Kedves Végzős Tanítványunk!
Egy rendhagyó kiadványt tartasz a kezedben, amit a 2016/2017-es tanévben érettségizők
számára állítottunk össze. Amolyan új „füves könyv,” ez, amely egyszerű példákkal akar
felelni a feltett kérdésekre: mit is kell tenni valakinek ekkor vagy akkor? Mit kell tenni egy
érettségiző tanulónak? Milyen szabályok, törvények érvényesülnek? Mikor és milyen
öltözetben kell megjelenni a vizsgán? Melyek az írásbeli időbeni és tantárgyankénti jellemzői,
milyen segédeszközöket lehet használni, mit nem lehet a vizsgára bevinni, melyek azok az
írásbeli vizsgán használható segédeszközök, amelyekről magadnak kell gondoskodni, hogyan
zajlik a közép vagy az emelt szintű szóbeli érettségi vizsga? Hogy születnek az eredmények,
milyen jogaim vannak, kihez tudok fordulni, ha ….. ?
Ez a kiadvány minden kérdésedre választ ad, ezért nagyon gondosan olvasd el, mert minden
mondata fontos!
Az érettségi vizsga ünnep, áldozat és önmegvalósítás, mely utat nyit a megálmodott hivatás
eléréséhez. Ezért különösen fontos, hogy jól felkészüljetek. Mi mindenben segítünk!
Kitartó tanulást, eredményes érettségi vizsgákat kívánunk minden egyes diákunknak!
Kecskemét, 2017.
A Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tantestülete
nevében:
Juhász Imre
igazgató

