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A vizseázók táiékoztatása a 2020. máiusi-iúniusi érettséeí vizseákról

1. az írásbeli vizsga menetéről:

Az írásbeli érettségi vizsga kezdete: délelőtti vizsga esetén 9.00 óra, illetve 8 óra.
Ha az írásbeli vizsgarész több feladatlapból, akkor a megoldási idő leteltéve| a vizsgáző a
dolgozatrészt a piszkozat és a feladatlap üresen maradt részeinek áíhuzása, valamint a feladatlap
címoldalán ta|álhatő, atisztázati és a piszkozati lapokra vonatkozó táblázat kitoltése után (első rész
esetében a borítékba helyezve, de aztnemlezárva) azasztal bal oldalán elhelyezi. A felügyelő tanár
kiosztja a következő dolgozatrész fe|adatlapját A vizsga végén a felügyelő tanár a vizsgáző
jelenlétében a borítékot leragasztja, majd a vizsgáző távozik avizsgára elkülönített épületrészből.

2. a vizsga időtartamáról.

Maeyar nyelv és irodalom
Írásbeli vizsga:

l. feladatlap: Szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás 50 pont 90 perc

ll. feladatlap: Műértelmező szövegalkotás: műértelmezés vagy összehasonlítás 40 pont l50
perc Történelem:

Írásbeli vizsga,. 180 perc
|. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok megoldása 50 pont II.

Szöveges (kifejtendő) feladatok megoldása 50 pont

Matematika
Írasbeti vizsga,, 180 perc
I. 30 pont 45 perc
ll. 70 pont 135 perc

Anqol nyelv. német nyelv
l.

ll.

lll.

33 pont 60 perc

1 8 pont 30 perc

15 perc szünet
33 pont 30 perc

Olvasott szöveg értése

Nyelvhelyesség

Hallott szöveg értése IV. 33 pont 60 perc Íráskészség
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Informatika
I. Számitőgéppel megoldandó feladatsor 180 perc 120 pont

Testnevelés

Szóbeli vizsga 15 perc 50 pont

3. a feladatlap címoldalán található. a tisztázati és piszkozati lapok rögzítésére szolgáló
táblőzúrő|.

A vizsgán csak a központilag kiadott feladatlapokon, valamint a vizsgéú. szewező intézmény
bély egzőjével ellátott lapokon lehet do l gozni.

4. az íróeszközök és segédeszközök használatáról,
magyat nyelv és irodalom: avizsgabizottságot működtető intézmény bizosítja: vizsgacsoportonként 4
példány helyesírási szótárt
A segédeszközöket a vizsgázők egymás között nem cserélhetik, A vizsgán íróeszközként kék vagy
fekete golyóstoll használható, tajz ceruzával készíthetó.

5. a vizsga megszakításának következményeiről.

Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, s lehetőleg eg1,1idejűleg csak
egl vizsgázónak. Ha a vizsgáző a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást
befejezné, pótló vizsgát tehet. Ha avizsgáző avizsgáről engedély nélkül eltávozik, mielőtt aválaszadást
befejezné, a következő vizsgaidősz akban j avítóvizs gát teheí,

6, a szabálytalanság esetén történő eliárásról.

Ha a felürye|ő íanár az irásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgáző doIgozatát, ráiqa,
hogy milyen szabál7,talanságot észlelt, továbbá az e|vétel pontos idejét, aláíqa és visszaadja a
vizsgázőnak aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A vizsga befejezését követően szabálytalanságról
jeryzőkönyv készül, melyet a felügyelő tanár, az igazgatő és a vizsgáző fu alá. A vizsgázó külön
véleményét a jegyzőkönyvte rávezetheti. A szabá\lta|anság elbírálására a vizsgabizottság jogosult,
amely az előzetes értekezleten szükség esetén az érintetteket meghallgatja.

7. a iaűtási-értékelési útmutatók nülvánossáera hozataláról

A feladatsorok ajavítási-értékelési útmutatókkal együtt, avizsgát követő napon kerülnek fel az Oktatási
Hivatal honlapjára - www.okíatas.hu - a reggel 8 órakor kezdődő vizsgák esetében a kérdéses vizsga
másnapján reggel 8 órakor, a 14 őrakor kezdődő vizsgák esetében az adoít vizsgát követö nap 14 órakor.

Kormány 11812020, (IV. 16.) Korm. rendelete alapján:

3§ (2), Bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgáző irásbeli
teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, aYizsgaszabályzat
41. § (2) bekezdése szerint szóbeli vizsgát tehet.
(3) Testnevelés vizsgatárgyból szóbeli vizsgát kell szervezni.

