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A szóbeli érettségi vizsga 

 
 

 
A szóbeli érettségi vizsgán – hasonlóan az írásbeli vizsgához – ÜNNEPI 
ÖLTÖZETBEN kell megjelenni! 

 
A középszintű szóbeli vizsgákra a vizsgázók bizottsághoz kerülnek besorolásra.  
A vizsganapok beosztása, vizsgabizottságok szerint a mellékelt táblázatban 
megtalálható. 
Az, hogy ki, melyik napon, milyen időpontban vizsgázik, a vizsgabizottság 
jegyzőjének beosztása alapján történik. A beosztás az első vizsganapon a 
vizsgabizottság elnökének jóváhagyása után, a tájékoztató értekezleten kerül 
kihirdetésre. Addig minden vizsgázó úgy tervezzen, hogy a szóbeli vizsgákra  
megadott napok bármelyikén vizsgázhat. 
 
Az emelt szintű vizsgá(k)ra, írásbelire és szóbelire egyaránt, minden jelentkező 
vizsgabehívót kap. 
A vizsgázónak legalább 30 perccel korábban meg kell jelennie a vizsga 
helyszínén, mint amely időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe 
beosztották. 
 
A szóbeli vizsgáztatás reggel 8 óra előtt nem kezdhető el (még a tételek 
kihúzásával sem), és nem tarthat tovább 18 óránál.  
 
A vizsgacsoport legfeljebb 6 főből állhat.  
 
A vizsgázónak minden felelet előtt legalább 30 perc felkészülési időt kap.  
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 segédeszközt 
a vizsgabizottságot működtető intézmény bocsát a rendelkezésére. 
 
A vizsgaterembe érkező vizsgázó először menjen a bizottság asztalához, köszönjön 
az elnöknek és a tanároknak, és a kapott utasítás szerint húzzon tételt. A tétel 
számát azonnal, hangosan mondja be az elnöknek és a vizsgáztató tanárnak, majd 
vegye magához a tétel kidolgozásához igénybe vehető segédeszközöket. 
Ezután foglaljon helyet a kijelölt felkészülési asztalnál, írja rá a nevét a felkészülési 
füzetre. Minden tantárgy esetében a következőknek kell szerepelnie a 
felkészülési lapon: 
 

 A tantárgy neve: 
 Tételhúzás időpontja: 
 Tétel száma:  
 Felelet kezdete: 
 Felelet vége: 
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A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem 
segíthetik. 
 
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 a vizsgaszabályzatban leírtak szerint póttételt húzat vele. 
 
Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő vizsgatárgyból történő tételhúzás 
előtt, szükség esetén a vizsgahelyiséget rövid időre elhagyhatja. 
 
 
 

Vizsgacsoport megtekintés 
időpontja 

szóbeli vizsga 
időpontja 

12. C 2018. június 4. 2018. június 18-20. 

12. E 2018. június 5.  2018. június 19-21. 

12. B 2018. június 6. 2018. június 25-28. 

12. A 2018. június 6.  2018. június 25-27. 

12. D 2018. június 6. 2018. június 27-29. 
 
A megtekintés helyét kifüggesztjük az intézmény bejáratánál! 
 
 
Mindenkinek sikeres vizsgázást kívánok! 
 
 
 
Gyöngyös, 2018. április 15. 
 

        Hordós Andrea 
tanulmányi igazgatóhelyettes 

 