I. Az írásbeli vizsga
Az írásbeli és szóbeli vizsgák időrendje:
Az írásbeli vizsgaidőpontokat és a vizsga időtartamát tantárgyanként a VII. fejezet
részletesen tartalmazza.
Középszinten
- A délelőtti írásbeli vizsgákra 7:30-ig, a délutánira 13:30-ig kell gyülekezni az Aulában.
- A terembeosztást az Aulában fogjátok megtalálni.
- Megjelenés mindenkor ünnepélyes öltözékben.
- Az írásbeli vizsgára a vizsgázónak magával kell hoznia a személyazonosságát igazoló
okiratai közül legalább egyet (diákigazolvány, személyi igazolvány). A pad szélére ezt
ki kell tenni az esetleges ellenőrzések miatt. A padon ezen kívül csak a szükséges
segédeszközök, íróeszközök, papírzsebkendő és némi étel, ital lehet.
- A táskákat a terem kijelölt részébe kell rakni. A mobiltelefonokat kikapcsolva a tanári
asztalon kell elhelyezni.
- Az írásbeli feladatok kidolgozásához – ha a részletes követelmény és vizsgaleírás
másképp nem rendelkezik – a vizsgázónak vizsgatantárgyanként rendelkezésre álló
maximális idő, középszintű vizsga esetén három óra (180 perc)
- Az írásbeli vizsgán részt vevő vizsgázók vizsgacsoportokat alkotnak (legfeljebb 20 fő).
- Az írásbeli vizsgán csak a központilag kiadott feladatlapon, valamint az iskola
bélyegzőjével ellátott lapokon, feladatlapokon lehet dolgozni. Vázlatot, jegyzetet csak
ezeken a lapokon lehet készíteni.
- A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék színű tintával (golyóstollal)
kell elkészíteni.
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A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt a kapott borítékra
felírja nevét, a vizsganap keltét, a tantárgy megnevezését. Majd mindegyik átvett
feladatlapon és a piszkozatlapon feltünteti a nevét.
Az íróeszközökről és a segédeszközökről a vizsgázók gondoskodnak. A VI. fejezetben
megtalálható, hogy tantárgyanként melyek azok az eszközök, amelyekről a vizsgázónak
kell gondoskodnia. A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélhetik.
Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, egyidejűleg
csak egy vizsgázónak.
A folyóson a felügyelő tanár gondoskodik arról, hogy a vizsgázók ne kerülhessenek
kapcsolatba senkivel. A helyiséget elhagyó vizsgázó átadja vizsgadolgozatát a felügyelő
tanárnak, aki a távozás és a visszaérkezés pontos idejét – azon a helyen, ahol az írásbeli
munka félbe maradt – arra rávezeti.
Az írásbeli munka befejezése után a vizsgázó áthúzza az üres feladatlap oldalakat, a ki
nem töltött feladatrészeket és a piszkozatlapokat, majd belehelyezi a nevét tartalmazó
borítékba, és nyitva átadja a felügyelő tanárnak.
A felügyelő tanár - a vizsgázó jelenlétében - ellenőrzi, hogy a behelyezett pótlapok és
piszkozati lapok száma a vizsgadolgozaton megfelelően került-e rögzítésre, és a
vizsgadolgozaton illetve a borítékon szereplő nevek megegyeznek-e. Ezt követően a
vizsgázó jelenlétében leragasztja a borítékot. A felügyelő tanár a jegyzéken és a
jegyzőkönyvben feljegyzi a befejezés időpontját, és aláírja. A vizsgázó a boríték
lezárása után a jegyzék aláírásával igazolja, hogy az egyeztetés megtörtént, majd
távozik a vizsga részére elkülönített épületrészből.
Ha a felügyelő tanár az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel (pl. mobiltelefon, meg
nem engedett segédeszköz használat), elveszi a vizsgázó vizsgadolgozatát, ráírja, hogy
milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja és visszaadja a
vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A felügyelő tanár a folyóson lévő
felügyelő tanár útján értesíti az igazgatót.
Az igazgató az írásbeli vizsga befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a
szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Megállapításait részletes
jegyzőkönyvbe foglalja. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a vizsgázó és a felügyelő
tanár nyilatkozatát, továbbá minden olyan eseményt, amely lehetővé teszi a
szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. A jegyzőkönyvet a felügyelő tanár, az
iskola igazgatója és a vizsgázó írja alá. A vizsgázó külön véleményét a jegyzőkönyvre
rávezetheti.
Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról fel nem róható okból elkésik, távol marad, a
megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik mielőtt a válaszadást befejezné, az igazgató
hozzájárulásával, az adott vizsgatantárgyból az adott vizsganapon, vizsgaidőszakban
pótló vizsgát tehet. Az engedélyben meg kell jelölni a hiányzó vizsgarész pótlásának
formáját. Engedélyezhető az írásbeli vizsgarész szóbelivel történő kiváltása. A vizsgázó
kérésére az írásbeli vizsgakérdésekre a vizsga megszakításáig adott válaszokat értékelni
kell.
Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról felróható okból elkésik, távol marad, vagy a
vizsgáról engedély nélkül eltávozik, az adott vizsgatantárgyból javítóvizsgát tehet, de
csak egy másik vizsgaidőszakban.
A szaktanár által kijavított és értékelt dolgozatokat minden vizsgázó megtekintheti,
azokról kézzel másolatot készíthet, és az értékelésre észrevételeket tehet. A vizsgázó
saját feladatlapjáról saját költségére másolatot készíttethet. A vizsgázó észrevételeit a
megtekintést követő első munkanap végéig - tizenhat óráig - adhatja le. Az észrevétel
benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási
kérelmet előterjeszteni. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.
Észrevételt kizárólag az útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés
számszaki hibája esetén tehető.
A dolgozatok megtekintésére az alábbi időpontokban és helyszíneken lesz lehetőség: Az
emelt szinten vizsgázók 2017. június 6-án 8:00-16:00-ig tekinthetik meg a kijavított
dolgozatokat ott, ahova az érettségi jelentkezésüket leadták.

A kijavított középszintű írásbeli dolgozatokat az alábbi beosztás szerint tekinthetik
meg a vizsgázók a könyvtárban 8.00.-16.00-ig:

12.A
12.B
12.E
12.F.
12.G
VB_Inf bizottságba beosztottak

2017. június 8.
2017. június 8.
2017. június 6.
2017. június 6.
2017. június 7.
2017. június 7.

A dolgozatok megtekintésekor a szülők vagy külső szaktanárok nem lehetnek jelen. A kérdéses
részt le lehet írásban másolni vagy arról fénymásolatot készíttetni (oldalanként 200 Ft.).

