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 Tárgy 

 

Tájékoztatás a 2020. május-júniusi érettségi vizsgákról 

 

 

 

vizsgatárgy 

neve 
a vizsgaidőpontja 

a vizsgázó által biztosított 

segédeszközök 

érkezés a vizsga 

helyszínére 

(a terembe) 

 
emelt 

szint 

közép-

szint 

kék, vagy fekete színű toll 

és az alábbiak szerint: 
 

magyar nyelv 

és irodalom 

május 4. 

9:00 óra 

május 4. 

9:00 óra 
-------------- 

8,00-ig a B és az E 

osztály 

8:15-ig a D és a C 

osztály 

8:30-ra az emelt 

szintesek (nem Tre-

fortosok) 

matematika 
május 5. 

9,00 óra 

május 5. 

9,00 óra 

a vizsgázó biztosítja: függvénytáblázat 

(egyidejűleg akár többféle is) és szöve-
ges adatok tárolására és megjelenítésére 

nem alkalmas zsebszámológép, körző, 

vonalzó, szögmérő 

 

8,00-ig a D és a C 

osztály 

8:15-ig a B és az E 

osztály 

8:30-ra az emelt 

szintesek (külsősök, 

nem Trefortosok) 

történelem 
május 6. 

9,00 óra 

május 6. 

9,00 óra 

a vizsgázó biztosítja: az állami tan-
könyvfejlesztésért és kiadásért felelős 

szerv által kiadott, kronológiai adattáblá-

zatot nem tartalmazó középiskolai törté-
nelmi atlasz 

8,00-ig a B és az E 

osztály 

8:15-ig a D és a C 

osztály 

8:30-ra az emelt 

szintesek (külső-

sök) 
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vizsgatárgy 

neve 
a vizsgaidőpontja 

a vizsgázó által biztosított 

segédeszközök 

érkezés a vizsga 

helyszínére 

(a terembe) 

 
emelt 

szint 

közép-

szint 

kék, vagy fekete színű toll 

és az alábbiak szerint: 
 

 

Az írásbeli vizsgák menetrendjéhez kapcsolódó fontos információk:  

  

1. A vizsgák megkezdése előtt a vizsgázók az épületben nem csoportosulhatnak, hanem a legrövi-

debb úton és idő alatt foglalják el kijelölt helyüket a vizsgateremben.  

2.   A vizsga megírásához a vizsgázók hozzanak magukkal védőmaszkot, amelynek viselése a 

vizsga alatt ajánlott. 

3. Biztosítjuk a megfelelő mennyiségű kézfertőtlenítőt, folyékony szappant, amelynek használata 

fontos a fertőzések megelőzése érdekében. Felhívjuk a vizsgára felügyelők és a vizsgázók fi-

gyelmét  a rendszeres használatára.  

4.  A vizsgateremben a vizsgázók számának korlátozása (max. 10 fő) valamint a minimum 1,5 m 

távolság biztosítása a vizsgázók közötti fertőzés kockázatát minimalizálja.  

angol nyelv 

május 7. 

9,00 óra 

 

május 7. 

9,00 óra 
a vizsgázó biztosítja: nyomtatott szótár 

(csak a IV. részhez: Íráskészség) 

8,00-ig  a C osztály 

8:15-ig a B és az E 

osztály 

8:30-ra az emelt 

szintesek (nem Tre-

fortosok, külsősök) 

Trefortos emelt 

szintesek a vizsga-

behívón megadott 

helyszínre mennek 

informatikai is-

meretek 

május 14. 

8,00 óra 

május 14. 

8,00 óra 
-------------- 

7:30-ig (B,C,D osz-

tály) 

automatikai és 

elektronikai is-

meretek 

május 14. 

8,00 óra 

május 14. 

8,00 óra 

a vizsgázó biztosítja: szöveges adatok 

tárolására és megjelenítésére nem alkal-
mas zsebszámológép, sablonok, vonal-

zók, ceruza, függvénytáblázat 

 

7:15-ig (E osztály) 

informatika 
május 18. 

8,00 óra 
------------ a vizsgázó biztosítja: vonalzó 

7:30 

mindenki a vizsga-

behívója szerinti 

helyszínre 

Angol cél-

nyelvi civilizá-

ció (12.d) 

-------------

- 

csak szó-

beli 
 

2020. június 11. 

7,30. (A27-es te-

rem) 
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5.  A vizsgák lebonyolítása egyes részleteiben (személyazonosság igazolása, segédeszközök el-

lenőrzése stb.) a hétköznapi élet során (vásárláskor, személyes ügyintézéskor) alkalmazott, a 

személyes kontaktust minimálisra csökkentő eljárásokat alkalmazzuk a megfelelő biztonságos 

távolság megtartásával.  

6. Mivel az egyes tárgyakkal (szótárak, segédletek stb.) való kontaktusok után a védőkesztyű cse-

réje minden alkalommal nem biztosítható, a felügyelő tanárok számára ajánlott a védőkesztyű 

többszöri fertőtlenítése a kézfertőtlenítő folyadékkal.  

7. Az írásbeli vizsgadolgozatok beszedésekor fokozottan figyelni kell arra, hogy mindig csak egy 

vizsgázó adja be a vizsgadolgozatát, a vizsgateremben addig a többi vizsgázónak a helyén kell 

várakoznia.  

8. A vizsgadolgozat leadása után a vizsgázók nem csoportosulhatnak, hanem a legrövidebb úton 

és idő alatt hagyják el a vizsga helyszínét, épületét.  

 

Dolgozatok megtekintésének időpontja: 

 

2020. május 28. 8:00 – 12:00 a 12.B osztály 

2020. május 28. 12:00 – 16:00 a 12.C osztály 

2020.május 29. 8:00 – 12:00 a 12.E osztály 

2020.május 29. 12:00 – 16:00 a 12.D osztály 

Azok a vizsgázók, akik nem az idén érettségiztek először - szakképző évfolyamon tanulók, 

javító-, szintemelő vizsgázók, stb…    - ahhoz az osztályhoz csatlakoznak, amelyik vizsgacso-

portba vannak besorolva. Ezt az információt a vizsgabehívó tartalmazza. 

 

Az emelt szinten érettségizők közül, akik a Kormányhivatalba adták le a jelentkezési lapjukat 

és itt a Trefortban írták a dolgozatukat 2020.május 28.-án 8:00 és 16:00 óra között tekinthetik 

meg a dolgozatukat itt az iskolában (XIX. ker. Kossuth tér 12). 

 

 

    

Közép szintű szóbeli érettségi vizsgák időpontja: 

 

12. E osztály 2020. június 11. 7,30  B22-es terem, felkészülési terem:B21 

12.D osztály 2020. június 11. 7,30  A 27-es terem, felkészülési terem: A24 

12. B osztály 2020. június 12. 7,30 A27-es terem, felkészülési terem: A24 

12. C osztály 2020. június 12. 7,30 B22-es terem, felkészülési terem:B21 

 


