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2022/2023-as tanév május-júniusi vizsgaidőszak 

 

Határidők, 

dátumok 

Feladat Felelős 

november 07. az érettségire jelentkezők tájékoztatása az érettségi vizsga 

menetéről 

 

Dr. Srágliné Molnár Beáta 

igh. 

január 27. jelentkezési lapok kiosztása jegyzők 

január 30. mentességek ellenőrzése Dr. Srágliné Molnár Beáta 

igh. 

február 03. jelentkezések rögzítése  

https://www.ketszintu.hu-n 

Dr. Srágliné Molnár Beáta 

igh. 

jegyzők 

február 07. véglegesített adatlapok kiosztása aláírásra, ellenőrzésre jegyzők 

február 08. véglegesített adatlapok visszaszedése jegyzők 

február 15. az érettségi vizsgára történő jelentkezés határideje  

március 01. összesítő jelentés megküldése 

(https://www.ketszintu.hu-n és kinyomtatva a fenntartó-

nak) 

intézményvezető 

április 14. megbízási szerződések elkészítése Szabó Aranka isk.tit. 

április 20. • írásbeli vizsgák ügyeleti beosztása 

• írásbeli vizsga tanterembeosztása  

Dr. Srágliné Molnár Beáta 

igh. 

április 28. értekezlet az érettségi vizsgán résztvevő felügyelő taná-

rok számára: 

• az írásbeli vizsga menetéről (jegyzőkönyvvezetés, 

kezdés, befejezés, mikor mehet ki a vizsgázó, az egyes 

feladatlapokra adható idő, feladatlapok kiosztása és 

beszedése, betekintés ideje, jogorvoslati lehetőségek 

ismertetése, stb.) 

• a segédeszközök használatáról 

• szabálytalanságok kezeléséről 

Dr. Srágliné Molnár Beáta 

igh. 

május 02. • írásbeli vizsgák jegyzőkönyveinek elkészítése 

• segédlet összeállítása a felügyelő tanárok számára 

• A/4-es borítékok és etikett elkészítése,  

• betekintés megszervezése, tanulói tájékoztatók elké-

szítése 

Dr. Srágliné Molnár Beáta 

igh. 

május 08-26. írásbeli érettségi vizsgák 

(feladatlapok logisztikája!) 

intézményvezető 

Dr. Srágliné Molnár Beáta 

igh. 

https://www.ketszintu.hu-n/
https://www.ketszintu.hu/
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május 30. • a kijavított írásbeli dolgozatok leadásának határideje 

• a szóbeli tételek és tételsorok leadási határideje (egy 

példány a szóbeli tételekből borítékolva is)  

Dr. Srágliné Molnár Beáta 

igh. 

szaktanárok 

május 31. betekintés a középszintű írásbeli dolgozatokba  Dr. Srágliné Molnár Beáta 

igh. 

szaktanárok 

június 07-14. emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák  

június 05. szóbeli vizsgarend elkészítése Dr. Srágliné Molnár Beáta 

igh. 

június 19-30. középszintű szóbeli érettségi vizsgák intézményvezető 

Dr. Srágliné Molnár Beáta 

igh. 

jegyzők 

szaktanárok 

július 05. az érettségi vizsga dokumentumainak rendezése intézményvezető 

Dr. Srágliné Molnár Beáta 

igh. 

jegyzők 

 

 

Informatika, digitális kultúra tantárgyból érettségiző tanulóknak a vizsgára való jelentkezéssel 

együtt nyilatkozatot kell beadniuk a vizsgán használni kívánt szoftverekről. Az ehhez szükséges 

nyomtatványt a vizsgára történő jelentkezési lappal együtt kapják meg a tanulók.     

