Az érettségi vizsga
Általános tudnivalók
A vizsgázók az érettségi vizsga minden eseményén, így az írásbeli vizsgán és a szóbeli vizsgán is
ünnepi öltözetben jelennek meg.
Az érettségi vizsgáról (írásbeliről, szóbeliről) elkésni nem szabad. A vizsgázó úgy induljon el, hogy
legalább 30 perccel a vizsga kihirdetett időpontja előtt a vizsga helyszínén kell lennie. Nem indokolhat késést sem közlekedési akadály, sem bármilyen személyes mulasztás vagy gondatlanság (csak egészen kivételes esemény, pl. természeti katasztrófa, árvíz, közlekedési sztrájk stb.).
Ha a vizsgázó neki felróható okból elkésik, vagy távol marad, vagy engedély nélkül eltávozik a vizsgáról, akkor az adott tárgyból (egy másik vizsgaidőszakban) csak javítóvizsgát tehet. Az esetleges
késés, hiányzás, eltávozás okának megítélése a vizsgaközpont igazgatójának joga.
Az egyes tantárgyak követelményeiről, segédeszközeiről, a vizsga formájáról a
http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi
honlapon található részletes információ, valamint a felkészítő-vizsgáztató szaktanárok adnak útbaigazítást.

AZ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA
A középszintű írásbeli érettségi vizsga időtartama 180 perc (esetleg 120 vagy 240 perc). Az emelt
szintű írásbeli vizsga 240 perces.
Az írásbeli vizsgákra a következő segédeszközöket kell a vizsgázónak magával vinnie, az íróeszközökön kívül:
magyar nyelv és irodalom

(nem szükséges további segédeszköz)

történelem

középiskolai történelmi atlasz

élő idegen nyelv

nyomtatott szótár

latin nyelv

latin-magyar szótár

matematika, fizika

szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, függvénytáblázat, körző, vonalzó, szögmérő, ceruza

kémia

függvénytáblázat periódusos rendszerrel, szöveges adatok tárolására
és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép

biológia

szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép

földrajz

középiskolai földrajzi atlasz, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző és vonalzó

