
Kedves Érettségiző Diákunk! 

 

Az előtted álló megmérettetéshez összegyűjtöttünk néhány gyakorlati tudnivalót. Kérlek, 

olvasd el figyelmesen, s ha további kérdésed van, fordulj bizalommal osztályfőnöködhöz, 

szaktanáraidhoz, az osztály jegyzőjéhez vagy az igazgatósághoz. 

 

Az írásbeli érettségi vizsgák időpontjai: 

 

Magyar nyelv és irodalom 2015.május 4. hétfő 8 óra 

Matematika 2015.május 5. kedd 8 óra 

Történelem 2015.május 6. szerda 8 óra 

Angol nyelv 2015.május 7. csütörtök 8 óra 

Német nyelv 2015.május 8. péntek 8 óra 

Informatika (emelt szint) 2015.május 12. kedd 8 óra 

Latin nyelv 2015.május 12. kedd 14 óra 

Biológia 2015.május 13. szerda 8 óra 

Társadalomismeret 2015.május 13. szerda 14 óra 

Kémia 2015.május 14. csütörtök 8 óra 

Földrajz 2015.május 14. csütörtök 14 óra 

Informatika (középszint) 2015.május 15. péntek 8 óra 

Ének-zene 2015.május 15. péntek 14 óra 

Fizika 2015.május 18. hétfő 8 óra 

Rajz és vizuális kultúra 2015.május 18. hétfő 14 óra 

Francia nyelv 2015.május 20. szerda 8 óra 

Filozófia 2015.május 20. szerda 14 óra 

Olasz 2015.május 21. csütörtök 8 óra 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 2015.május 21. csütörtök 14 óra 

Ezek az időpontok az informatika kivételével közép- és emelt szinten ugyanazok. 

Megjelenés minden alkalommal ünneplőben ½ órával a kezdés előtt. 

Felhívjuk figyelmedet, hogy késve az írásbeli vizsgára nem mehetsz be! (Itt nincs 

„késős” papír!!!) 

Az írásbelin használható segédeszközökről tanáraid adnak felvilágosítást. Ezekről az 

eszközökről magadnak kell gondoskodnod (kivételt képez a magyar és történelem írásbelin 

használható Magyar helyesírási kéziszótár (és nem a Magyar helyesírás szabályai!), melyet 

/vizsgatermenként 4 db-ot/ az iskola biztosít számodra, de ha tudsz, hozhatsz magaddal), 

semmiképpen sem használhatod a körülötted ülőkét. Ne az utolsó pillanatban szaladj a 

könyvtárba, hiszen nem biztos, hogy ott van elég, és az sem biztos, hogy a könyvtár már kora 

reggel nyitva van. Ügyelj arra, hogy a szótárak, táblázatok, atlaszok „nyomdatiszták” 

legyenek, azaz nem lehetnek benne általad, (vagy más által) beírt szövegek, rajzok, stb. 

Ezeket még otthon tüntesd el (radírozd ki, fesd át, ragaszd le)! Ha ezt elmulasztod, a 

felügyelő tanár nem engedheti meg a segédeszköz használatát! Számológépek közül a 

szöveges tárolásra és megjelenítésre nem alkalmas gépek használhatóak. 

Személyi igazolványt (és nem diákigazolványt) minden vizsgára hozz magaddal! 

Emelt szinten ez különösen fontos!!! 

Az írásbeli vizsgán a táskádat a felügyelő tanár által kijelölt helyen helyezd el, az 

asztalodon csak a feladatlap, szükség esetén iskolai pecséttel ellátott piszkozat papír, (amire 

dolgozol – ezt az iskola biztosítja számodra -), írószer, a megengedett segédeszközök, és a 

tízóraid lehetnek. 



Mobiltelefont az érettségi vizsga teljes időtartama alatt az iskola épületébe 

behozni tilos! (Ha „véletlenül” mégis nálad marad, kikapcsolt állapotban feltétlenül add át a 

felügyelő tanárnak! A mobiltelefon tartása is szabálytalanságnak számít!) 

