Tudnivalók érettségizőknek
Általános tudnivalók


Rendes érettségi vizsga a középiskolai tanulmányok követelményeinek teljesítése
után, a tanulói jogviszony fennállása alatt (vagy megszűnését követően első
alkalommal) tett érettségi vizsga.
 Ha a vizsgázó valamely vizsgatárgyból nem teljesítette a vizsgára bocsátás
feltételeit,(elégtelen év végi osztályzatot kapott) az érettségi vizsgát abból a
tárgyból nem kezdheti meg.
A tanuló kérelmére a rendes érettségi vizsgáját előrehozott érettségi vizsgára
kell változtatni a többi érettségi vizsgatárgy esetében.



A vizsga minden eseményére - írásbeli és szóbeli vizsgákra- ünnepi öltözetben kell
megjelenni!
Az érettségi vizsgán –írásbeli és szóbeli vizsgákon- a kihirdetett kezdő időpont előtt
30 perccel meg kell jelenni! Érettségi vizsgát késve elkezdeni nem lehet!

Ha a vizsgázó a vizsgáról felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik,
az adott vizsgatárgyból javítóvizsgát tehet.
Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról fel nem róható okból elkésik, távol marad, a megkezdett vizsgáról
engedéllyel eltávozik mielőtt a válaszadást befejezné, az adott vizsgatárgyból pótló vizsgát tehet.
Ha a vizsgázó a szóbeli vizsgán fel nem róható nem okból nem jelenik meg, vagy a vizsga helyszínéről
engedéllyel eltávozik, illetve a megkezdett vizsgát engedéllyel nem fejezi be, a szóbeli vizsgát - ha erre
lehetőség van - az igazgató engedélyével az adott vizsganapon vagy az adott vizsgaidőszak másik
vizsganapján megismételheti, illetve ha erre nincs mód, másik vizsgaidőszakban pótló vizsgát tehet.

Az írásbeli érettségi vizsga


Középszintű írásbeli vizsga időtartama 120,180 vagy 240 perc



Személyi igazolványát minden vizsgára a vizsgázónak magával kell hoznia! A
vizsganap kezdetekor az igazgató (ill. megbízásából a felügyelő tanár ) mindegyik
vizsgateremben megállapítja a jelenlévők személyazonosságát.



Ezt követően ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, az elkövetett szabálytalanság
következményeit, majd kiosztja a feladatlapokat. A feladatlapok kiosztásakor a
vizsgázók közül csak a vizsgázásra kijelölt csoport tagjai lehetnek jelen.



A vizsgázók csak a számukra megengedett vagy előírt segédeszközöket vihetik be
magukkal a vizsgaterembe. A mobiltelefonokat a felügyelő tanár a vizsgázókkal a
vizsga kezdete előtt kikapcsoltatja, a kikapcsolás tényéről meggyőződik, majd a
tanári asztalra kiteteti. A vizsgázóknál mobil kommunikációs eszköz még kikapcsolt
állapotban sem maradhat. Mobiltelefon számológépként nem használható. A
vizsgázók táskái, kabátjai a teremben elkülönítve kerülnek elhelyezésre.



Az írásbeli vizsgán csak a központilag kiadott feladatlapon, valamint a vizsgát
szervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapokon, feladatlapokon lehet dolgozni. A
rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával
(golyóstollal) kell elkészíteni.



A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett
feladatlapon (pótlapon, piszkozati lapon) feltünteti a nevét, a vizsganap keltét, a
vizsgatárgy megnevezését. Vázlatot, jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni.



Az íróeszközökről a vizsgázók a segédeszközökről a vizsgaszabályzatban leírtak
szerint a vizsgázók vagy az iskola gondoskodnak. ( mellékelve)



A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélgethetik.



Az írásbeli vizsga alatt a termet csak indokolt esetben (rövid időre) lehet elhagyni,
egyidejűleg csak egy vizsgázónak. A vizsgázó a kint tartózkodásának idejére a
dolgozatát a teremben felügyelő tanárnak átadja. A folyósón is felügyelő tanár
gondoskodik a vizsga szabályosságáról, a vizsgázók nem kerülhetnek kapcsolatba,
nem beszélgethetnek senkivel.



