
Az írásbeli érettségi vizsgák forgatókönyve – napi szinten 

2021. május 3-4-5-6. 

(magyar-matek-töri-angol) 

 

 Érkezés: 
Az A épületben vizsgázók az épület előtti téren, nem csoportosulva várakoznak. 

A B épületben vizsgázók az udvaron várakoznak – 7,45-től lesz nyitva az udvari 

kapu, amin bejöhetnek. 

 

 A tanulók beléptetése: 

Az A épületbe: 8:00-tól 8:15-ig  lépnek be a középszinten  vizsgázók.  

A kapunál a diákok fertőtlenítik a kezeiket és a lázmérő kapunál 

testhőmérsékletet mérnek. 

A B épületbe a beléptetés 8:00-tól 8:15-ig tart. A bejárati ajtónál a diákok 

fertőtlenítik a kezüket és egy ügyeletes tanár kézi hőmérővel testhőmérsékletet 

mér. 

A folyosón nem lehet csoportosulás, a WC-be egyszerre csak 1 diák mehet be, 

sorban állásnál 1,5 m-es távolságot kell betartani.  

Emelt szintesek: 

Az emelt szinteseket 8:15-től engedjük be. 

 A kapunál a diákok fertőtlenítik a kezeiket és a lázmérő kapunál testhőmérsékletet 

mérnek. Célirányosan a vizsgaterembe mennek. A folyosón nem lehet 

csoportosulás, a WC-be egyszerre csak 1 diák mehet be, sorban állásnál 1,5 m-es 

távolságot kell betartani.  

  

Az írásbeli vizsgáról: 

Az írásbeli vizsga mindenkinek 9.00-kor kezdődik. Késő diákot nem lehet 

beengedni az iskolába.  

9,00-tól az érettségi forgatókönyve megegyezik a normális vizsga menetrendjével. 

Amiben eltér: 

A diákok, ha kimentek, majd bejöttek a terembe, vagy ha használták a 

helyesírási szótárt, egyéb a teremben elhelyezett, engedélyezett segédanyagokat, 

a kezeiket fertőtlenítsék.  

 A védőmaszk viselése a vizsgaszervezők és a felügyelő tanárok 

számára kötelező. 



A védőmaszk viselése a vizsgázók számára a vizsga előkészületei 

során. vagy ha elhagyja a termet, kötelező, az írásbeli vizsga alatt ajánlott, de 

nem kötelező. 

A felügyelő tanár minden iratot csak gumikesztyűben foghat meg,  

 

 A vizsga végén:  

1) A felügyelő tanár  ellenőrzi, hogy a vizsgázó 

a) a borítékon feltüntette-e a saját nevét, a vizsgatárgy nevét és szintjét, a 

vizsganap keltét 

b)  feladatlapokon, pótlapokon a saját nevét,  

c) áthúzta-e a piszkozat és a feladatlap üresen maradt részeit, valamint a 

feladatlap címoldalán található pótlapokra vonatkozó táblázatot kitöltötte-e. 

d) a felügyelő tanár a vizsgázó jelenlétében a borítékot leragasztja, elvégzi a 

szükséges adminisztrációt, majd a vizsgázó távozik a vizsgára 

elkülönített épületrészből. 

 

2) Az írásbeli vizsgadolgozatok beszedésekor fokozottan figyelni kell arra, 

hogy mindig csak egy vizsgázó adja be a vizsgadolgozatát, addig a 

többi vizsgázónak a helyén kell várakoznia.   

 

Megjegyzések: 

A  vizsgahelyszínek megoszlása az épületek között 

 május 3. hétfő 
(magyar) 

május 4. kedd 
(matek) 

május 5. 
szerda (töri) 

május 6. 
csütörtök (angol) 

A épület emelt szint + 
12.d 

emelt szint + 
12.D,B 

emelt szint + 
12,A; B(10fő) 

emelt szint + 
12.A,C 

B épület 12.A,B,C, 12.A,C 12.D,B,C 12.B,C 

- az írásbeli vizsga helyszínét a vizsgabehívó tartalmazza, melyet a diákok a 

vizsga előtt, elektronikusan megkapnak. 

 

2021. május 12-én az Ágazati szakmai, 14-én az 

Informatika, 20-án a Spanyol emelt 8:00-kor kezdődik. A 

vizsgázók ezeken a napokon 7:30-ig érkeznek az iskolába. 



 

 Az írásbeli vizsgán használható segédeszközök: 

 
Csak kék, vagy fekete színű tollal lehet írni. Más, színes ceruza, vagy toll nem 

használható. Az ábrákat lehet ceruzával rajzolni pl. a matematika érettségin, de a 

ceruzával írt dolgozatrész nem értékelhető. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom 

helyesírási szótár (tantermenként négy példány) az iskola biztosítja 

Matematika A vizsgázó hozza magával: függvénytáblázat (egyidejűleg akár 

többféle is), szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem 

alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő 

Történelem A vizsgázó hozza magával: az állami tankönyvfejlesztésért és 

kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem 

tartalmazó középiskolai történelmi atlasz”  

FI-504010903; FI-504010903/1;¸ FI-504010903/2 

Angol nyelv, 

magyar mint 

idegen nyelv 

A vizsgázó hozza magával: nyomtatott szótár csak a IV. részhez 

(íráskészséghez) 

Automatikai és 

elektronikai 

ismeretek 

A vizsgázó hozza magával: Szöveges adatok tárolására és 

megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, sablonok, 

vonalzók, függvénytáblázat 

 

 

 Dolgozatok megtekintése: 

Az írásbeli dolgozatát mindenki abban az intézményben tekintheti meg 2021, 

május 31. vagy június 1-én, amelyikben az érettségire jelentkezett. A beosztásról a 

későbbiekben itt a honlapon tájékozódhat. 

 

 

 

Sok

sikert,

kitartásta

vizsgákhoz!


