TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK A
2018. ÉVI TAVASZI VIZSGAIDŐSZAKBAN
ÉRETTSÉGIZŐK SZÁMÁRA
1. Az érettségi vizsgák vizsgaszabályzatát a 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet tartalmazza. A kormányrendelet szövege olvasható az interneten. Lehetséges hely a
www.magyarorszag.hu jogszabálykeresője.
2. A vizsgajelentkezést visszavonni, megváltoztatni a jelentkezési határidő (2018. február 15.) után - a vizsgaszabályzatban rögzített kivételektől eltekintve - nem lehet.
3. A vizsgajelentkezés törlésére kizárólag akkor kerülhet sor, ha a jelentkező az írásbeli vizsgaidőszak kezdetéig az adott vizsgatárgyból nem teljesíti a vizsgára bocsátás
feltételeit.
4. Vizsgabizottságok
A Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája és Kollégiumában 2018.
tavaszán négy vizsgabizottság működik majd az alábbi időpontokban:
2018_KLISZI_Asz

2018. június 18-20.

2018_KLISZI_R

2018. június 25-27.

2018_KLISZI_S

2018. június 20-22.

2018_KLISZI_EF

2018. június 18-19.

A vizsgabizottságokba a beosztás megtörtént. A tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók az osztályuk betűjelét tartalmazó vizsgacsoportokba kerültek beosztásba. A külsős jelentkezők beosztása is megtörtént, őket a 2018_KLISZI-EF vizsgacsoportba soroltuk, erről levélben is értesítést küldünk.
Az emelt szinten vizsgázók írásbeli és szóbeli vizsgájáról az Oktatási Hivatal fog értesítést küldeni. Jelen dokumentumban leírt további tudnivalók a középszinten vizsgázókra vonatkoznak (kivételt képez a dolgozatok megtekintésére vonatkozó 10. pont).
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5. Az írásbeli vizsgák időbeosztása
Középszintű vizsgák írásbeli részének tantárgyankénti időpontja és sorrendje a
2018. május-június vizsgaidőszakban
Középszintű érettségi vizsgák
magyar nyelv és irodalom (240 perc)
matematika (180 perc)
történelem (180 perc)
angol nyelv (180 perc)
német nyelv (180 perc)
szépészet ismeretek (120 perc)
informatika (180 perc)
földrajt (120 perc)

Időpontok
május 7. (hétfő) 8.00
május 8. (kedd) 8.00
május 9. (szerda) 8.00
május 10. (csütörtök) 8.00
május 11. (péntek) 8.00
május 16 (szerda) 8 óra
május 17. (csütörtök) 8.00
május 18. (péntek) 14 óra

6. Megjelenés az írásbeli vizsgán
A jelöltek az írásbeli vizsgára hozzanak magukkal személyazonosításra alkalmas
fényképes igazolványt (személyi igazolvány, útlevél, diákigazolvány).
Iskolánkban hagyomány és elvárás, hogy a vizsgázók mind az írásbeli vizsgán, mind a
szóbeli vizsgán ünnepi öltözetben jelennek meg.
Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad,
a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, az
adott vizsgatantárgyból pótló vizsgát tehet.
A vizsgázónak fel nem róható oknak minősül minden olyan a vizsgán való részvételt
gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó
szándékos vagy gondatlan magatartására. Erről a vizsgázó igazolást köteles bemutatni,
és kérvényezheti a pótló vizsgát.
Ilyen esetben az igazgató – ha ehhez a feltételek megteremthetőek – hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon, vizsgaidőszakban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen,
Az engedélyben meg kell jelölni a hiányzó vizsgarész pótlásának formáját. Ha nincs
lehetőség az adott vizsgaidőszakban írásbeli vizsga letételére, engedélyezhető az írásbeli vizsgarész szóbelivel történő kiváltása.
Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról neki felróható okból elkésik, távol marad, vagy a
vizsgáról engedély nélkül eltávozik, az adott vizsgatantárgyból javítóvizsgát tehet.
7. Író és segédeszközök a középszintű vizsgákon
Az íróeszközökről és a segédeszközökről a vizsgázók gondoskodnak. A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélhetik. Az engedélyezett író és segédeszközöket az alábbi táblázat tartalmazza.
Magyar nyelv és irodalom Az írásbeli vizsgafeladatok megoldásakor a Magyar helyesírási szótár használható. Ebből vizsgacsoportonként
négy példánynak kell rendelkezésre állnia. A szótárról a
vizsgáztató intézmény gondoskodik.
2

