Érettségi vizsgákról szóló tájékoztató
(időpont, vizsgaleírás, segédeszközök)
Kedves Vizsgázó!
Az alábbi összefoglaló az érettségiről szóló legfontosabb tudnivalókat tartalmazza:










a személyi azonosításhoz szükséges igazolványt hozd magaddal
az első vizsgahéten az adott írásbeli vizsganapján reggel 7 óra 30 perckor igazgatói
tájékoztató lesz az iskola aulájában
a második héttől kezdve a vizsga megkezdése előtt fél órával kell gyülekezni az adott
vizsgaterem előtt a tájékoztatóra
a szóbeli vizsgák kezdőnapján az egész osztály 7 óra 30 perckor legyen a kijelölt
terem előtt
a kijavított dolgozatok megtekintésének időpontja 2018. június 5. (kedd) 8 órától 16
óráig
a dolgozatokat elvinni nem lehet, másolat készíthető, az értékeléssel kapcsolatos
észrevételeket írásban június 6-án 8.00 órától 16.00 óráig lehet leadni az igazgatói
irodán
az érettségikre még használt könyvtári könyvek csak a könyvtárossal történt
egyeztetés szerint maradhatnak nálatok
a vizsgákra valamint az eredményhirdetésre az alkalomhoz illően kell megjelenni

Írásbeli időpontok (közép- és emelt szintű egyaránt)
magyar nyelv és irodalom
matematika
történelem
angol nyelv
német nyelv
biológia
informatika (középszint)
ének-zene
kémia
földrajz
vizuális kultúra
francia nyelv
mozgókép kultúra és médiaismeret

2018.május 07. 8.00
2018.május 08. 8.00
2018.május 09. 8.00
2018.május 10. 8.00
2018.május 11. 8.00
2018.május 15. 8.00
2018.május 17. 8.00
2018. május 17. 14.00
2018. május 18. 8.00
2018. május 18. 14.00
2018. május 22. 14.00
2018. május 23. 8.00
2018. május 24. 14.00

Szóbeli időpontok (tervezet):
osztály
12.a osztály
12.b osztály
12.c osztály
12.l osztály

kezdő nap

befejező nap

2018. június 18.
2018. június 25.
2018. június 21.
2018. június 28.

2018. június 20.
2018. június 27.
2018. június 22.
2018. június 28.

Emelt szintű szóbeli vizsgák időpontja: 2018. június 7-14.

Vizsgaleírások, segédeszközök:
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
Két független feladatsort írnak:
Az első feladatsort 90 perc után kell beszedni, ezután lehet kiosztani a második feladatsort.
A második, szövegalkotási feladatsor megoldásának időtartama 150 perc .
A vizsgázó az I. (90 perc) és a II. (150) perc részen belül a rendelkezésre álló időt tetszés
szerint oszthatja meg az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.
Segédeszköz:
Vizsgacsoportonként 4 példány Magyar helyesírási szótár, melyet az iskola biztosít.
MATEMATIKA
Két független feladatsort írnak:
Az első feladatsort 45 perc után be kell szedni, ezután lehet kiosztani a második feladatsort.
A második feladatsor megoldásának időtartama 135 perc .
A vizsgázó az I. (45 perc) és a II. (135) perc részen belül a rendelkezésre álló időt tetszés
szerint oszthatja meg az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.
A második rész feladatlapján ellenőrizni kell, hogy beírta-e a vizsgázó a nem választott
feladat sorszámát.
Segédeszközök:
Az érettségizők magukkal hozott tiszta függvénytáblázatot, szöveges adatok tárolására és
megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépet használhatnak, valamint körzőt és vonalzót.
TÖRTÉNELEM
A vizsgán a jelölteknek egy központi, összefüggő feladatsort kell megoldaniuk.
A vizsgázó a rendelkezésre álló időt (180 perc) tetszése szerint oszthatja meg az egyes
feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja. Beadáskor ellenőrizni kell,
hogy a szöveges (kifejtendő) feladatokban egyértelmű-e a választás megjelölése!
Segédeszközök:
A vizsgázó használhatja a maga által hozott – az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért
felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi
atlaszt, és a 2015/2016. tanévben tankönyvjegyzékre került középiskolai történelmi atlaszt
(CR-0082, CR-0062, MS-4116U) – valamint az iskola által csoportonként 3 példányban
biztosított Magyar helyesírási szótárt. .

