I.

Forgatókönyv a középiskola 9. évfolyamára történő beiskolázás 2015/2016. tanévi
központi írásbeli vizsgáinak lebonyolításához 2016. január 16-án (szombaton)
II.
1) Az írásbeli vizsga napja:
A tanév rendje szerint a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, valamint a középiskola 9.
évfolyamára történő beiskolázás írásbeli vizsgáit lebonyolító középiskolákban országosan
egységesen
2016. január 16-án (szombaton) 10 órától kell megtartani.
2) Az írásbeli vizsga szervezése:
A tanulók ültetési rendjét 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 matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más
segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.
3) 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.
4) Az írásbeli vizsga időbeli ütemezése: 2016. január 16-án
9.30-10.00: A magyar nyelvi feladatlap-csomag bontása, ellenőrzése és szétosztása. A tanulók
tájékoztatása arról, hogy mikor és hol tekinthetők majd meg az értékelt dolgozatok.
10.00: 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.
10.00-10.45: A magyar nyelvi feladatlap kitöltése.
10.45: A felügyelő tanár beszedi a magyar nyelvi dolgozatokat.
10.45-11.00: Szünet a felvételiző diákok számára.
10.30-11.00: A matematika feladatlap-csomag bontása, ellenőrzése és szétosztása.
11.00: A felügyelő tanár hívja fel a tanulók figyelmét arra, hogy a dolgozat megírásakor a rajzokat
ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni, és az
azonosításhoz szükséges adatokat (tanuló neve, születési ideje) írják fel a feladatlapra.
11.00-11.45: A matematika feladatlap kitöltése.
11.45: A felügyelő tanár beszedi a matematika dolgozatokat, és tájékoztatja a vizsgázókat a
további tudnivalókról.