Az írásbeli munka befejezése után a vizsgázó a vizsgadolgozat üresen maradt
részeit, valamint a piszkozatlapokat áthúzza, a megoldást tartalmazó
vizsgadolgozatot az üres feladatlapokkal, a piszkozatot tartalmazó áthúzott lapokkal
együtt belehelyezi a nevével ellátott borítékba, és nyitva átadja a felügyelő tanárnak.



A felügyelő tanár - a vizsgázó jelenlétében - ellenőrzi, hogy a vizsgadolgozat üresen
maradt részeit és a piszkozatlapokat a vizsgázó áthúzta-e. Ezt követően a vizsgázó
jelenlétében leragasztja a borítékot.



A vizsgázó a dolgozat befejezése és a terem elhagyása után haladéktalanul távozik a
vizsga számára elkülönített épületrészből.



Ha a felügyelő tanár az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó
vizsgadolgozatát, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel
pontos idejét, aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát.
Az igazgató az írásbeli vizsga befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a
szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Az eseményről ekkor
jegyzőkönyv készül, melyet a vizsgázó is aláír. A szabálytalanság elbírálására a
vizsgabizottság jogosult.



A feladatsorok a javítási-értékelési útmutatókkal együtt a vizsgát követő napon
kerülnek fel az Oktatási Hivatal honlapjára-www.oktatas.hu



Az írásbeli dolgozatok értékelését a vizsgázó 2016. május 31-én ( kedden) 8.0016.00-ig megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, (
ill. térítés ellenében fénymásolatot kérhet) és az értékelésre észrevételt tehet. A
vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig - tizenhat óráig
- adhatja le. Észrevétel, melyet az iskola igazgatójának kell címezni kizárólag az
útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetében
tehető!

Szóbeli érettségi vizsga


A szóbeli vizsga reggel 8 óra előtt nem kezdhető meg és 18 óránál nem tarthat
tovább. A vizsgázónak minden felelete előtt legalább 30 perc felkészülési,
gondolkodási időt kell biztosítani.



Az idegen nyelv szóbeli vizsgája esetén nincs felkészülési idő, a tétel kihúzása után
a vizsgázó azonnal elkezdi a feleletét.



A szóbeli vizsgára a vizsgázónak csak íróeszközt kell hoznia minden más
segédeszközt az iskola biztosít.(kivéve a matematika és a közlekedési alapismeretek
tantárgyak szóbeli vizsgája.



A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem
segíthetik
.
A szóbeli vizsgán a tételt a vizsgázó húzza, és kiválasztja a tétel kifejtéséhez
szükséges segédeszközt. A tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét - ha
a részletes vizsgakövetelmények másként nem rendelkeznek - a vizsgázó határozza
meg.





A vizsgázó útbaigazítás és támogatás nélkül, önállóan felel, de ha elakad vagy
súlyosan téved, a vizsgabizottság tagjaitól segítséget kaphat. Egy felelet időtartama
legfeljebb 15 perc.



Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el, azaz
feleletének értékelése nem éri el a szóbeli vizsgarészre adható összes pontszám 12%át, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele.



Ha a vizsgázó valamely vizsgatárgyból több vizsgaeredménnyel rendelkezik, az
érettségi bizonyítványába csak az egyik eredmény kerülhet. A vizsgázó írásban
nyilatkozik arról, hogy melyik az az egy vizsgaeredmény, amelynek a bejegyzését
kéri a bizonyítványba. Az érettségi bizonyítványban nem szereplő
vizsgaeredményről tanúsítvány kerül kiállításra.



A vizsgázó az érettségi vizsga vizsgabizottságának döntése ellen jogszabálysértésre
hivatkozva fellebbezést/törvényességi kérelmet nyújthat be. A
fellebbezést/törvényességi kérelmet a vizsgát szervező intézmény igazgatójának kell
benyújtani, de a területileg illetékes megyei kormányhivatalnak kell címezni.

A tájékoztató az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló
100/1997. (VI.13.) kormányrendelet alapján készült.

