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KÉT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA

 Egy adott vizsgatárgyból közép- vagy emelt szinten lehet vizsgát tenni.
 Mindenki saját maga választja ki, hogy egy adott tárgyból melyik szinten szeretne 

vizsgázni.
 A választást leginkább a továbbtanulási szándék az, ami befolyásolja.
 Hogy az általad választott szakhoz mire van szükséged, azt a felvi.hu-n a szak 

ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK oszlopa alapján (E) találod meg.



A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA

 Saját iskolai keretek között zajlik 

 Írásbeli és/vagy szóbeli és/vagy gyakorlati 

 Követelmények szűkebb köre 

 Jeles informatika érettségi– ECDL bizonyítvány igényelhető



EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA

 Külső vizsga, független értékelőkkel 
 Egy általában kötelező a továbbtanuláshoz 
 A középszintű szóbeli érettségik előtt történik
 Felvételin többletpont járhat érte 
 Idegen nyelvből:

60%-os eredmény: B2 komplex 
40-59%-os eredmény: B1 komplex 

 Jeles informatika: ECDL bizonyítvány igényelhető



AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉRTÉKELÉSE

Középszint Osztályzat Emeltszint

80% - tól Jeles 60% - tól

60% - 79% Jó 47% - 59% 

40% - 59% Közepes

33% - 46% 

45%-tól járhat a többlet 

pont

25% - 39% Elégséges 25% - 32% 

0% - 24% Elégtelen 0% - 24%



AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI

 Kötelezően választandó: 
magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, 
idegen nyelv 

 Szabadon választható (min. 1db): 
szakgimnáziumban ágazatnak megfelelő tantárgy



MI LEHET VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY?

 Az iskola helyi tantervében szereplő követelményei szerint 

teljesített tantárgy

 Tudását osztályzattal értékelték (bizonyítvány) 

 Vendégtanulói jogviszonyban is lehet



MI A VENDÉGTANULÓI JOGVISZONY?

 Az „anyaiskola” helyi tantervében nem szereplő tárgy

 „Befogadó” iskola helyi tantervében szereplő követelményeket 

teljesítette – bizonyítvány 

 Nálunk a Szent Benedekben jelentkezik az érettségire



VIZSGAFAJTÁK

Rendes

Előrehozott

Szintemelő

Pótló

Javító

Ismétlő

Kiegészítő



VIZSGAFAJTÁK

Rendes

• 12. év végén

• Középiskolai 
követelmények 
teljesítése után

Előrehozott

• Ősszel vagy 
tavasszal, ha a 
tantárgy 
tanulása 
befejeződött 
(kivéve a 
nyelveket)

• A tárgyra előírt 
iskolai 
követelmények 
teljesítendők

• Idegen nyelv 
vagy olyan 
tárgy, amit nem 
végig tanul

• Törzslapkivo-
natot kap

Szintemelő

• Egyes 
tárgyakból

• Sikeres 
középszintű 
vizsga után 
emelt szinten

• Javító v. pótló 
vizsgája 
legkorábban a 
12. évfolyam 
végén

• Ősszel vagy 
tavasszal is 
lehet

Pótló

• Fel nem róható 
okból meg sem 
kezdett v. 
megkezdett, de 
be nem fejezett 
vizsga 
folytatása

• Írásbeli 
eredménye 
beszámítható

• Akár 
ugyanabban a 
vizsgaidőszak-
ban is

• Szint 
megváltoztat-
ható, ha nem 
abban a 
vizsgaidőszak-
ban

Javító

• Felróható 
okból meg sem 
kezdett vagy 
be nem 
fejezett, avagy 
sikertelen 
vizsga 
ismétlése

• Legkorábban a 
következő 
vizsgaidőszak-
ban, minden 
vizsgarészből

• Szint 
megváltoztat-
ható

• Lehet 
díjköteles

Ismétlő

• Érettségi 
bizonyítvány 
megszerzése 
után

• Bizonyítvány-
ban szereplő 
tárgyból

• Bizonyítvány 
nem változik, 
tanúsítványt 
kap

• Díjfizetés: 
minimálbér
15/25% 
(24e/40e)

Kiegészítő

• Érettségi 
bizonyítvány 
megszerzése 
után

• Bizonyítvány-
ban nem 
szereplő 
tárgyból

• Mindegy, hogy 
tanulta-e a 
tárgyat 
iskolában

• Tanúsítványt 
kap

• Díjfizetés: 
minimálbér
15/25% 
(25e/42e)



ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT

 50 óra teljesítése kötelező a rendes érettségi előtt

 Előrehozott vizsgákra nem vonatkozik

 Nélküle a rendes vizsgák nem kezdhetők meg, a jelentkezést törölnünk kell!

 Az érettségi vizsgaidőszak kezdete előtt teljesíteni kell 

(ápr. 30.)

 Iskolánk kéri, hogy az érettségire jelentkezésre teljesítsék a diákok!



VIZSGAIDŐSZAKOK 2021-BEN

 Május-júniusi vizsgaidőszak

Jelentkezési határidő: 2021. február 15.

 Október-novemberi vizsgaidőszak
Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 06.



