TÁJÉKOZTATÓ A VIZSGÁZÓKNAK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK MENETÉRŐL

1. VÁLTOZÁSOK A 2020. ÉVI TAVASZI ÉRETTSÉGI VIZSGÁK LEBONYOLÍTÁSÁBAN
A koronavírus járvány miatt elrendelt rendkívüli állapotra tekintettel az alábbi rendelkezések
lépnek életbe:
 Minden érettségi tárgy esetében csak és kizárólag írásbeli vizsgára kerül sor az alább
közzétett időpontokban.
 Az érettségi vizsga tantárgyi eredményei az írásbeli eredményei alapján születnek meg.
 2020. június 11. és 16. között csak azok tehetnek szóbeli vizsgát,
 akik olyan tantárgyból vizsgáznak, amelyikből csak szóbeli van ( pl. testnevelés).
 akik igazgatói határozat alapján felmentést kaptak az írásbeli vizsgázás alól.
 akik az írásbeli vizsgán nem teljesítették az elégséges osztályzat eléréséhez szükséges
25%-os eredményt, de teljesítményük elérte a 12 %-ot. (Ők az adott tantárgyból szóbelin
javíthatnak).
 A vizsga során minden résztvevőnek be kell tartania az előírt hatósági egészségügyi és
viselkedési szabályokat.
2. A VIZSGÁN VALÓ RÉSZVÉTEL
 A vizsgázónak legalább 40 perccel a vizsga megkezdése előtt meg kell jelennie a vizsga
helyszínén.
 Személyazonosságát igazolnia kell a felügyelő tanároknak (személyi igazolvánnyal,
útlevéllel vagy új típusú jogosítvánnyal).
 A vizsgázónak be kell tartania a koronavírus járvány miatt elrendelt rendkívüli
intézkedéseket:
 meg kell tartania az előírt távolságot a többi vizsgázótól,
 viselnie ill. használnia kell az előírt védelmi eszközöket (maszk, kesztyű,fertőtlenítő
szer),
 kerülnie kell a közvetlen kontaktus a vizsga szervezőivel és a többi vizsgázóval,
 magával kell hoznia az egyes vizsgák teljesítéséhez előírt segédeszközöket, ezeket
mással nem oszthatja meg,
 Ha a vizsgázó a vizsgáról távol marad vagy a vizsgát megszakítja az erre az érettségi
időszakra érvényes jelentkezése automatikusan törlődik, az érettségi vizsgát nem
folytathatja.
A vizsga során a vizsgázó köteles:








a vizsga helyszínén pontosan megjelenni.
a felügyelő tanár által kijelölt helyen vizsgázni.
mobiltelefonjait kikapcsolt állapotban a kijelölt helyre kitenni.
csomagjait (táska, ernyő stb.) a kijelölt helyen elhelyezni.
az általa hozott segédeszközöket ellenőrzésre a felügyelő tanárnak bemutatni.
a vizsgaszabályokat betartva, csak az engedélyezett segédeszközök felhasználásával dolgozni.
betartani a járványhelyzet idejére vonatkozó egészségügyi és viselkedési előírásokat

Kérjük, hogy saját és mások egészségének megőrzése és sikeres vizsgázása érdekében tartsa be
a fenti szabályokat. A szabályszegőkkel szemben hatósági eljárást kezdeményezünk.

3. Az írásbeli vizsgák időpontjai:
Az írásbeli vizsgák 2020. május 04. és 21. között lesznek megtartva
TANTÁRGY
Magyar nyelv és irodalom
Magyar mint idegen nyelv
Matematika
Történelem
Angol nyelv
Német nyelv
Földrajz
Közgazdaságtan
Informatika

VIZSGANAP
2020.05.04., hétfő

VIZSGA
KEZDETE
09.00 óra

VIZSGA
IDŐTARTAMA
4 óra azaz 240 perc

FELADATLAPOK
SZÁMA
2

2020.05.05., kedd
2020.05.06., szerda
2020.05.07., csütörtök
2020.05.08., péntek
2020.05. 12., kedd
2020.05.14., csütörtök
2020.05.15., péntek

09.00 óra
09.00 óra
09.00 óra
09.00 óra
14.00 óra
08.00 óra
8.00 óra

3 óra azaz 180 perc
3 óra azaz 180 perc
3 óra azaz 180 perc
3 óra azaz 180 perc
2 óra azaz 120 perc
3 óra azaz 180 perc
3 óra azaz 180 perc

2
1
4
4
2
1
1

4. A VIZSGÁN HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖK
Az érettségi vizsgán íróeszközként csak kék vagy fekete golyóstoll használható, rajz ceruzával
készíthető. A vizsgán az alábbi segédeszközök használhatók:
a vizsgázó hozza magával
Magyar nyelv és
irodalom
Matematika
Történelem
Idegen nyelv
Közgazdaságtan
Informatika
Biológia

függvénytáblázat, körző, vonalzó,
szögmérő, zsebszámológép*
középiskolai történelem atlasz
nyomtatott szótár **
körző, vonalzó, zsebszámológép*
vonalzó
zsebszámológép

az intézmény biztosítja
vizsgatermenként 4 helyesírási szótár
vizsgatermenként 3 helyesírási szótár
CD lejátszó
számítógép a megfelelő szoftverekkel
-

*Csak szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas típus használható.
**Csak a IV. vizsgarésznél (szövegalkotás) használható.

