Tájékoztató az írásbeli érettségi vizsgákról
Az érettségi vizsgán a vizsga megkezdése előtt legkésőbb fél órával meg kell
jelenni, ünnepi öltözetben.
Az érettségi vizsgáról (írásbeliről, szóbeliről) elkésni nem lehet. A vizsgázó úgy
induljon el, hogy legalább 30 perccel a vizsga kihirdetett időpontja előtt a vizsga
helyszínén legyen. Nem indokolhat késést sem közlekedési akadály, sem
bármilyen személyes mulasztás vagy gondatlanság. 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.
Minden érettségizőnél feltétlenül legyen személyi igazolvány (esetleg útlevél), és az
emelt szinten vizsgázók vigyék magukkal a vizsgabehívót!
Az érettségi tantermek beosztását a bejáratnál fogjuk kifüggeszteni.
A vizsga megkezdése előtt minden vizsgázó kap egy borítékot, amelyre rá kell írnia
NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL nevét (emelt szinten: kódját), osztályát, a
vizsgatárgy nevét és szintjét, valamint a vizsganap dátumát.
Ebbe a borítékba kell majd a feladatlapo(ka)t, pótlapokat, piszkozatlapot
belehelyezni.
A vizsgázó helyét a teremben a felügyelő tanár jelöli ki.
Íróeszközökről és segédeszközökről – a helyesírási szótár kivételével – a vizsgázók
gondoskodnak. A szótárakban, táblázatokban, atlaszokban semmiféle bejegyzés
nem lehet, ezt a felügyelő tanárok ellenőrzik. A vizsgán csak kék (középkék)
golyóstollal szabad dolgozni, ceruzával legfeljebb az ábrák készíthetők el. A
segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélhetik!
Az írásbeli vizsgán a tanulói asztalokon csak a feladatlap, szükség esetén iskolai
pecséttel ellátott pótlapok, írószer, a megengedett segédeszközök, valamint
ásványvíz és némi ennivaló lehetnek. A mobiltelefonokat – kikapcsolt állapotban –
és a digitális órákat a táskában kell elhelyezni. A táskákat a felügyelő tanár által
kijelölt helyen kell elhelyezni.
Az informatika gyakorlati érettségi vizsgán, a 180 perces időtartam alatt enni,
inni és a vizsgatermet elhagyni nem lehet.
Az írásbeli vizsgán kizárólag a feladatlapon és az iskola által biztosított, lepecsételt
papíron lehet dolgozni. A piszkozatlapokra és az esetleges tisztázati lapokra is fel
kell írni a nevet, a vizsganapját és a vizsgatárgyat (emelt szinten a kódját). A vizsga
végén a felhasznált lapok számát fel kell írni a vizsgadolgozat első lapjára. A
vizsgadolgozat üresen maradt részeit és a piszkozati lapo(ka)t át kell húzni.
A dolgozatban nem használható szövegjavító (kifestő, stb)! Az elrontott részeket
egy vonallal kell áthúzni. A javítók az áthúzott részt nem veszik, és nem is vehetik
figyelembe.
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Az írásbeli alatt (ha nagyon szükséges) a vizsgázó néhány percre kimehet (megadott
időpontban), de egyszerre csak egy érettségiző hagyhatja el a termet. Ekkor le kell
adnia minden feladatlapot és papírt a felügyelő tanárnak úgy, hogy megmutatja neki,
hogy hol tart. Sem a teremben, sem a folyosón nem beszélhet senkivel, az adott
folyosót nem hagyhatja el.
Számos tantárgy írásbelije több részből áll, melyek megoldása előre meghatározott
ideig tart. A nyelvi érettségi kivételével az egyes részek között nincs szünet, és ha a
vizsgázó hamarabb befejezte az adott feladatlap megoldását, akkor sem hagyhatja el
a termet, sőt a helyét sem.
Az írásbeli végén mindent be kell tenni a borítékba, a diák a helyén ül. A felügyelő
tanár egyesével szólítja a vizsgázókat, hogy együtt ellenőrizzék, mi került a
borítékba, majd azt a tanár a diák jelenlétében leragasztja. Mindketten aláírják a
vizsgáztatási jegyzéket.
Természetesen, ha az utolsó rész feladataival hamarabb végez a vizsgázó, akkor
beadhatja hamarabb a dolgozatát, de az egyeztetés és aláírás nélkül ne menjen
el! Ennek megtörténtével mind a termet, mind a vizsgára kijelölt épületrészt el kell
hagynia. A távozás után már nem lehet visszatérni, nem folytatható a dolgozat.
A dolgozatok megtekintésének időpontjáról az írásbeli vizsga előtt kap tájékoztatást
a vizsgázó! Addig a szaktanárok javítják a feladatlapokat, felesleges érdeklődni
hamarabb, hiszen nem mondhatják meg az eredményeket!
A megtekintéskor a dolgozatról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet a
vizsgázó. Másolat is készíthet – saját költségre. Amennyiben a vizsgázó észrevételt
akar tenni, akkor azt megteheti a megtekintést követő munkanap végéig, 16 óráig.
AZ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGÁK IDŐPONTJAI:
2018. május 7. hétfő 8.00
2018. május 8. kedd 8.00
2018. május 9. szerda 8.00
2018. május 10. csütörtök 8.00
2018. május 11. péntek 8.00
2018. május 16. szerda 8.00

2018. május 17. csütörtök 8.00

magyar nyelv és irodalom
matematika
történelem
angol nyelv
német nyelv
ágazati szakmai vizsgatárgyak
(villamosipar és elektronika ismeretek, informatika
ismeretek, gépészet ismeretek, közgazdaság
ismeretek)
informatika

Mindenkinek sikeres vizsgákat kívánok!
Gyöngyös, 2018. április 15.
Hordós Andrea
tanulmányi igazgatóhelyettes
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