2021. TAVASZI ÉRETTSÉGI

 Írásbelik: 2021. május 3-tól

 Emelt szintű szóbelik: 2021. június 3-10.

 Középszintű szóbelik: 2021. június 14-25.



ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA JELENTKEZÉS

 Az osztály jegyzője végzi az adminisztrációt 
(Lászlóné Kovács Orsolya – iskolatitkár)

 Mindkét szinten, minden tárgyból, helyben az iskolában kell 
jelentkezni

 Előrehozott / ismétlő / kiegészítő vizsgára a Titkárságon
 Pontos adatok (iratoknak megfelelő), bármilyen változás 

történik bennük azt jelezni kell az iskola titkárságán
 Pontos elérhetőségek: cím, mobil, e-mail



JELENTKEZÉS

 Pontos szintmegjelölés 

 Korábban teljesített vizsgákat is fel kell tüntetni és a 

törzslapkivonatot leadni 

 Mentességek: külön kérvényezni kell, a formanyomtatvány az 

iskola honlapjáról is letölthető

 Tanulói jogviszonnyal NEM rendelkező tanulóknál 

középszinten a vizsgadíj 25.000 Ft/tantárgy



MENTESSÉGEK

 Tanköteles korú tanulói esetén szülői kérelemre, nem 

tanköteles korú tanulónál saját kérelemre 

 A kérelmet a jelentkezéskor kell leadni

 A szakértői vélemény alapján az igazgató határozatot hoz az 

adott tantárgyi mentességről



MENTESSÉG LEHETŐSÉGEI

 Hosszabb munkaidő, hosszabb felelet 

 Speciális segédeszköz 

 Írásbeli helyett szóbeli (vagy fordítva) 

 Ha az írásbeli helyett szóbeli vizsga kerül meghatározásra, 

akkor két szóbeli tételt kell a tanulónak húznia

 Mentesítés az értékelés egy része vagy egésze alól (más 

tárgyat kell választani)



TECHNIKAI TUDNIVALÓK

 Vizsga előtt legalább 30 perccel meg kell jelenni 
(7.30 vagy 13.30 – a megfelelő napon!) 

 Fényképes igazolvány elengedhetetlen 
 Terembeosztás mindig megtalálható a bejáratnál a 

hirdetőtáblán
 Segédeszközök zömét a vizsgázónak kell biztosítania! 

(ld. tantárgyi vizsgák leírásai az Oktatási Hivatal honlapján)



TECHNIKAI TUDNIVALÓK 
TÖRTÉNELEMBŐL

 Kizárólag "az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős 
szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó 
középiskolai történelmi atlasz" használható

 Történelmi atlasz középiskolásoknak 
FI504010903 / FI-504010903/1 /FI-504010903/2



TECHNIKAI TUDNIVALÓK 
HELYESÍRÁSRA VONATKOZÓAN

 Magyar és történelem vizsgánál veszik figyelembe

 Használható: A magyar helyesírás szabályai - Új magyar 
helyesírás - 12. kiadás

 Ennek megfelelően lesz az értékelés is



SZABÁLYTALANÁG KÖVETKEZMÉNYEI

 Szabálytalanság lehetséges következményei: 
– részben érvénytelen vizsga 
– javító vizsga 
– minden tárgyból javító vizsga



BETEKINTÉS KÖZÉPSZINTEN

 Pontos időpont kihirdetése az írásbeli vizsga napján, valamint 
az iskola honlapján

 Másolatot készíthet (fotó) vagy készíttethet 
(fénymásolat – díjköteles) 

 Észrevételt tehet köv. munkanap 16 óráig: – ha a javítás eltér a 
javítási útmutatótól – számszaki hiba esetén 

 Előzetes értekezletig helyettes szaktanár felüljavítja
 Tájékoztató értekezleten kihirdetik a bizottság határozatát



BETEKINTÉS EMELT SZINTEN

 Az iskolában az előzetesen kihirdetett időpontban a jelentkezés 
helyszínén történik

 Észrevételezett dolgozatok visszakerülnek a 
Kormányhivatalhoz: 

– Adott részt értékelik újra (+, -, 0) 
– Vizsgabizottság a felüljavítást tudomásul veszi 
– Tájékoztató értekezleten kihirdetik



JOGORVOSLAT

 Törvényességi kérelem vizsgabizottsági döntés, intézkedés 
vagy annak elmulasztása esetén: 

– 5 naptári napon belül 
– döntés 3 munkanapon belül

 Észrevétel az emelt szintű írásbeli vizsga technikai 
szervezésével kapcsolatban a vizsga után 2 órán belül a KH 
megbízottnál (jogvesztő!) 

 Feljebbvitel: bírósági felülvizsgálat 



INFORMÁCIÓS FORRÁSOK

www.szbi.hu/szeged

www.oktatas.hu

www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak

www.felvi.hu



SARS-COV-2

 2019/2020 tavaszán vizsgázók ismétlő vizsgája idén ingyenes

 2019/2020 tavaszi vizsgáján meg nem jelentek 

térítésmentesen vizsgázhatnak, ha jelentkezésüket 

visszavonták tavaly

 Biztonsági intézkedések betartás


