45.)

9.00– 12.15-ig

Német nyelv

Magnó – iskola (III.)

Nyomtatott szótár – tanuló (IV.)

I. 60 perc

II. 30 perc

III. 30 perc (magnó)

IV. 60 perc (szótár)

Május 10. kedd

(14.00 – 16. 00)

Földrajz

I. nincs segédeszköz

II. földrajz atlasz, számológép, vonalzó, körző - tanuló

I. feladatlap 20 perc

II. 100 perc

Május 13. péntek

(8.00-11.00)

Informatika (közép)

Számítógép (iskola)

I. feladatlap 180 perc

Május 17. kedd

(8.00 – 10.00)

Fizika

Függvénytábla, számológép – tanuló

I. feladatlap 120 perc



Fizika



• Kérjük az érettségizőket, hogy ünneplőben jöjjenek.

• A vizsga kezdése előtt fél órával tartjuk a tájékoztatót a gimnázium 
udvarán

• Személyi igazolványt mindenki hozza magával.

• A tanuló által hozható segédeszközöket hozzátok magatokkal!! 

• (pl. angol nyelv: szótár angol-magyar, magyar-angol, pl. matematika,
fizika, kémia: zsebszámológép, négyjegyű függvénytábla, történelem
atlasz– engedélyezett, földrajz atlasz)

• Toll, ceruza – tanuló hozza!

• Innivaló, ennivaló /édesség  – hozható a vizsgára!



• Udvaron van a találkozó (fél órával a vizsga kezdete előtt), mindenki csak a 
tájékoztató után megy be a kijelölt terembe, ahol a felügyelő tanár szerinti 
beosztás szerint foglalja el a helyét.

• Személyi igazolvány, tollak, ceruza, megengedett segédeszközök kitétele a 
padra.

• A telefont kikapcsolva átadja a felügyelő tanárnak vagy az iskolavezetésnek a 
vizsga előtt.

• Az asztalra tett borítékra mindenki felírja a nevét, a tantárgy nevét, vizsga 
időpontját!

• A felügyelő tanár a feladatlapokat kezdéskor kiosztja, amelyre a tanulók 
felírják a nevüket - minden oldalra.

• A felügyelő tanár a vizsgahelyszínen biztosított segédeszközöket, vagy az iskola 
által lepecsételt pótlapot átadja, ha a vizsgázó kéri.

• A pótlap lehet – tisztázati vagy piszkozati lap. A piszkozati lapot mindig át 
kell húzatni a beadás előtt.



1. Ha az írásbeli több feladatlapból áll, az egyes dolgozatrészekre megadott idő
lejártával a vizsgázótól a dolgozatrészt (első rész esetén a borítékba helyezve) át kell
venni.

2. Átadás előtt a vizsgázó: a piszkozati lap, illetve a feladatlap üres feladatrészeinek
áthúzása után illetve a piszkozati- és tisztázati lapokról való nyilatkozása - a tanulói
asztal bal oldalán elhelyezik a feladatlapot (elsőnél borítékba helyezve, a borítékot
ilyenkor nem szabad leragasztani).

3. A felügyelő tanár kiosztja az új lapokat, majd összeszedi az előző dolgozatokat.

4. A felügyelő tanár ellenőrzi, hogy a vizsgázó feltüntette-e a nevét, a vizsgatárgy
nevét, szintjét és az időpontot a borítékon, a dolgozatrészeken a tanuló nevét,
valamint az esetleges tantárgy-specifikus információkat pl. matematikánál,
történelemnél, illetve áthúzta-e az üres feladatrészt, illetve a piszkozatot.

5. A vizsga végén a felügyelő tanár a vizsgázó jelenlétében a borítékot leragasztja,
majd a vizsgázó a vizsgázók listájában aláírja a nevét.



• Az írásbeli vizsga alatt a tantermet csak indokolt esetben lehet elhagyni, s lehetőleg 

csak egy vizsgázónak. 

• Ilyenkor a felügyelő tanárnak át kell adni a dolgozatot, amelyre rávezeti – azon a 

helyen, ahol az írásbeli munka félbemaradt - a kimenetel és a bejövetel időpontját, 

aláírja és ezt a jegyzőkönyvbe is beírja. 

• A segédeszközöket egymás közt szigorúan tilos cserélgetni.



Szabálytalanság – következményei

A felügyelő tanár a szabálytalanság tényét a feladatlapra rávezeti,- kézjegyével látja el – de a vizsgázó az írásbelit folytathatja. A 
szabálytalanságról jegyzőkönyv készül, melyre rákerül a vizsgázó észrevétele és aláírása is. A szabálytalanság elbírálására a

vizsgabizottság jogosult – döntések a következők lehetnek: 

az addig leírt megoldást 
érvénytelennek nyilvánítja.

az adott tantárgyból 
javítóvizsgára utasítja.

valamennyi vizsgatantárgyból 
javítóvizsgára utasítja.

pl. meg nem engedett segédeszközt használ, vét a magatartási szabályok ellen stb. 



Az érettségi vizsga lebonyolítására, az érettségi vizsgával 
összefüggő ügyviteli tevékenységre vonatkozó különös szabályok

• Az érettségi vizsgák lebonyolítása során figyelemmel kell lenni az egészségügyi hatóságok állásfoglalásai
alapján alkalmazandó, a Hivatal honlapján nyilvánosságra hozott egészségvédelmi intézkedésekre.

• Egyazon helyiségben az írásbeli vizsgát tevő vizsgázók létszáma nem haladhatja meg a 10 főt.

• Az írásbeli vizsgadolgozat (közép- és emelt szintű) megtekintését 2022. május 30-án az intézmény
biztosítja (8.00-16.00).

• A vizsgázó az észrevételeit legkésőbb 2022. május 31-én 16 óráig nyújthatja be az iskolánkba, az
igazgatónak címezve. Az észrevétel benyújtási határideje jogvesztő.

• Az e rendelet szerint megszervezett közép- és emelt szintű érettségi vizsgák időpontjairól, valamint
a vizsgák helyszínéről – a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerében megjelenített adatok
alapján – a vizsgajelentkezést fogadó intézmény értesíti a vizsgázót.



KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI

2022. június 16-17. (csütörtök – péntek)

Csütörtökön reggel minden tanuló 7:30-ra, ünneplőben legyen jelen.

A tájékoztató értekezleten történik a szóbeli beosztásról, az írásbeli 
észrevétel és az emelt szóbeli eredményekről a tájékoztatás.

Eredményhirdető értekezleten történik a bizonyítványok kiosztása.



Köszönöm a figyelmet!