II. A szóbeli vizsga
Szóbeli vizsgák időrendje:
Az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 2017. június 8-15. között, a középszintű szóbeli
érettségi vizsgák 2017. június 19 - 28. között lesznek.
A Középszintű szóbeli vizsgák beosztását
„Vizsganapok.pdf”. dokumentum tartalmazza.
-

-

-

(időpontok, vizsgacsoportok stb.) a

A szóbeli érettségire gyülekezés a megadott időben a kijelölt termekben történik.
Megjelenés ünnepélyes öltözékben.
A szóbeli vizsgát négy értekezlet fogja össze: az előzetes értekezlet (vizsgabizottság,
igazgató, jegyző), a tájékoztató értekezlet (vizsgabizottság, igazgató, jegyző,
vizsgázók), a záróértekezlet (vizsgabizottság, igazgató, jegyző) és az eredményhirdető
értekezlet (vizsgabizottság, igazgató, jegyző, vizsgázók).
A szóbeli vizsga megkezdése előtt az elnök tájékoztató értekezletet tart, amelyen a
vizsgabizottság tagjai és a vizsgázók vesznek részt. Az elnök ismerteti a középszintű
írásbeli vizsgák és az emelt szintű vizsgák eredményeit, a szóbeli vizsgával kapcsolatos
tudnivalókat, a vizsgabeosztást, az eredményhirdetés helyét és idejét, a vizsgabizottság
döntése elleni jogorvoslat lehetőségét.
A szóbeli vizsga – beleértve a tételhúzást is – reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el,
és legfeljebb tizennyolc óráig tarthat.
Egyszerre legfeljebb 6 vizsgázó tartózkodhat a vizsgateremben.
A vizsgázónak legalább hatvan perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén,
mint amely időpontban beosztották.
Minden vizsgázónak – az idegen nyelv kivételével – vizsgatantárgyanként harminc
percet kell biztosítani a felkészülésre. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet
készíthet, de gondolatait szabadon kell elmondania.
Egy-egy vizsgatárgyból a feleltetés időtartama – ha e szabályzat másképp nem
rendelkezik – középszintű vizsga esetén tizenöt percnél több nem lehet.
A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem
segíthetik.
A szóbeli vizsgán a tételt a vizsgázó húzza, és kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges
segédeszközt. A tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó
határozza meg.
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A vizsgázó csak az intézmény pecsétjével ellátott papíron dolgozhat. Ezen fel kell
tüntetni a nevét, a tételhúzás, továbbá a felelet megkezdésének és befejezésének idejét.
Ez a papír az érettségi vizsga dokumentumai közé tartozik, ezért a vizsgázó nem viheti
ki a teremből.
A vizsgázó útbaigazítás és támogatás nélkül, önállóan felel, de ha elakad vagy súlyosan
téved, a vizsgabizottság tagjaitól segítséget kaphat.
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.
Ha vizsgázó a feleletet befejezte, a következő vizsgatantárgyból történő tételhúzás előtt
- szükség esetén - a vizsgahelyiséget rövid időre elhagyhatja.
Ha a vizsgázónak a közoktatásról szóló törvény 30. § (9) bekezdése alapján
engedélyezték, hogy az írásbeli vizsgarész helyett szóbeli vizsgát tegyen, két tételt kell
húznia. A felkészüléshez és kifejtéshez rendelkezésre álló időt tételenként kell
számítani. A vizsgázó kérésére a második tétel kihúzása előtt legalább 10 perc
pihenőidőt kell adni. A vizsgázó a pihenőidő alatt a vizsgatermet nem hagyhatja el.
Az utolsó előtti szóbeliző vizsgázónak a vizsga befejezése után a teremben kell
maradnia és megvárnia az utolsó szóbeliző feleletét.

III. Értékelés
-

-

A vizsgázó teljesítményét a pontszámok százalékban és osztályzatban történő
kifejezésével minősítik. Ha a vizsgatárgy vizsgája több vizsgarészből áll, a vizsgázónak
minden vizsgarészből legalább tizenkét százalékot kell teljesítenie ahhoz, hogy a
vizsgatárgyból a teljesített százalékok alapján legalább elégséges osztályzatot
kaphasson.
Középszintű matematika tantárgyi vizsga esetén a tanuló, ha írásbeli teljesítménye
elérte a tizenkét százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, szóbeli vizsgát tehet.
Középszintű érettségi vizsga esetén az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének
osztályzatban történő kifejezése a következő:
a) 80-100% elérése esetén jeles (5),
b) 60-79% elérése esetén jó (4),
c) 40-59% elérése esetén közepes (3),
d) 25-39% elérése esetén elégséges (2),
e) 0-24% elérése esetén elégtelen (1).