5. AZ ÍRÁSBELI VIZSGA MENETE













A felügyelő tanár ellenőrzi a vizsgázók személyazonosságát, az általuk használt
segédeszközöket.
Kijelöli a vizsgázók helyét a vizsgateremben és a jegyzőkönyvben rögzíti az ülésrendet.
Ellenőrzi, hogy a mobiltelefonok és csomagok a kijelölt helyre kerültek-e.
A vizsgázó asztalán az íróeszközök, az engedélyezett segédeszközök mellett csak olyan
tárgyak maradhatnak, amelyek a vizsgafeladat megoldásához közvetlen segítséget nem
nyújtanak ( enni- és innivaló, zsebkendő, kabalafigura stb.).
A felügyelő tanár ismerteti a vizsga menetét, szakaszait, a dolgozatok beadásának rendjét
és határidejét. Ezeket az információkat a táblán írásban is rögzíti.
A vizsga a feladatlapok kiosztásával veszi kezdetét. A vizsgázó felírja a nevét a feladatlap
kijelölt helyeire és elolvassa a feladatlap belső oldalán található tájékoztatót.
Ha a vizsga több feladatlapból áll:
a megoldási idő lejártakor a vizsgázó áthúzza az üresen maradt részeket.
a feladatlapot a pótlapokkal és piszkozatokkal együtt a megcímzett borítékba teszi, de a
borítékot nem zárja le.
A borítékot elhelyezi az asztal bal oldalán és átveszi a felügyelő tanártól a következő
vizsgarész feladatlapját.
A(z)( utolsó) feladatlapnál a vizsgázók kitöltik a kezdő oldal táblázatát és a felügyelő
tanár által megállapított sorrendben egyesével adják be dolgozatukat. Megvárják, amíg a
felügyelő tanár ellenőrzi a feltüntetett adatok helyességét és a vizsgázó jelenlétében

lezárja a borítékot. A vizsgázók a jegyzőkönyv megfelelő oldalán aláírásukkal hitelesítik a
dolgozat beadásának tényét és pontos időpontját. A vizsga ideje alatt a vizsgázók csak a
felügyelő tanár engedélyével és egyesével hagyhatják el a vizsgatermet. Aktuális
feladatlapjukat leadják a felügyelő tanárnak és visszaérkezésükkor tőle kapják azt vissza. (
Idegen nyelv esetén 15 perc szünet van a II. és a III. rész között.)

6. A SZABÁLYTALANSÁGOK KÖVETKEZMÉNYEI
Szabálytalanságnak minősül, ha a vizsgázó meg nem engedett segédeszközöket használ a
vizsgán, vét a magatartási szabályok ellen és zavarja a vizsga menetét.
Az észlelt szabálytalanságot a felügyelő tanár rávezeti a vétkes dolgozatára, majd a vizsga
után arról jegyzőkönyv készül.
A szabálytalanság elbírálására a vizsgabizottság jogosult és indokolt esetben annak
következményeiről az alábbiak szerint dönthet:
A vizsgakérdésre adott válaszokat részben vagy egészen érvénytelennek nyilvánítja.
Az adott vizsgatárgyból a vizsgázót javítóvizsgára utasítja.
7. A DOLGOZATOK MEGTEKINTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE
A vizsgázó a kijavított dolgozatokat és a szaktanári értékeléseket az erre kijelölt munkanapon
az iskolában kijelölt helyen és időpontban megtekintheti.
Azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és az értékelésre észrevételt
tehet.
Az észrevétel csak az adott tárgy javítási útmutatóján alapulhat. A beadás határideje a
megtekintést követő munkanap 16.00 óra.
A dolgozatok megtekintésének időpontja :
2020. május 28. és 29.( csütörtök és péntek)
A megtekintés pontos menetéről a későbbiekben küldünk írásos tájékoztatást.
Minden vizsgázónak hatékony felkészülést , sikeres vizsgázást és jó egészséget kíván a
Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Csete Balázs Szakgimnáziumának tantestülete.
Budapest, 2020.04.24.

Zwick Gábor
igazgató