Matematika
Történelem

Idegen nyelv
Szépészet ismeretek
Földrajz

Informatika

Vizsgázónként szükséges segédeszköz a függvénytáblázat és szöveges adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológép. Ezekről a jelölteknek kell gondoskodni.
Vizsgázónként szükséges segédeszköz a történelmi atlasz, amelyről a vizsgázó gondoskodik, továbbá vizsgacsoportonként 3 példány Magyar helyesírási szótár,
amelyről a vizsgáztató intézmény gondoskodik.
Az írásbeli feladatok megoldásához nyomtatott szótár
használható, amelyről a jelölteknek kell gondoskodni.
Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, periódusos rendszer. Ezekről
a jelölteknek kell gondoskodni.
I. részben segédeszköz nem használható.
II. részben középiskolai földrajzi atlasz és szöveges adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológép. Ezekről a
jelölteknek kell gondoskodni.
A vizsgázónak kell hoznia vonalzót. A vizsgáztató intézmény biztosítja a számítógéptermet, szoftvereket,
adathordozókat. Személyi feltétel: rendszergazda

Az írásbeli vizsgán csak a központilag kiadott feladatlapon, valamint a vizsgát szervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapokon, feladatlapokon lehet dolgozni. Vázlatot
és jegyzetet is csak ezeken a lapokon lehet készíteni. A rajzokat ceruzával, minden
egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával (golyóstollal) kell elkészíteni. A
feladatlap számítógép használatát.
8. A dolgozatírás során: A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése
előtt mindegyik átvett feladatlapon feltünteti a saját nevét és osztályát.
Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, egyidejűleg
csak egy vizsgázónak.
A helyiséget elhagyó vizsgázó átadja vizsgadolgozatát a felügyelő tanárnak, aki a távozás és a visszaérkezés pontos idejét arra rávezeti.
9. A dolgozatírás után: Az írásbeli munka befejezése után a vizsgázó a vizsgadolgozat üresen maradt részeit, valamint a piszkozatlapokat áthúzza, megoldást tartalmazó
vizsgadolgozatot az üres feladatlapokkal, a piszkozatot tartalmazó áthúzott lapokkal
együtt belehelyezi a nevével ellátott borítékba, és nyitva átadja a felügyelő tanárnak. A
felügyelő tanár – a vizsgázó jelenlétében – ellenőrzi, hogy vizsgadolgozat üresen maradt részeit és a piszkozatlapokat a vizsgázó áthúzta-e. Ezt követően a vizsgázó jelenlétében leragasztja a borítékot. A vizsgázó a boríték lezárása után távozik a vizsga részére elkülönített épületrészből.
10. A dolgozatok megtekintése: Az írásbeli vizsgakérdések megoldására adott szaktanári értékelést a szóbeli vizsga előtt nyilvánosságra kell hozni. A vizsgadolgozatot és
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az útmutatót a vizsgázó, a vizsgabizottság elnökéhez történő megküldés előtt, az iskola
képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról másolatot készíthet, és az értékelésre észrevételt tehet. A másolat elkészítésével kapcsolatos költségeket – az igazgató rendelkezése szerint – meg kell téríteni. A megtekintésre, a másolat készítésére egy munkanapot – nyolc órát – kell biztosítani.
A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig
– írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet előterjeszteni. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.
.
Iskolánkban a dolgozatok megtekintésének ideje:
2018. június 5-én (kedden) 8.00-16.00
11. A szóbeli vizsgák időpontjai
A szóbeli vizsgák időpontjai a 4. pontban találhatók.
12. Megjelenés a szóbeli vizsgán
A szóbeli vizsga első napján a nyitásra meg kell jelennie az adott bizottsághoz beosztott minden vizsgázónak. A vizsgabizottság ekkor ismerteti az írásbelikkel kapcsolatos
határozatokat és hirdeti ki a tanulók vizsgabeosztását.