Minden alkalommal legalább 2 db kék, vagy fekete színnel író tollat hozz magaddal! 

(Más színt nem használhatsz.) Ceruzával nem írhatsz, legfeljebb az ábrákat rajzolhatod 

ceruzával. 

Az írásbeli vizsgán kizárólag a feladatlapon és az iskola által biztosított, pecséttel 

ellátott papíron dolgozhatsz, és az írásbeli végén minden papírt be kell adnod. A 

dolgozatodban semmiképpen se használj szövegjavítót (kifestőt, rollert, stb)! Ha valamit 

elrontottál, azt egy vonallal áthúzhatod. Az áthúzott részt nem veszik, és nem is vehetik 

figyelembe. A dolgozat beadása előtt rá kell írnod a feladatlapra azt, hogy hány pecsételt lapot 

kaptál, ebből mennyi a piszkozat és mennyi a tisztázat (és természetesen ennyit is adsz be)! 

A beadás előtt, ha írtál piszkozatot, azt egy vonallal át kell húznod, valamint a 

feladatlapod üresen maradt részeit is át kell húznod. Minden pótlapot, még ha csak 

piszkozatra használtad is és áthúztad, be kell adni! Ügyelj arra, hogy minden lapra felírd a –

középszintű vizsga esetén a  

- nevedet, 

- a vizsga tárgyát 

- a vizsga szintjét 

- dátumát 

emelt szintű vizsga esetén a nevedet egy kód helyettesíti.! Ugye tudod, hogy a helyesírásra 

nem elég csak a magyar dolgozatok megírása közben figyelni?  

Az írásbeli vizsga alatt ehetsz, ihatsz (vizet, üdítőt), de ügyelj arra, hogy ne piszkítsd 

be a dolgozatodat, és a többieket ne zavard! A vizsga alatt, ha nagyon szükséges néhány 

percre kimehetsz (egyszerre csak 1 érettségiző mehet ki a teremből), de ha nem feltétlenül 

szükséges, az első 1,5 óra alatt lehetőleg ne menj ki. Amikor kimész, le kell adnod minden 

feladatlapot és papírt a felügyelő tanárnak úgy, hogy megmutatod neki, hogy hol tartasz. Sem 

a teremben, sem a folyosón nem beszélhetsz senkivel. Az adott szintet nem hagyhatod el. 

(Nem mehetsz le a földszintre, vagy ki az épületből). 

A dolgozatodat teljesen önállóan kell megírnod, a közös munkának még a látszatát is 

kerüld! 

Az írásbelik majd mindegyike több részből áll, melyek megoldása előre meghatározott 

ideig tarthat. (Az igazgatói irodával szemközti falon láthatod a táblázatokat, részletes 

vizsgaleírást találsz a könyvtárban). A nyelvi érettségi kivételével az egyes részek között 

nincs szünet, és ha hamarabb befejezted az adott feladatlap megoldását, sem lehet a termet 

elhagyni. (Kivétel szükség esetén a fent leírt néhány perces kimenetel.) Ha mindent 

megoldottál, ellenőrizted és még mindig nincs vége az adott feladatlap megoldására szánt 

időnek, csendben és nyugton maradj a helyeden, ne zavard a többieket, ne nézegesd, mit 

csinálnak, mert minden forgolódás, beszéd, zavarás szintén szabálytalanságnak számít. 

Ilyenkor érdemes enni, így nem a feladatmegoldásból veszel el időt. A nyelvi érettségi 4 

részből áll, ott a második rész után van 15 perc szünet, akkor ki lehet menni, a többi részre a 

fenti szabályok érvényesek.  

