
 

 

TÁJÉKOZTATÓ A 2016/2017. ÉVI 

ÉRETTSÉGI VIZSGÁKHOZ 

 

 

Írásbeli vizsgák időpontjai közép szinten 

 

 

 

magyar nyelv és irodalom   május 08.  de. 8 óra 

matematika     május 09.  de. 8 óra 

történelem     május 10. de. 8 óra 

angol nyelv     május 11.  de. 8 óra 

német nyelv     május 12.  de. 8 óra 

biológia     május 16. de. 8 óra 

informatika     május 18. de. 8 óra 

művészettörténet, ének-zene  május 18. du. 14 óra 

kémia      május 19. de. 8 óra 

fizika      május 22. de. 8 óra 

vizuális kultúra    május 22.  du. 14 óra 

média, dráma     május 24.    du. 14 óra 

olasz nyelv     május 25.  de. 8 óra 

 

A délelőtti írásbeli vizsga 8 órakor kezdődik, a tanulók 7
30

-ra jönnek. / Öltözet: matrózruha, öltöny / 

A délutáni írásbeli vizsga 14
00

 órakor kezdődik, a tanulók 13
30

-ra jönnek.  

 

 

 

 

 

 

 



HATÁRIDŐK 

  

 

 

Osztály 

Írásbeli dolgozatok megtekintése  

8-16 óráig 

Szóbeli vizsga 

 

12. A Ideje: 2017. június 13.  

kedd 

Helye: 10. B terme 

Ideje:  

2017. június 26-27-28.. 

12. B Ideje: 2017. június 6. kedd 

 

Helye: 10. B terme 

Ideje:  

2017. június 19-20-21.. 

12. C Ideje: 2017. június 6. kedd 

 

Helye: földrajz terem 

Ideje:  

2017. június 19-20-21-22. 

 

Jegyzői iroda: 12. B terme 

Várakozó termek: 10. A terme  

                             9. KNYC terme    

Emelt szintű írásbeli dolgozatok megtekintése: 2017. június 6-án, kedden 8
00

-tól 16
00

-ig a Miskolci 

Zrínyi Ilona Gimnáziumban. 

 

A tanulók az írásbeli vizsga időtartama alatt bármikor elhagyhatják rövid időre a termet, egyszerre 

csak egy tanuló. 

 

A használható segédanyagokban tanulói bejegyzések nem lehetnek! 

A megengedett segédanyagon kívül más nem használható! 

Hibajavító használata tilos! 

A segédeszközöket a diákoknak tilos egymás között cserélgetni! 

 

  



 

 

A SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 

 

A vizsgabizottság tagjai: 

- a vizsgabizottság elnöke, 

- a szaktanár (írásbeli feladatok javítása), 

- a kérdező tanár (szóbeli vizsgáztatás). 

A vizsgabizottság ügyviteli tevékenységét a jegyző látja el. Nem tagja a vizsgabizottságnak. 

A vizsgabizottság munkájában közreműködhet:  

- a Szülői Szervezet,  

- az iskola diákönkormányzatának képviselői. 

A szóbeli vizsga nyilvános, a nyilvánosságot a vizsgabizottság elnöke korlátozhatja. A szóbeli vizs-

gán való részvételi szándékot a Szülői Szervezetnek, DÖN-nek legkésőbb az előzetes értekezlet 

napjáig jeleznie kell. 

 

 

A szóbeli vizsgák időtartama:  8-18 óráig 

     felkészülési idő 30 perc (kivéve idegen nyelvek) 

     felelési idő: max. 15 perc (középszint) 

              max. 20 perc (emelt szint) 

              max. 30 perc (célnyelven) 

A tételek kifejtésének sorrendjét a vizsgázó határozhatja meg. Szabad előadásmódra kell töreked-

nie. A kérdező tanár nem szólhat bele a tétel kifejtésébe, csak ha a vizsgázó elakad vagy súlyosan 

téved. Ha letelt a felelési idő, a felelet félbeszakítható. 

Ha a vizsgázó teljes tájékozatlanságot árul el (pontszáma 12 % alatti lenne), póttételt kell húzatni 

vele, a pontszámot a szoftver felezi meg. 

 

A szóbeli vizsgaterem két felelet között néhány percre elhagyható. 

 

Jogorvoslati kérelem: csak jogszabálysértésre való hivatkozással! 

   

Az emelt szintű érettségi vizsgákra a tanulók feltétlenül vigyék el a személyi igazolványukat. 

 

Ha a vizsgázó egy vizsgatárgyból több eredménnyel rendelkezik, a záró értekezlet napjáig írásban 

nyilatkoznia kell, melyik eredményt kéri az érettségi bizonyítványba. 