Itt hívjuk fel a vizsgázók figyelmét, hogy a vizsgabeosztás nem követi mindig a csoport betűrend szerinti névsorát. Ez azt jelenti, hogy előre nem tudható ki melyik vizsganapon vizsgázik. A kellemetlen meglepetések elkerülése végett kérünk mindenkit,
hogy a felkészülését az első vizsganapra fejezze be, és készüljön úgy, hogy az első
vizsganapon is sorra kerülhet.
A szóbeli vizsgán – beleértve a nyitó és záró értekezletet – elvárt az ünnepi öltözet.
13. A vizsga menete
A vizsgázókat maximum 6 fős vizsgacsoportokba osztjuk. A nap első csoportja egyszerre megy be tételt húzni, ha az első vizsgatantárgy idegen nyelv, akkor felkészülési
idő nélkül azonnal, ha egyéb tantárgy, akkor 30 perc elteltével az első vizsgázó megkezdi a feleletét. Miután végzett, kihúzza a következő tantárgy tételét és nekiáll a felkészülésnek. Amikor a csoportból az első ember minden tárgyból befejezte a feleletét,
elhagyja a vizsgatermet. A következő csoport első vizsgázója ekkor megy be tételt
húzni.
A vizsgázónak legalább harminc perccel korábban meg kell jelennie a vizsga
helyszínén, mint amely időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották.
A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik.
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Ha vizsgázó a feleletet befejezte, a következő vizsgatantárgyból történő tételhúzás
előtt, szükség esetén a vizsgahelyiséget rövid időre elhagyhatja.
Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének
értékelése nem éri el a szóbeli vizsgarészre adható összes pontszám 12%-át, az elnök
egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott
felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért pontszámot meg kell felezni és egész
pontra fel kell kerekíteni, majd a százalékos minősítést és az osztályzatot ennek alapján kell kiszámítani.
14. A szóbeli vizsga időtartama
A szóbeli vizsga - beleértve a tételhúzást is - reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és
legfeljebb tizennyolc óráig tarthat.
Egy-egy vizsgatárgyból a feleltetés időtartama középszintű vizsga esetén tizenöt percnél több nem lehet.
15. Jogsérelem
A vizsgázó, a kiskorú vizsgázó szülője a vizsgabizottság döntése ellen a köznevelésről
szóló törvény 38 §-ának (7) bekezdésében szabályozott fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést az igazgatónak kell benyújtani az országos vizsgaközpontnak címezve.
Az érettségi vizsga vizsgabizottságának döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen kiskorú tanuló esetén a szülő, egyébként a tanuló a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Főosztályához (9021
Győr Árpád u. 32.) címezve – a döntést követő öt napon belül – jogszabálysértésre
hivatkozással nyújthatja be a fellebbezést. A fellebbezést a kormányhivatal három
munkanapon belül bírálja el.
A törvényességi kérelem benyújtására meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő,
igazolásnak helye nincs.
17. Tartalmi tudnivalók
Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002 OM rendelet 1/A. § rendelkezése szerint a vizsgabizottságot működtető intézménynek az érettségi vizsgával
összefüggő, az általános és részletes követelményekből levezethető, a vizsgaleírásnak
megfelelő, a vizsgát érintő tartalmi és eljárásbeli tudnivalókat a vizsgaidőszak kezdete
előtt legalább hatvan nappal nyilvánosságra kell hoznia, és a vizsgára jelentkezők
számára elérhetővé kell tennie.
A rendelet szerint előírt nyilvánosságra hozható tartalmi tudnivalók az intézmény honlapján érhetőek el a www.kliszi.hu címen, közérdekű fül alatt az érettségi2018 mappában.
Győr. 2018. február 19.
Kaukerné Kovács Edit
igazgató
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