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TÁJÉKOZTATÓ 

2021.01.23. Központi írásbeli vizsga 

BGSZC Csonka János Technikum és Szakképző Iskola 

(1165 Budapest, Arany János utca 55.) 

megjelenés: 09.30. 

kezdés: 10.00. 

Az írásbeli vizsga napja:  

 A tanév rendje szerint a 8 és 6 évfolyamos gimnáziumokban, valamint a középiskola 9. 

évfolyamára történő beiskolázás írásbeli vizsgáit lebonyolító középiskolákban 

országosan egységesen 2021. január 23-án (szombaton) 10 órától kell megtartani. 

 

Az írásbeli vizsga szervezése:  

 

 A tanulók ültetési rendjét az egészségügyi hatóságok állásfoglalásai alapján javasolt 

biztonsági intézkedések - a vizsgateremben a vizsgázók számának korlátozása (max. 10 

fő), valamint a minimum 1,5 m távolság biztosítása - betartása mellett úgy kell 

kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák, és ne segíthessék.  

 Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb 

írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.  

 A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A felügyelő 

tanár hívja fel a tanulók figyelmét arra, hogy tollal dolgozzanak, és az azonosításhoz 

szükséges adatokat (tanuló neve, születési ideje) írják fel a feladatlapra. 

 A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) 

kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. Kérjük, hogy erre 

figyelmeztessék a tanulókat!  

  Az írásbeli vizsga lebonyolítási rendje: A vizsga 2x45 percet vesz igénybe.  

 A két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani.  

 Először a magyar nyelvi, majd a matematikai feladatlapot oldják meg a tanulók. 

 A tanulók tájékoztatása arról, hogy mikor és hol tekinthetők majd meg az értékelt 

dolgozatok.  

 A javítási-értékelési útmutatói 2021. január 23-án 13 órától a www.oktatas.hu honlapon 

megtekinthetők.  
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A kijavított felvételi dolgozatok megtekintése és észrevétel benyújtása:  

 A központi írásbeli vizsgát szervező középiskola igazgatója a vizsgázókat az iskola 

honlapján, valamint az írásbeli vizsga megkezdése előtt a vizsga helyszínén tájékoztatja 

arról, hogy hol és mikor tekinthetik meg az iskola által kiértékelt dolgozatokat, és 

tájékoztatást ad az értékelésre vonatkozó észrevételek megtételének szabályairól.  

 A kiértékelt dolgozatokat e-mailben küldjük ki: 2021.01.27. 

 A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által 

meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, 

azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot 

készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén 

– az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a 

vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni. 

 A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig - tizenhat óráig - 

írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén 

egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási 

határideje jogvesztő. 

 A tanulók értesítése a központi írásbeli vizsga eredményéről: Az írásbeli vizsga 

eredményéről a vizsgát szervező iskola – az OH által kiadott, a vizsga részletes 

eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató 

vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapon, a tanév rendjében 

meghatározottak szerint 2021. február 8-áig (a második pótló írásbeli felvételi vizsgák 

esetében a kijavítást követően a lehető leghamarabb) – közvetlenül tájékoztatja a 

vizsgázókat. 

Egészségügyi ajánlás: 

 a vizsgázók az épületben ne csoportosuljanak, hanem a legrövidebb úton és idő alatt 

foglalják el kijelölt helyüket a vizsgateremben.   

 Minden vizsgahelyszínen biztosítani kell a megfelelő mennyiségű kézfertőtlenítőt, 

 A vizsgateremben a vizsgázók számának korlátozása (max. 10 fő) valamint a minimum 

1,5 m távolság biztosítása a vizsgázók közötti fertőzés kockázatát minimalizálja. 

 A védőmaszk viselése az írásbeli vizsga alatt a felügyelő tanárok számára kötelező, a 

vizsgázók számára ajánlott, de nem kötelező.   

 

A vizsgadolgozatok javításakor:  

 Javasolt, hogy a vizsgadolgozatokat, azok beszedése után a vizsgaszervezők másnap 

reggelig zárják el. Ha a javítandó  dolgozatok nagy mennyisége miatt úgy döntenek, 

hogy a javítást még a vizsga napján megkezdik, akkor a javító tanárok számára a maszk 

és a védőkesztyű viselése feltétlenül javasolt.  

 

Budapest, 2021.01.15.                                                …………………………………………. 

                                                                                      Vásárhelyiné Gaál Gyöngyi/igazgató 
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