IV. Eredményhirdetés
-

Az érettségi vizsga eredményét, a vizsgabizottság még nem ismertetett döntéseit a
vizsgázók és a vizsgabizottság tagjai jelenlétében az elnök az eredményhirdető
értekezleten ismerteti.
Az eredmény kihirdetése nyilvános. A vizsgabizottság elnöke a vizsgaeredmények
kihirdetése előtt röviden értékeli az érettségi vizsgát.
Az emelt szinten érettségizők eredményét is a saját osztályuknál hirdetjük ki.
Ekkor kerül sor a bizonyítványok, tanúsítványok, törzslapkivonatok átadására.
Megjelenés ünnepélyes öltözékben (utolsó alkalom).
A vizsgázók aláírásukkal igazolják az érettségi dokumentumok átvételét.
Átvételkor a dokumentumokat gondosan nézzétek át, és azonnal jelezzétek, ha valami
hibát észleltek!

V. Jogorvoslati lehetőségek
-

-

A vizsgázó, a kiskorú vizsgázó szülője a vizsgabizottság döntése ellen az Nkt. 38. § (7)
bekezdésében szabályozott fellebbezést – a kormányhivatalnak, a kormányhivatal által
működtetett vizsgabizottság esetén a Hivatalnak címezve – az igazgatónak nyújthatja be
(a döntést követő 5 napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással). A fellebbezés
benyújtására meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő, igazolási kérelemnek helye
nincs.
Az eredményhirdető értekezleten ismertetett vizsgabizottsági döntések elleni
jogorvoslatra rendelkezésre álló időt az értekezletet követő első naptól kell számítani.

VI. Tantárgyankénti összefoglaló táblázat azokról az
amelyeknek a használata az írásbeli vizsgán megengedett:
Tantárgy
Magyar nyelv és
irodalom

Az eszközről az
iskola
gondoskodik
Helyesírási
szótár

eszközökről,

Az eszközről a vizsgázó gondoskodik

(termenként 4 db.)

Matematika

Történelem

Helyesírási
szótár

- Függvénytáblázat
- Szöveges adatok tárolására és
megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép
- Körző, vonalzó, szögmérő
- Történelmi atlasz

(termenként 3 db.)

Idegen nyelvek
Biológia

CD lejátszó

Fizika
Földrajz
Informatika

Számítógép
megfelelő
szoftverekkel

Villamosipar és
Elektronika ismeretek
Gépészet ismeretek
Faipar ismeretek

A4 vagy A3
műszaki rajzlap

Képző-és
iparművészeti
ismeretek

Rajzterem,
rajztáblák,
rajzbakok,
modell,
Rajzolásra,
festésre
alkalmas 1-1
A/2-es papír

Kétnyelvű szótár (csak a szövegalkotásnál)
- Szöveges adatok tárolására és
megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép
- Függvénytáblázat
- Szöveges adatok tárolására és
megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép
- Földrajzi atlasz, szöveges adatok tárolására és
megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző,
vonalzó (csak a II. feladatnál)
- vonalzó
- Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas
zsebszámológép, sablonok, vonalzók
- Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas
zsebszámológép, körző, vonalzó,
- Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas
zsebszámológép, rajztábla, léptékvonalzó,
derékszögű vonalzópár, fejesvonalzó, körző,
„Faipari szakmai táblázatok és képletgyűjtemény”
- Saját rajzeszközök/festőeszközök

VII. Írásbeli vizsgaidőpontok
Az írásbeli és szóbeli vizsgákon reggel 1/2 8-kor kell megjelenni, a vizsgák 8-kor kezdődnek (a 14.00kor kezdődő vizsgákra 13.30-kor megjelenni).

középszintű érettségi írásbeli vizsga
magyar nyelv és irodalom
matematika
történelem
angol nyelv
német nyelv
biológia
ágazati szakmai vizsgatárgyak
informatika
művészettörténet
földrajz
fizika

Időpont
2017. május 8. hétfő
2017. május 9. kedd
2017. május 10. szerda
2017. május 11. csütörtök
2017. május 12. péntek
2017. május 16. kedd
2017. május 17. szerda
2017. május 18. csütörtök
2017. május 18. csütörtök
2017. május 19. péntek
2017. május 22. hétfő

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
14.00
14.00
8.00

További információk az aktuális érettségi időszakról az Oktatási Hivatal honlapján, az alábbi
linken érhető el: https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2017tavaszi_vizsgaidoszak