 

Írásbeli vizsgák rendje  

dátum kezdés 
a vizsga időtar-

tama 
emelt szinten középszinten 

május 8. 9:00 240 /240 perc magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom 

május 9. 9:00 240/180 perc matematika matematika 

május 10. 9:00 240/180 perc történelem történelem 

május 11. 9:00 240/180 perc angol nyelv angol nyelv 

május 12. 9:00 240/180 perc német nyelv német nyelv 

május 15. 8:00 180 perc - informatika, digitális kultúra 

május 16. 8.00 240/120 perc biológia biológia 

május 18. 8:00 240/120 perc kémia kémia 

14:00 240/120 perc földrajz földrajz 
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május 22. 8:00 240 perc informatika, digitális kultúra - 

május 23. 8:00 240/120 perc fizika fizika 

14.00 240/180 perc vizuális kultúra vizuális kultúra 

május 25.  8.00 240/180 perc spanyol nyelv spanyol nyelv 

május 26.  8.00 240/180 perc olasz nyelv olasz nyelv 

 

Középszintű írásbeli vizsgák lebonyolítása 

Magyar nyelv és irodalom 

helye: I. emelet: 21, 28, 30, 31, 33, 37, 41, 42-es tantermek 

A vizsgán használható segédeszközök 

vizsgázó biztosítja intézmény biztosítja 

nincs • helyesírási szótár, termenként min. 4 pld. 

 

Matematika 

helye: I. emelet: 21, 28, 30, 31, 33, 37, 41, 42--es tantermek 

A vizsgán használható segédeszközök 

vizsgázó biztosítja intézmény biztosítja 

• függvénytáblázat (egyidejűleg akár 

többféle is) 

• zsebszámológép, ami nem alkalmas 

szöveg, szöveges adatok tárolására és 

megjelenítésére 

• körző, vonalzó, szögmérő 

nincs 

 

Történelem 

helye: I. emelet: 21, 28, 30, 31, 33, 37, 41, 42--es tantermek 

A vizsgán használható segédeszközök 

vizsgázó biztosítja intézmény biztosítja 

• középiskolai történelmi atlasz • helyesírási szótár, termenként min. 3 pld. 

 

Angol nyelv 

helye: I. emelet: 21, 28, 30, 31, 33, 41, 42--es tantermek 

A vizsgán használható segédeszközök 

vizsgázó biztosítja intézmény biztosítja 

• nyomtatott szótár (csak a IV. részhez) • CD lejátszó (csak a III. részhez) 
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Német nyelv 

helye: I. emelet: 27, 28-as tanterem 

A vizsgán használható segédeszközök 

vizsgázó biztosítja intézmény biztosítja 

• nyomtatott szótár (csak a IV. részhez) • CD lejátszó (csak a III. részhez) 

 

Kémia 

helye: I. emelet: 28-as tanterem  

A vizsgán használható segédeszközök 

vizsgázó biztosítja intézmény biztosítja 

• zsebszámológép, ami nem alkalmas szö-

veg, szöveges adatok tárolására és megje-

lenítésére 

• függvénytáblázat periódusos rendszerrel 

nincs 

 

Földrajz 

I. emelet: 28-as tanterem 

A vizsgán használható segédeszközök 

vizsgázó biztosítja intézmény biztosítja 

(csak a II. feladatlap   megoldásához) 

• zsebszámológép, ami nem alkalmas 

szöveg, szöveges adatok tárolására és 

megjelenítésére 

• középiskolai földrajzi atlasz 

• körző, vonalzó 

nincs 

 

Biológia 

I. emelet: 28-as tanterem 

A vizsgán használható segédeszközök 

vizsgázó biztosítja intézmény biztosítja 

• zsebszámológép, ami nem alkalmas 

szöveg, szöveges adatok tárolására és 

megjelenítésére 

nincs 
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Informatika, digitális kultúra 

helye: 52-es, 56-os tanterem 

A vizsgán használható segédeszközök 

vizsgázó biztosítja intézmény biztosítja 

• vonalzó • számítógép a megfelelő szoftverekkel 
 

 

Fizika 

helye: I. emelet: 28-as tanterem 

A vizsgán használható segédeszközök 

vizsgázó biztosítja intézmény biztosítja 

• zsebszámológép, ami nem alkalmas szö-

veg, szöveges adatok tárolására és megje-

lenítésére 

• függvénytáblázat 

nincs 

 

Vizuális kultúra 

helye: I. emelet: 28-as tanterem 

A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható! 

