
Kedves Érettségiző Tanítványunk! 

 

Szeretnénk felhívni a figyelmedet a 2021. május 3-án kezdődő írásbeli érettségi vizsgáiddal 

kapcsolatos legfontosabb tudnivalókra: 

- Az érettségi vizsgaalkalmak során minden - egészségügyi hatóságok állásfoglalásai 

alapján alkalmazandó- egészségvédelmi intézkedést betartunk. Kérjük, te is tartsd be 

ezeket a szabályokat, tehát az épület előtt és az épületben tartózkodj a 

csoportosulástól, a közösségi terekben és a vizsga előkészületei során viselj 

maszkot! 

 

- Az első vizsgahéten az írásbeli vizsgáid 9:00 órakor, május 10-től pedig 8:00, illetve 

egyes tárgyak esetében 14:00 órakor kezdődnek. 

- Az írásbeli vizsga időpontja előtt legalább 30 perccel korábban – alkalomhoz illő 

öltözetben- meg kell jelenned a vizsgateremben, ami azt jelenti, hogy célszerű még 

ennél is korábban érkezned az iskolába, mivel a belépés - a lázmérés, 

kézfertőtlenítés miatt – hosszabb időt vehet igénybe. 

- Egy vizsgateremben legfeljebb 10 tanuló írja a vizsgadolgozatát, a szervezők és a 

felügyelő tanárok védőmaszkban látják el feladatukat. A védőmaszk viselése a 

számodra csak a vizsga előkészületei során kötelező, az írásbeli vizsga alatt 

ajánlott, de nem kötelező.  

- A vizsga előtt igazolnod kell személyazonosságod, tehát hozd magaddal a 

személyazonosság igazolására alkalmas igazolványod is (személyi igazolvány, útlevél, 

új típusú jogosítvány)! Középszintű vizsga esetén a vizsgabehívót nem kell bemutatnod, 

viszont emelt szintű vizsga esetén igen. 

- Feltétlenül gondoskodj íróeszközökről (csak kék vagy fekete tollal lehet írni, a 

szerkesztéshez ceruza is használható), illetve az egyes vizsgákhoz szükséges 

segédeszközökről is (pl. szótár, atlasz, függvénytáblázat stb.). Ezeket a tájékoztató 

végén található táblázatokban is összegyűjtöttük.  

- Középiskolánkban az emelt és középszintű vizsgadolgozatok megtekintését 2021. 

június 1-jén szervezzük. Ennek részleteiről, illetve az esetleges szóbeli vizsgák 

idejéről az írásbeli vizsgáid után még tájékoztatást küldünk.  

 

Vizsgáidhoz sok sikert kívánunk! 

 

Nagykáta, 2021. április 27. 

 

Gyüre Pál 

mb. intézményvezető 



ÖSSZEFOGLALÓ A KÖZÉPSZINTŰ VIZSGÁKON HASZNÁLHATÓ 

SEGÉDESZKÖZÖKRŐL 

 

Vizsgatárgy Írásbeli / írásbeli jellegű gyakorlati 

Magyar nyelv és 

irodalom  

az intézmény biztosítja: vizsgatermenként 4 példány helyesírási szótár 

Matematika  a vizsgázó biztosítja: függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is) és szöveges 

adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, 

vonalzó, szögmérő 

Történelem  az intézmény biztosítja: vizsgacsoportonként legalább 3 példány helyesírási 

szótár  

a vizsgázó biztosítja: az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv 

által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi 

atlasz 

Élő idegen nyelv  az intézmény biztosítja: CD-lejátszó (a III. részhez: Hallott szöveg értése)  

a vizsgázó biztosítja: nyomtatott szótár (csak a IV. részhez: Íráskészség)  

Biológia a vizsgázó biztosítja: szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas 

zsebszámológép 

Ének-zene  az intézmény biztosítja: CD-lejátszó.  

Földrajz  I. feladatlap: segédeszköz NEM használható;  

II. feladatlap: a vizsgázó biztosítja: használható segédeszközök: középiskolai 

földrajz atlasz, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas 

zsebszámológép, körző és vonalzó  

Informatika  az intézmény biztosítja: számítógép a megfelelő szoftverekkel;  

személyi feltétel: rendszergazda  

a vizsgázó biztosítja: vonalzó  

Testnevelés --- 

Vizuális kultúra  nincs segédeszköz  

Kertészeti és 

parképítési 

ismeretek 

a vizsgázó biztosítja: szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas 

zsebszámológép 

Környezetvédelmi 

ismeretek 

a vizsgázó biztosítja: szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas 

zsebszámológép, körző, vonalzók, függvénytáblázat (egyidejűleg többféle is lehet) 

  



ÖSSZEFOGLALÓ AZ EGYES VIZSGATÁRGYAK KÖZÉPSZINTŰ 

ÍRÁSBELI FELADATAIRÓL 

 

VIZSGATÁRGY ÍRÁSBELI / ÍRÁSBELI JELLEGŰ GYAKORLATI 

Magyar nyelv és 

irodalom  

Két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 90, 150 perc 

A vizsgázónak a feladatlap megfelelő helyén meg kell jelölnie, hogy melyik 

feladatot választotta. 

Matematika  

Két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 45, 135 perc 

A II. rész feladatlapján a vizsgázónak be kell írnia a nem választott feladat 

sorszámát. 

Történelem  
Összefüggő feladatsor: 180 perc 

A szöveges (kifejtendő) feladatokban egyértelműen jelölni kell a választást! 

Élő idegen nyelv  

Négy független feladatsor egyenkénti kiosztással: 60, 30, 30, 60 perc, a II. és 

III. rész között 15 perc szünettel 

III. (Hallott szöveg értése) feladatlapnál: a hanghordozó és a CD-lejátszó  

Biológia Összefüggő feladatsor: 120 perc 

Ének-zene  
Két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 20, 100 perc  

I. (Zenefelismerés) feladatlapnál: a hanghordozó és a CD-lejátszó  

Földrajz  Két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 20, 100 perc  

Informatika  

Összefüggő feladatsor: 180 perc (számítógépes munka)  

A rendszergazda a vizsgaterembe csak gép- vagy szoftverhiba esetén hívható 

be. Jelenlétéről, az általa végzett tevékenységről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

A vizsga befejezése előtt kb. 10 perccel figyelmeztetni kell a vizsgázókat 

arra, hogy mentsék el a munkájukat. A felügyelő tanárok teendőiről részletes 

útmutató készült. 

Vizuális kultúra Összefüggő feladatsor: 180 perc 

Kertészeti és park-

építési ismeretek 
Összefüggő feladatsor: 180 perc 

Környezetvédelmi 

ismeretek 
Összefüggő feladatsor: 120 perc  

 

 