informatika

vonalzó

filozófia,
dráma,
rajz és vizuális kultúra,
ének-zene,
művészettörténet

(nem szükséges további segédeszköz)
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Ha a vizsgázó a megengedett segédeszközökön kívül bármit (könyvet, táskát, elektronikus eszközöket, pl. mobiltelefont stb.) elvisz a vizsgára, akkor azt a felügyelő tanár által meghatározott helyre
kell tennie (a mobiltelefont kikapcsolt állapotban), és csak a vizsga befejeztével veheti ismét magához.
A vizsga megkezdése előtt az igazgató (ill. az ő megbízásából a felügyelő tanár) megállapítja a vizsgázók személyazonosságát, és gondoskodik arról, hogy a feladatlapok kiosztásakor csak a csoport
tagjai legyenek jelen; valamint ismerteti az írásbeli vizsga szabályait. Közli a kijavított dolgozatok
megtekintésének napját és a felülvizsgálati kérelem beadásának módját.
Az írásbeli vizsgán kizárólag a kiosztott feladatlapokon, illetve a vizsgaközpont fejbélyegzőjével ellátott dolgozatlapokon lehet dolgozni. A feladatlapokon a rovatokat (pl. név, emelt szinten az azonosító jel stb.) maradéktalanul ki kell tölteni, mindegyik oldalon.
A feladatlap belső oldalán a kitöltéssel kapcsolatos fontos tudnivalók találhatók, ezt a kitöltés megkezdése előtt minden vizsgázónak figyelmesen el kell olvasnia.
A vizsgázók csak (nem radírozható) tollal (kék vagy fekete tintával) írhatnak. Vegyszeres javítás, átfestés tilos.
Az írásbeli vizsga alatt a termet (rövid időre, azaz 2-3 percre) egyesével el lehet hagyni, ilyenkor a
feladatlapokat, dolgozatlapokat a felügyelőnek át kell adni. Odakint beszélni senkivel sem szabad. Az
érettségi vizsga szabályosságára a folyosókon is felügyelő tanárok vigyáznak.
Az írásbeli munka befejeztével (ill. az egyes feladatlapok beadása előtt) a vizsgázónak – egyetlen
ferde vonallal – át kell húzni az üresen hagyott részeket, valamint a piszkozatlapokat.
A dolgozat beadásakor a vizsgázó a feladatlapokat, dolgozatlapokat beleteszi a borítékba, és azt
nyitva átadja a felügyelő tanárnak. A felügyelő tanár ellenőrzi a rovatok kitöltését és az áthúzásokat,
majd a vizsgázó jelenlétében leragasztja a borítékot; a jegyzék és a jegyzőkönyv megfelelő rovatába
beírja a befejezés időpontját, és aláírásával hitelesíti azokat. A jegyzék megfelelő rovatát a vizsgázó
is aláírásával látja el.
A vizsgázónak a terem elhagyása után a vizsga részére elkülönített épületrészből is azonnal el kell
távoznia.
Ha a felügyelő tanár szabálytalanságot észlel, akkor az észrevételeit ráírja az érintett vizsgázó dolgozatára, és a vizsgázó a vizsgát folytathatja. A tényállásról a vizsga után jegyzőkönyv készül, amely
majd a vizsgázó észrevételét is tartalmazza. A szabálytalanságról a vizsgaközpont igazgatója, ill. a
vizsgabizottság – legkésőbb a szóbeli nyitóértekezleten – dönt.
Az írásbeli dolgozatok értékelését (a középszintűeket és az emelt szintűeket egyaránt) a vizsgázó megtekintheti. A megtekintés pontos helyét és idejéről a vizsgaközpont ad tájékoztatást.
A megtekintésre csak egy személy, elsősorban maga a dolgozatot író vizsgázó jogosult; akadályoztatása esetén (meghatalmazással) más személy, pl. szülő is megjelenhet. A dolgozatot kizárólag a tanár
jelenlétében lehet megtekinteni, tehát pl. a dolgozatot nem viheti el senki fénymásolni. Másolat – ha
szükséges, és nyilván csak a problematikus dolgozatrészekről – kézírással készíthető, valamint fényképezéssel. Ha a megtekintést vezető szaktanár meg tudja oldani, ő személyesen fénymásolatot készíthet a kért 1-2 oldalról.
Az értékelésre a vizsgázó észrevételt tehet, ezt írásos beadványban a vizsgaközpont igazgatójának címezve kell átadnia a vizsgaközpontban. Észrevétel kizárólag az útmutatóban foglaltaktól eltérő
javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetében tehető. Az észrevétel beadásának határideje a
megtekintést követő munkanap délután 16,00 óra.
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A SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA
A középszintű szóbeli vizsgákra a vizsgázók bizottsághoz kerülnek besorolásra. A vizsganapokat a
tanév rendjéről szóló EMMI rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Hogy ki melyik bizottságnál, mikor
vizsgázik, iskolai beosztás alapján történik. Amíg ez nem kerül kihirdetésre, addig minden vizsgázó
úgy tervezzen, hogy a szóbeli vizsgákra megadott napok bármelyikén vizsgázhat.
Az emelt szintű vizsgára, írásbelire és szóbelire egyaránt, minden jelentkező vizsgabehívót kap.
A szóbeli vizsgáztatás reggel 8,00 óra előtt nem kezdhető el (még a tételek kihúzásával sem), és nem
tarthat tovább este 18,00 óránál. A vizsgázónak minden felelet előtt legalább 30 perc gondolkodási
időt kell kapnia (póttétel esetén 20 percet).
Az idegen nyelvi szóbeli vizsgán nincs felkészülési idő. A tétel kihúzása után a vizsga azonnal megkezdődik.
A szóbeli vizsgára a vizsgázónak csak tollat kell hoznia, minden más segédeszközt a vizsgaközpont
bocsát a rendelkezésére.
A vizsgaterembe érkező vizsgázó először menjen a bizottság asztalához, köszönjön az elnöknek és a
tanároknak. A szóbeli vizsga megkezdése előtt a vizsgabizottság elnöke meggyőződik a vizsgázó
személyazonosságáról. A vizsgázó ezt követően a kapott utasítás szerint húzhat tételt. A tétel számát
azonnal, hangosan mondja be az elnöknek és a vizsgáztató tanárnak. Ezután vegye magához a tétel
kidolgozásához igénybe vehető segédeszközöket.
A szóbeli vizsgán a vizsgázónak szabadon, önállóan beszélve kell a tételben kapott feladatot megoldania. A vizsgabizottság tagjai (pl. a kérdező tanár) csak akkor szólhatnak közbe, ha a vizsgázó súlyosan téved, vagy ha elakad. Egy felelet időtartama középszinten legfeljebb 15 perc, emelt szinten 20
perc lehet. A vizsgázónak hangosan, valamennyi vizsgabizottsági tag számára hallhatóan kell beszélnie.
Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele.
Az érettségi vizsgabizottság döntése ellen a szülő, a tanuló - a döntést követő öt napon belül - jogszabálysértésre hivatkozással fellebbezést nyújthat be a köznevelési feladatokat ellátó hatósághoz. (Tehát
fellebbezéssel lehet élni, ha pl. a vizsgázó számára nem biztosították a felkészülési időt, de a vizsgabizottság által meghatározott pontszám nem kérdőjelezhető meg.)
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az érettségi vizsgatárgyak többségének vizsgakövetelményei és
vizsgaleírása 2017. január 1-jével módosult. A 40/2002. OM rendelet módosított szövege az Oktatási Hivatal honlapján a Köznevelés\Érettség\Jogszabályok, közlemények oldalról érhető el.
Az érettségivel kapcsolatos minden információ, jogszabály és az elmúlt évek írásbeli feladatsorai megtalálhatók a www.oktatas.hu honlapon, a Köznevelés menü Érettségi menüpontja alatt.
Budapest, 2017. január 11.

Igazgatóság
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