 

Spanyol nyelv 

I. emelet: 28-as tanterem 

A vizsgán használható segédeszközök 

vizsgázó biztosítja intézmény biztosítja 

• nyomtatott szótár (csak a IV. részhez) • CD lejátszó (csak a III. részhez) 

 

Olasz nyelv 

helye: I. emelet: 28-as tanterem 

A vizsgán használható segédeszközök 

vizsgázó biztosítja intézmény biztosítja 

• nyomtatott szótár (csak a IV. részhez) • CD lejátszó (csak a III. részhez) 

 

Szóbeli érettségi vizsgák rendje 

2023. június 19-23.  (hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek) 12.a 

2023. június 26-30. (hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek)  12.b 
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A szóbeli vizsga helyszínei:  

• vizsgaterem: I/41-es terem 

• felkészülési terem: I/33-as terem 

• büfé: I/21-es terem 

• jegyzők terme: I/42-es terem 

A vizsgabizottságot működtető intézmény által biztosított segédeszközök 

vizsgatárgy a vizsgán használható segédeszközök 

magyar nyelv 

és irodalom 
• irodalmi szöveggyűjtemény, kötet vagy a feladat kidolgozásával 

összefüggő más nyomtatott ismerethordozó (pl. egynyelvű szótár, 

művelődéstörténeti térkép, képzőművészeti album, internetes ol-

dal nyomtatott változata)     

matematika • függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is) 

• zsebszámológép, ami nem alkalmas szöveg, szöveges adatok tárolá-

sára és megjelenítésére 

• körző, vonalzó, szögmérő 

történelem • középiskolai történelmi atlasz 

idegen nyelv nincs 

biológia • Állat és növényismeret c. könyv vagy ezzel egyenértékű informá-

ciót tartalmazó egyéb kiadvány, ill. 

• kísérlethez szükséges eszközök 

fizika • zsebszámológép, ami nem alkalmas szöveg, szöveges adatok tárolá-

sára és megjelenítésére 

• függvénytáblázat  

• tételeknek megfelelően csoportosított kísérleti eszközök vagy mérő-

műszerek 

földrajz • középiskolai földrajz atlasz 

informatika, 

digitális kultúra 

• nyomtatott és elektronikus források 

• internetkapcsolattal rendelkező számítógép 

kémia • zsebszámológép, ami nem alkalmas szöveg, szöveges adatok tárolá-

sára és megjelenítésére 

• függvénytáblázat periódusos rendszerrel 

• tételeknek megfelelően csoportosított kísérleti eszközök vagy mérő-

műszerek 

 

vizuális kultúra vizsgaanyag rendezett körülmények között történő bemutatása 

A segédeszközök biztosítása a vizsgáztató szaktanár feladata. 
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A középszintű testnevelés vizsgatárgy lebonyolítása 

Gyakorlati vizsga 50 perc 100 pont 

Szóbeli vizsga  15 perc 50 pont 

A helyszínt és a szükséges felszereléseket az intézmény biztosítja. A két vizsgarészt a vizs-

gázó a szóbeli vizsga napján teljesíti. 

A gyakorlati vizsga lebonyolításához feltétlen szükséges felszerelések: 

• tornaterem: kosárlabdapalánk, kézilabdakapu, kijelölt röplabdapálya, mászókötél, torna-

szőnyeg, ugrószekrény, korlát/nyújtó, gyűrű; 

• atlétikapálya: legalább 200 m-es futókör, 60 m-es futóhely, távol- és magasugróhely, do-

bóhely; 

• választás esetén 25 m-es úszómedence; 

• sportszerek; 

• ha szükséges, zeneanyag lejátszásához szükséges technika.   

 

Érd, 2022. augusztus 31. 

 

 

                   Pintérné Bernyó Piroska 

                                                                                            intézményvezető 


