Tudnivalók az írásbeli érettségi vizsgák lebonyolításáról érettségiző diákok számára
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
Írásbeli vizsga 240 perc (május 4. hétfő 9.00 – 13.00)
90 perc
150 perc
I. feladatlap: Szövegértés és érvelés vagy
II. feladatlap: Műértelmező szövegalkotás:
gyakorlati szövegalkotás
műértelmezés vagy összehasonlítás
50 pont
40 pont
Helyesírás 8 pont; íráskép 2 pont
Használható: helyesírási szótár (az intézmény biztosítja)

MATEMATIKA
Írásbeli vizsga 180 perc (május 5. kedd 9.00 – 12.00)
45 perc
135 perc
I. feladatlap
II. feladatlap
30 pont
70 pont
Használható: függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is), szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő (a vizsgázó biztosítja)

TÖRTÉNELEM
Írásbeli vizsga 180 perc (május 6. szerda 9.00 – 12.00)
100 pont
I. Egyszerű, rövid választ
II. Szöveges (kifejtendő)
igénylő feladatok megoldása
feladatok megoldása
50 pont
50 pont
Használható: középiskolai történelmi atlasz (a vizsgázó biztosítja), helyesírási szótár (az intézmény
biztosítja)
A jogszabályi feltételeknek megfelelő atlaszok az alábbiak:
- Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903 (1. kiadás, 2015)
ISBN 978-963-682-880-6
- Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903/1 (1. átdolgozott kiadás, 2016)
ISBN 978-963-436-002-5
- Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903/2 (1. kiadás, 2017)
ISBN 978-963-436-159-6

ÉLŐ IDEGEN NYELV (ANGOL NYELV, NÉMET NYELV)
Írásbeli vizsga 180 perc (május 7. csütörtök és 8. péntek 9.00 – 12.15)
III. feladatlap:
I. feladatlap: Olva- II. feladatlap: NyelvIV. feladatlap:
Szünet
Hallott szöveg
sott szöveg értése
helyesség
Íráskészség
értése
60 perc
30 perc
15 perc
30 perc
60 perc
33 pont
18 pont
33 pont
33 pont
Használható:
Használható:
nyomtatott szóCD-lejátszó
------tár
(az intézmény
(a vizsgázó bizbiztosítja)
tosítja)

FÖLDRAJZ
Írásbeli vizsga 120 perc (május 12. kedd 14.00 – 16.00)
20 perc
100 perc
II. Földrajzi ismeretek és
I. Topográfiai ismereteket, képességeket elképességek meglétét vizsgáló
lenőrző feladatlap
feladatlap
25 pont
75 pont
Használható: középiskolai földrajz atlasz, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem
--alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó (a vizsgázó biztosítja)

BIOLÓGIA
Írásbeli vizsga 120 perc (május 13. szerda 8.00 – 10.00)
6-12 feladatból álló feladatsor (80 részfeladat)
100 pont
Használható: szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép (a vizsgázó biztosítja)

INFORMATIKA
Gyakorlati vizsga 180 perc (május 15. péntek 8.00 – 11.00)
Számítógéppel megoldandó feladatsor
120 pont
Használható: vonalzó (a vizsgázó biztosítja), számítógép a megfelelő szoftverekkel (az intézmény
biztosítja)

VIZUÁLIS KULTÚRA
Gyakorlati vizsga 180 perc (május 19. kedd 14.00 – 17.00)
Művészettörténet-műelemző feladatsor
75 pont
Használható: ---

TESTNEVELÉS
Szóbeli vizsga 15 perc
A) Egy téma kifejtése B) Fogalom vagy adat ismerete
50 pont
Használható: ---

A jogszabályi előírások szerint az írásbeli vizsgák kezdési időpontja előtt legalább 30 perccel a vizsgázónak már a vizsga helyszínén kell tartózkodnia. A veszélyhelyzetre való tekintettel azt kérjük
mindenkitől, hogy -szervezési okok miatt - 45 perccel a vizsgák kezdete előtt jelenjenek meg az
iskolában!

