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Tájékoztató az írásbeli érettségi vizsgákról, 2013 
 
1. Az érettségi vizsgán a vizsga megkezdése elıtt legkésıbb fél órával meg kell jelenni, 

lehetıleg az alkalomhoz illı ünnepélyes öltözetben. Késve az írásbeli vizsgára nem 
lehet bemenni! 

2. Az emelt szinten érettségizıknél – mivel ık nem a saját iskolájukban vizsgáznak – 
feltétlenül legyen személyi igazolvány (esetleg útlevél), és az OKÉV-tıl kapott ún. 
vizsgabehívó! 

3. Az érettségi tantermek beosztását a bejáratnál fogjuk kifüggeszteni. 
4. A vizsga megkezdése elıtt minden vizsgázó kap egy borítékot, amelyre rá kell írnia nevét 

(emelt szinten: kódját), a vizsgatárgy nevét és szintjét, valamint a vizsganap dátumát. 
Ebbe a borítékba kell majd a feladatlapo(ka)t, pótlapokat, piszkozatokat belehelyezni.  

5. A vizsgázó helyét a teremben a felügyelı tanár jelöli ki. 
6. Íróeszközökrıl és segédeszközökrıl – a helyesírási szótár kivételével – a vizsgázók 

gondoskodnak. A szótárakban, táblázatokban, atlaszokban semmiféle bejegyzés nem 
lehet, ezt a felügyelı tanárok ellenırzik. A vizsgán csak kék (vagy fekete) golyóstollal 
szabad dolgozni, ceruzával legfeljebb az ábrák készíthetık el. A segédeszközöket a 
vizsgázók egymás között nem cserélhetik! 

7. Az írásbeli vizsgán a tanulói asztalokon csak a feladatlap, szükség esetén iskolai pecséttel 
ellátott pótlapok, írószer, a megengedett segédeszközök, valamint üdítıital és némi 
ennivaló lehetnek. A mobiltelefonokat – kikapcsolt állatotban – a diák táskájában kell 
elhelyezni. A táskákat a felügyelı tanár által kijelölt helyen kell elhelyezni. 

8. Az írásbeli vizsgán kizárólag a feladatlapon és az iskola által biztosított, lepecsételt 
papíron lehet dolgozni, és az írásbeli végén minden papírt be kell adni. A dolgozatban 
nem használható szövegjavító (kifestı, stb)! Az elrontott részeket egy vonallal kell 
áthúzni. A javítók az áthúzott részt nem veszik, és nem is vehetik figyelembe. 

9. Az írásbeli alatt (ha nagyon szükséges) a vizsgázó néhány percre kimehet, de egyszerre 
csak egy érettségizı hagyhatja el a termet. Ekkor le kell adnia minden feladatlapot és 
papírt a felügyelı tanárnak úgy, hogy megmutatja neki, hogy hol tart. Sem a teremben, 
sem a folyosón nem beszélhet senkivel, az adott folyosót nem hagyhatja el. 

10. Számos tantárgy írásbelije több részbıl áll, melyek megoldása elıre meghatározott ideig 
tart. A nyelvi érettségi kivételével az egyes részek között nincs szünet, és ha a vizsgázó 
hamarabb befejezte az adott feladatlap megoldását, akkor sem hagyhatja el a termet, sıt a 
helyét sem. (Kivétel szükség esetén a fent leírt néhány perces kimenetel.) 

11. A beadás elıtt, ha a diák írt piszkozatot, azt egy vonallal át kell húznia, hasonlóan a 
feladatlap üresen maradt részeihez. Minden pótlapot, még ha csak piszkozatra használta 
is, be kell adni! A vizsgázó ügyeljen arra, hogy minden lapra felírja középszintő vizsga 
esetén a nevét, a vizsga tárgyát, szintjét és az írás dátumát, emelt szintő vizsga esetén a 
neve helyett a kódját! 

12. Az írásbeli végén mindent be kell adni, majd a diák visszaül a helyére. A felügyelı tanár 
egyesével szólítja a vizsgázókat, hogy együtt ellenırizzék, mi került a borítékba, majd azt 
a tanár a diák jelenlétében leragasztja. Az emelt szintő vizsgán mindketten aláírják a 
vizsgáztatási jegyzéket. Kérjük a vizsgázókat, segítsék a felügyelı tanárt, hogy 
zavartalanul tudjon a szólított vizsgázóval egyeztetni. 

13. Természetesen, ha az utolsó rész feladataival hamarabb végez a vizsgázó, akkor beadhatja 
hamarabb a dolgozatát, de az egyeztetés és aláírás nélkül ne menjen el! Ennek 
megtörténtével mind a termet, mind a vizsgára kijelölt épületrészt el kell hagynia. A 
távozás után már nem lehet visszatérni, nem folytatható a dolgozat. 

 