Az írásbeli végén mindent be kell adni és visszaülni csendben a helyedre, a felügyelő 

tanár egyesével szólít benneteket, együtt ellenőrzitek, hogy mi kerül a borítékba, és azt a 

felügyelő tanár a jelenlétedben leragasztja. Ezután mindketten aláírjátok a vizsgáztatási 

jegyzéket. El ne menj az aláírás nélkül!!! Kérlek, segítsd a felügyelő tanárt, hogy zavartalanul 

tudjon a szólított vizsgázóval egyeztetni, néhány perc múlva a folyosón meg tudod beszélni a 

társaiddal a megoldást… 

 



Természetesen, ha az utolsó rész feladataival hamarabb végzel, és mindent többször 

átnéztél, ellenőriztél, és semmi dolgod, akkor – és csak akkor!- beadhatod hamarabb a 

dolgozatodat, de az egyeztetés és aláírás nélkül ne menj el. Ha ezzel is készen vagy, akkor 

elmehetsz, nem kell megvárnod a végét. Ezt csak akkor tedd, ha egészen biztos vagy a 

megoldásodban, mert ha kimész és rájössz, hogy valamit kihagytál, elrontottál, stb, már nem 

folytathatod a megoldást. 

 

Az írásbeli dolgozatok hivatalos megtekintésének helyszíne az iskolánk, időpontja: 

 

2015. június 2. kedd 8-16 óra 
 

Ekkor nézheted meg a közép és emelt szinten írt összes dolgozatodat. 

NEM kell visszamenned az emelt szintű dolgozatok megtekintéséért oda, ahol írtad!!! 

A dolgozatodat csak Te személyesen nézheted meg. Fénymásolatot kérhetsz róla 

oldalanként 20 Ft-ért. Ha nem értesz egyet a dolgozat értékelésével, írásban észrevételt 

tehetsz, melyet legkésőbb 2015. június 3-án, szerdán 16 óráig az igazgatóságon kell leadnod. 

(A megtekintést követő nap 16 óráig). 

(Ha az emelt szintű dolgozatod értékelésével nem értesz egyet, akkor az észrevételhez 

nyomtatványt Nemecskó István igazgatóhelyettestől kapsz. Más papíron az emelt szintű 

dolgozatra észrevételt nem adhatsz be.) Ezt is az igazgatóságon kell leadnod! 

 

Ha már végre túljutottál az írásbelin, készülhetsz a szóbeli vizsgákra. Az emelt szintű 

szóbeli vizsga pontos időpontját és helyét a KH közli. 

Az emelt szintű szóbeli vizsganapok: június 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11. 

 

A középszintű szóbeli vizsgák helyszíne az iskolánk, tervezett időpontja: 

 

12.A  2015. június 15-17. (hétfő-szerda) 

12.B  2015. június 16-18. (kedd-csütörtök) 

12.C  2015. június 22-24. (hétfő-szerda) 

12.D  2015. június 22-24. (hétfő-szerda) 
 

Megjelenés mindenkinek az első nap reggel ½ 8-kor ünneplőben. (Még akkor is, ha 

tudod, hogy a tervek szerint például Rád csak később kerül sor!) Itt tudod meg a szóbeli 

vizsgák végső sorrendjét, azt, hogy mikorra kell jönnöd, ha észrevételt tettél az írásbeliddel 

kapcsolatban, arra is itt kapod meg a választ, és ekkor tudod meg, hogy mikor lesz az 

eredményhirdetés. A szóbeli vizsga helyszínére is ½ órával a tervezett időpont előtt kell 

megérkezned. A vizsgán is, és az eredményhirdetésen is a megjelenés ünneplőben 

történik. 
Amennyiben úgy gondolod, hogy a szóbeli vizsgán valamilyen törvénytelenség 

történt, amiből hátrányod származott, a vizsgát követő 3 munkanapon belül az országos 

vizsgaközpontnak címezve törvényességi kérelmet nyújthatsz be itt az iskola igazgatójánál. 

Ne feledkezz meg arról, hogy az egyetemi felvételidhez a hiányzó dokumentumok 

fénymásolatát (pl. érettségi bizonyítvány) még július 10-éig be kell küldened!  

 

 

 

Jó felkészülést, és sok sikert kívánunk! 

Budapest, 2015. április .    igazgatóság 