(4) Testnevelés vizsgatárgyból a középszintű szóbeli vizsga avizsgáztatő tanár mellett a
vizsgabizottság legalább két tagjajelenlétében, a vizsgaidőszakbármely napján - avizsgáző érettségi
vizsgabeosztásának figyelembevételével - lebonyolítható.
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4§ (2).Haavizsgáző azételtségi vizsgánnemjelenikmeg, vagy aYizsgaszabályzaí2. számő
melléklete szerinti projektmunkájáthatáridőre nem nyujtja be, a javító vagy pótló vizsgáravalő
utasításától el kell tekinteni, vizsgajelentkezését törölni kell.
6§.(1) Az érettségi vizsgák lebonyolítása során a kijárási korlátozásról szóló 7Il2020. (III.27.) Korm.
rendelet 1. § (l) bekezdése szerinti távolságtartási szabályt lehetőség gzerint biztosítani kell. Azaz
Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést - a közös háztartásban élők kivételével - a
lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter
távolságot tartani.
(2)Egyazon helyiségben írásbeli vizsgáttevő vizsgázók létszáma nem haladhatja meg a l0 főt.

8. A Vizsgaidőszak időrendje (2. melléklet a 119/2020. (Ir. 16.) Korm. rendelethez)

Középszintű írásbeli érettségi vizsga Időpont

magyar nyelv és irodalom 9.00 2020. május 4

matematika 9.00 2020. májls 5,

történelem 9.00 2020. májls 6.

angol nyelv 9.00 2020. máj1,1s7,

német nyelv 9.00 2020. május 8.

ágazati szakmai v izs gaíár gy ak 8.00 2020. május 1,4.

informatika B.00 2020. május 15.

9. Egyéb eljárási határidők, határnapok

A közép szintű v izs gado l g o zatok j av itása 2020 . máj us 2 5 . hétfő
A középszintű írásbeli vizsgadolgozatok megtekintésének napja2020. május 28. csütörtök
A vizsgadolgozat értékelésére vonatkozó észrevétel benyujtásának határideje: 2020. június 2. í6:00
kedd
Az igazgatő legkésőbb ezen a napon küldi meg avizsga iratait avizsgabizottság elnökének 2020. június
4. csütörtök
Középszintű szóbeli vizsgák lebonyolítása a vizsgabizottságok előtt2020. június l 1.

A vizsgaeredmények megállapitásának és adminisztrálásának időszaka, BIZONYITVANY osztása
2020. június 1 1.

10. Felügyelő tanári feladatok

az egyes vizsgacsoportok felügyéletét ellátó tanárok folyamatos óránkénti váltása a

vizsgatermekben és a folyosókon

e l ső órában ü gye lő tanár az igazgatőtől átv eszi az ir ő asztalon:

az ír ásb eli feladatlapokat,
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az írásb.eli vizsga jegyzőkönyvét,

azintézménybélyegzőjévellebélyegzettpótlapokat,
a vizsgadolg ozatok beadásához szükséges bodtékokat,
a,,Nyilatkoz at a tájékoúatás tudomásul vételéről" című dokumentumot
a vizsgadolgozat kidolgozásárarendelkezésre álló idő meghosszabbítósával kapcsolatos teendők

- A felügyelő tanároknak avizsga megkezdése előtt ellenőrizniük kell. ho&v avízsgázőkcsak a
számukra megengedett vag1l előírt segédeszközöket vigyék be magukkal a vizsgaterembe, és
azokbat semmilyen bejegyzés ne legyen, (Mobiltelefonok használatát számológépként sem lehet
engedélyezni.) A mobiltelefonokat a felügyelő tanát avizsgázőWal a vizsga kezdete előtt
kikapcsoltatja, a kikapcsolás tényéről meggyőződik, majd azokat pl. külön asztalon helyezteti el a
teremben.

- A vizsgatermekben az ülésrendet a vizsqanap kezdetekor a felügyelő tanár készit.
- a felügyelő tanár kiosája a feladatlapokat, aborítékokat, és az iriézmény bélyegzőjével

leb ély e gzetí p ótlap okat
- A borítékra és a feladatlapra a vizsgáző felírja a saját nevét, a vizsgatárgy nevét, a vizsga színdét,

valamint a vizsganap keltét.

- A segédeszközöket a vizsgázők eqymás között nem cserélgethetik
- A vizsgázőnak a feladatok elkészítéséhez útbaigazítás. segítség nem adható,
- A vizsgajegyzőkönyv tartalmi elemei a dossziéban megtalálható.
- A vizsgáző csak a feladatlapon yagy az intézmény bélyegzőjével ellátott pótlapon dolgozhat, és

csakis fekete vagy kék qolyóstollal. Rajzot ceruzával készíthet.
- Ha avizsgáző jelzí,hogy a feladatlap nyomdai hibás, a felügyelő tanár a folyosó felügyelő tanár

segítségével értesíti az igazgatőt,
- Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, s lehetóleg egyidűleg

csak egy vizsgázónak. Amennyib en a vizsgázó a termet engedéllyel elhagyj a, ezt a tényt a
felügyelő tanár a feladatlapon és a vizsgajegyzőkönyvben dokumentálja. (Rávezeti a terem
elhagyásának és a visszaérkezésnek azidőpontját, és a bejegyzést aláirja.)