ÉLŐ IDEGEN NYELV
A vizsgázók négy független feladatsort írnak egyenkénti osztással:
1. OLVASOTT SZÖVEGÉRTÉSE
• 60 perc a rendelkezésre álló idő
• segédeszköz nem használható
2. NYELVHELYESSÉG
• 30 perc a rendelkezésre álló idő
• segédeszköz nem használható
SZÜNET (15 perc)
3. HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE
• 30 perc a rendelkezésre álló idő
• A hangfelvétel CD-lejátszóról hallgatható. A hangfelvétel tartalmazza a
feladatmeghatározást, továbbá a feladatok elolvasásához és megoldásához szükséges
szüneteket is. A hangfelvételen hallható és a feladatlapon olvasható feladatmeghatározások
szó szerint megegyeznek.
A feladatok megoldásához szótár nem használható.
4. ÍRÁSKÉSZSÉG
• 60 perc a rendelkezésre álló idő
• A feladatok megoldásához a vizsgázó által hozott, tiszta nyomtatott szótár használható.
BIOLÓGIA
Összefüggő feladatsort írnak a vizsgázók
A rendelkezésre álló idő 120 perc.
A vizsgázók szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépet
használhatnak.
A vizsgázó a rendelkezésre álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között
és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.
A vizsgázó a rendelkezésre álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között
és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.
FÖLDRAJZ
A feladatsor két részből áll:
I. rész: Segédeszköz NEM használható .
20 perc után az első feladatsort be kell szedni és kiosztani a II. feladatsort
II. rész: a vizsgázó által hozott, tiszta középiskolai földrajz atlasz használható, továbbá
szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző és
vonalzó is használható.
A II. feladatrész időtartama 100 perc.
ÉNEK-ZENE
Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk.
A vizsgát az I. feladatlap (20 perc) megoldásával kell kezdeni. A vizsgadolgozatokat a 20.
perc leteltével a felügyelő tanár összegyűjti.

Ezután kerülhet sor a II. feladatlap kiosztására és megoldására. A vizsgázó a II. részen belül a
rendelkezésére álló időt (100 perc) tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között, és
megoldásuk sorrendjét is megváltoztathatja.
Vizsgacsoportonként szükséges segédeszköz: a feladatsor hanganyagának (l. Zenefelismerés)
lejátszásához szükséges egy CD-lejátszó, amelyet a vizsgát lebonyolító intézmény biztosít.
KÉMIA
Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központilag összeállított feladatsort kell 120 perc alatt
megoldaniuk. A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes
feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.
MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET
Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell 180 perc alatt megoldaniuk.
A feladatsor minden esetben tartalmaz egy DVD-re rögzített, néhány (kb. 5-15) perc
hosszúságú filmrészletet vagy televíziós műsorrészletet. Az írásbeli vizsga során először a
feladatlaphoz tartozó film- vagy műsorrészletet kell a vizsgázóknak megtekinteniük, majd a
feladatlapok szétosztását követően a vizsgázók három percet kapnak a filmrészlettel
kapcsolatos kérdések tanulmányozására. Ezt követően a vizsgázók másodszor is megnézik a
részletet, majd megkezdik a munkát.
A részlet megtekintésére még egy alkalommal (a beadást megelőző utolsó fél óra kezdetén)
harmadszor is lehetőséget kell biztosítani a vizsgázóknak, amennyiben azt bárki közülük
igényli.
A vizsgázók a feladatlapokon levő információkon kívül semmilyen segédeszközt nem
használhatnak.
INFORMATIKA
Az informatika középszintű érettségi gyakorlati és szóbeli vizsgából áll.
A gyakorlati vizsgán 120 pont, a szóbeli vizsgán 30 pont szerezhető.
A gyakorlati vizsga 180 perce alatt 4 feladatot kell megoldani:
1. szövegszerkesztés(Word),
2. Képszerkesztés és bemutatókészítés vagy weblapszerkesztés (Power Point vagy
KompoZer),
3. táblázatkezelés (Excel),
4. adatbázis-kezelés (Access)
A rendelkezésre álló szoftverek megismeréséről a vizsga előtt nyilatkozatot kell tenni.
A telepített programok:
OS: Windows 10 Enterprise 1703-15063.296
MS Office Professional Plus 2016
(Access 2016; Excel 2016; Word 2016; PowerPoint 2016; OneNote 2016; Outlook 2016;
Publisher 2016;)
WEB szerkesztéshez:
- MS Office SharePoint Disigner 2013
- KompoZer 0.8b3 hu
- Notepad

- Notepad++
Képszerkesztés:
- Office csomagba beépített szerkesztő
- Irfanview
- Gimp 2.8
VIZUÁLIS KULTÚRA
Az írásbeli vizsgarészben a vizsgázóknak egy központi írásbeli feladatsort kell megoldaniuk.
A vizsgázó a rendelkezésére álló időt, 180 percet, tetszése szerint oszthatja meg az egyes
feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja. Az írásbeli vizsgarészben a
feladat egy képmelléklettel illusztrált művészettörténet, műelemző jellegű, legalább hat
feladatból álló feladatsor megoldása. Segédeszköz nem használható.

