Tájékoztatás az érettségi vizsgáról















A tanulók minden év február 15-ig jelentkeznek az érettségi vizsgára
A jelentkezéshez szükséges az érvén yes személyi igazolvány, és a lakcímkártya.
Optimális esetben a tanulók 5 tantárgyból tesznek rendes érettségi vizsgát:
1. Magyar nyelv és irodalom
2. Matematika
3. Történelem
4. Idegen nyelv (angol, német)
5. Ágazati szakmai érettségi vizsga (élelmiszeripar ismeretek)
Annak a vizsgázónak, aki szakközépiskolában államilag elismert szakképesítést szerzett
és a szakközépiskolában érettségi vizsgát kíván tenni, a kötelezően választa ndó
vizsgatárgyból nem kell számot adnia a tudásáról. Ez azt jelenti, hogy az érintett tanuló k
a négy kötelező vizsgatárgy sikeres érettségi vizsgája után megkapják az érettségi
bizonyítványukat.
Azok a tanulók, akik sajátos nevelési igényük miatt felmentést kaptak
matematikából, vagy az idegen nyelv értékelése és minősítése alól, az alábbi
tantárgyakból tehetnek vizsgát: informatika, fizika, földrajz, testnevelés, kémia, biológia.
Akik magyar nyelv és irodalom tantárgy írásbeli értékelése minősítése alól mentesültek
tanulmányaik alatt, azok a tanulók az érettségi vizsgán két-két tételt húznak a magyar nyelv
és irodalom tantárgy szóbeli érettségi vizsgáján, az írásbeli vizsga letétele alól
mentesülnek.
Annak a tanulónak, aki év végen valamelyik tantárgyból elégtelen osztályzatot kap,
módosítani kell a rendes érettségi vizsgáját előrehozott vizsgára. Ez azt jelenti, hogy
abból a tantárgyból, amelyikből elégtelent kapott augusztusban javítóvizsgát tesz, majd
az őszi vizsgaidőszakban teszi le a rendes érettségi vizsgát. Az őszi vizsgák
helyszíneit a kormányhivatal jelöli ki, így előfordulhat, hogy idegen tanárok előtt,
idegen tételsorral vizsgázik.
Az érettségi vizsga feltétele az 50 óra közösségi szolgálat, amelyet a vizsgára
történő j elentkezésig teljesíteni kell.
Ha a tanuló sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási és magatartás i
nehézséggel küzd (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia), a felmentési kérelmet és a
szakértői bizottság határozatát február elejéig be kell nyújtani az iskola igazgatójáho z.
Csak érvényes szakértői vélemény fogadható el a felmentési kérelem benyújtásakor.
Az írásbeli vizsga időpontjai:
Vizsgatárgy
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Történelem
Angol nyelv
Földrajz
Informatika

 Az írásbeli vizsga időtartama:
Magyar nyelv és irodalom
240 perc
Matematika
180 perc
Történelem
180 perc
Idegen nyelv
180 perc
Földrajz
120 perc
Informatika
180 perc

2020. május 4.
2020. május 5.
2020. május 6.
2020. május 7.
2020. május 12.
2020. május 15.

Időpont
8.00
8.00
8.00
8.00
14.00
8.00









Az írásbeli vizsga előtt legkésőbb fél órával el kell foglalni a kijelölt tanteremben a
helyet.
A tanuló az írásbeli vizsgára hozza magával a személyi azonosító okmányát és a
szükséges eszközöket.
Az írásbeli vizsga alatt a megengedetten kívül más segédeszköz nem használható.
Szóbeli vizsgára az bocsátható, aki az írásbeli vizsgán a 12%-ot elérte. Kivétel a
matematika tantárgy. A matematika tantárgy esetében az a tanuló, akinek az írásbeli
teljesítménye elérte a 12%-ot, de nem érte el a 25%-ot, szóbeli vizsgát tehet.
Az elégséges 25%-tól kezdődik.
A szaktárgyakra vonatkozó esetleges változásokat a szaktanárok ismertetik a
tanulókkal.
A megjelenés az írásbeli és a szóbeli vizsgán kötelezően ünnepélyes öltözetben.

A szóbeli vizsga időpontja:
 2020. június 22-23 (Az osztály szóbeli vizsgabeosztására a tanulók februári
jelentkezését követően kerül sor)
 A szóbeli vizsga nyitó és eredményhirdető értekezletén is a tanulóknak
ünnepélyesen kell megjelenni.
 Az a tanuló, akinek nem sikerül az érettségi vizsgája, vagy a tanév végén valamelyik
tantárgyból elégtelen osztályzatot szerzett, az érettségi vizsgán törzslapkivonatot kap.
Ezzel jelentkezik az augusztusi javítóvizsga után a rendes érettségi vizsgára, melynek
határideje szeptember 5. Az őszi vizsgáról információt kell kérni Tóth Csaba
igazgatóhelyettestől a 129-es irodában szeptember 1-3. között.
 Az érettségi vizsgával kapcsolatban információért Tóth Csabához lehet fordulni.


A tanulói jogviszony fennállása alatt az ismétlő, kiegészítő, szintemelő, ill. az első
javító vizsga nem díjköteles, csak azok részére, akik nem rendelkeznek tanulói
jogviszonnyal.

Nyíregyháza, 2019. szeptember 5.

Dr. Rubi Ferenc
igazgató