- A folyosón a felügyelő tanár gondoskodik arról, hogy avizsgázőkne kerülhessenek kapcsolatba
senkivel.

- Amennyiben a felügyelő tanár szabálytalanságot észlel, elveszi avizsgáző vizsgadolgozatát,ráítla,
hogy milyen szabáIyta|atságot észlelt, továbbá az elvételpontos idejét, aláiqa és visszaadja a
vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát, A szabál7talanságról a folyosó felügyelő tanárt
tájékoztatja, aki értesíti azintézmény igazgatőját.l] Azigazgatő azírásbelivizsgát követően
haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Megállapításait
részletes j egyzőkönyvbe foglalj a.

- A vizsgaidő lejártával - a felügyel ő tanár felszólítására - a vizsgéaók a vizsgadolgozat üresen
maradt részeit és a piszkozatlapokat a vizsgáző áthizta-e, valamint a bodtékon és a vizsgadolgozaí
lapjain (atisztázati és piszkozati lapokoq) saját nevét feltüntette-e. Az egyeztetés megtörténte után
a fel ü gye l ő tanár a b orítékot a vizs gáző j elen7étéb en ler agaszti a,

Avizsgáző, aboútéklezárásaúántávozik (aláir) avizsgarészére elktilönített épületrészből.
- (Ha az adottvizsga leírása előirja, hogy a vizsgáző válasszon az adoít feladatok közül (p1.

matematika, történelem, magyaí nyelv és irodalom, informatikai alapismeretek), a felügyel§.
tanár ellenőrzi azt is, hogy választását avizsgénő jelezte-e a feladatlapon.)
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Az írásbeli vizsgadolgozatok beadásának időponüát rá kell vezetni a vizsgajegyzőkönyvre.

A vizsgajegyzőkönyvet a felüg.velő tanár aláírja. Dokumentumokat a felügyelő tanár átadja az
intézményigazgatő jának.

11. Biztonsági szempontok. a vizsgázók és pedagógusok egészségének védelme

A vizsgák lebonyolítása során fokozott figyelmet kell fordítani a biáonságra és az érintett vízsgázők,
illetve pedagógusok egészségének védelmére. Azírásbelik során a vízsgázóklétszáma egy helyiségben
legfeljebb 10 fő lehet, akik között biáosítani kell a legalább másfél méteres - a WHO ajánlásának
megfelelő mértékű - távolságot. A lebonyolítás során a tanulók csoportosulása sem engedélyezett.
Annak érdekében, hogy a tömegközlekedéssel érkező vizsgázők utazással járó kockázatait
csökkentsük, az első héten, a legtöbb vizsgázőt érintő írásbelik a szokásos 8 óra helyett 9 órakor
kezdődnek.

Arra is fokozott figyelmet kell fordítani, hogy a vizsgahelyszínre érkező vizsgázők ne

csoportosuljanak, ennek az iskolán kívüli kezelésében és a forgalomirányításban a rendvédelmi szervek
munkatársaira is számítunk majd.

A vizsgákat megelózően gondoskodni kell a helyiségek takarításáról, fertőtlenítéséröl. Emellett a

vizsgáző?,nak és a pedagógusoknak igény szerint maszkot, továbbá a pedagógusoknak - anagyszámú
dolgozat kezelésével kapcsolatban - gumikesztyűt is biáosítaniketl, az említett védőeszközöket és
fertőtlenítőszert a kormányhivatalokon keresztül, központilag minden intézmény részére biáosítani
fogjuk.

Csak közvetve érinti a ballagás az éretíségiket, de szeretnénk ezzel kapcsolatban is jelezni, hogy a
mostani helyzetben személyes jelenlét mellett nem tarthatók meg a ballagások. Ezek pőllására és az
ünnepi körülmények biztosítására - amennyiben a járványhe|yzet ezt lehetővé teszi - alkalmas lehet
például a következő ér,rryitó napja vagy bármely más, helyben megvalósítható megoldás.

Felhívjuk a Tanulók, Pedagógusok, figyelméto hogy fokozottan tartsák be az egészségügyi
előírásokatrvigyázva ezzela maguk és társuk egészségét!

Budapest, 2020.04.21.

tagintézmény-vezető


