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A 2021 MÁJUS-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI VIZSGÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

 alapvetően csak írásbeli vizsgák lesznek 

 az előrehozott és szintemelő vizsgákat is megtartják 

 az írásbeli vizsgák időpontja nem változik 

 szóbeli vizsgát kell szervezni abból a vizsgatárgyból 
o amelyből nincs írásbeli (pl. katolikus hittan) 
o amelyből valakinek  az írásbeli dolgozata eléri a 12%-ot, de nem éri el a 25 %-ot 
o amelyből valakinek felmentése van az írásbeli alól 

 a mostani érettségi is teljes értékű érettséginek számít majd 

 a vizsgajelentkezéseket visszavonni, a vizsgaszintet megváltoztatni nem lehet 

 ha valamelyik érettségiző nem jelenik meg a vizsgán, akkor a jelentkezését törölni kell (tehát nem elégtelennek számít, ezért 
nem kell javító vagy pótló vizsgára utasítani) 

 a vizsgák százalékos eredményét a megszervezett vizsgarészek összeredményéből számítják ki 

 a szóbelik időpontjáról az iskola értesíti a vizsgázókat 

 a vizsgabehívókat (a közép-és emelt szintű vizsgák időpontjait és helyszíneit) elektronikus úton az iskola juttatja majd el a 
vizsgázókhoz a jegyzőn keresztül) 

 rendes érettségi vizsgát továbbra is csak akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgázó teljesítette az 50 óra közösségi szolgálatát (ez 
természetesen nem vonatkozik azokra, akik előrehozott érettségit tesznek) 

 a kijavított vizsgadolgozatok 
o megtekintése máj. 31-én és jún. 1-jén lesz az iskolában 
o a közép- és emelt szintű dolgozatok egyaránt az iskolában tekinthetők meg 
o a csoportosulások elkerülése végett érdemes lefényképezni a dolgozatokat, és utána rögtön elmenni 
o az észrevételeket elektronikusan is be lehet majd nyújtani; a határidő június 2. 16:00 

  

Az iskolában leteendő, egyes vizsgatárgyakra vonatkozó szabályok 

 katolikus hittanból 
o lesz szóbeli 

 testnevelésből mindkét szinten 
o lesz gyakorlat és szóbeli is 
o a gyakorlatot az úszás és a küzdősport, önvédelem kivételével kell megtartani, ezért a gyakorlati vizsga maximális 
pontszáma: 

 emelt szinten 80 pont szerezhető 

 informatikából mindkét szinten 
o lesz gyakorlati vizsga - az írásbeli vizsgát hivatalosan gyakorlati vizsgának nevezik 

 idegen nyelv 
o a megfelelő fokú és típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget a szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül is meg kell állapítani (vagyis 
a megfelelő emelt szintű érettségié idén is jár a komplex nyelvvizsgának számít, noha nincsenek szóbelik) 
o ha az emelt szintű érettségi legalább 60%-os, az középfokú (B2) komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga-
bizonyítvánnyal egyenértékű 
o ha az emelt szintű érettségi 40-59%-os, az alapfokú (B1) komplex típusú elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű 

  

Egészségvédelmi intézkedések 

 egy teremben legföljebb 10 vizsgázó lesz és a vizsgázók legalább másfél méterre lesznek egymástól 

 tilos a csoportosulás (a vizsgák előtt és után is, ill. az épület előtt és azon belül is) 

 a reggeli tömegközlekedés elkerülése érdekében a magyar nyelv és irodalom, a matematika, a történelem, az angol nyelv, és a 
német nyelv vizsgák 9:00-kor kezdődnek 

 május 10-étől a többi vizsga 8:00-kor, ill. 14:00-kor kezdődik 

 gondoskodunk a helyiségek takarításáról, fertőtlenítéséről 

 kötelező a testhőmérséklet mérése, a távolságtartás (1,5 m), a rendszeres kézfertőtlenítés és szellőztetés 

 a maszkviselés: 
o a tanárok számára végig kötelező 
o a vizsgázók számára a folyosón, a közösségi térben kötelező 
o a vizsgázók számára a vizsgadolgozat írása során ajánlott (de nem kötelező) 
o a vizsgázók számára a szóbeli vizsgán a felkészülés ideje alatt ajánlott (de nem kötelező) 
o a vizsgázók számára a szóbeli felelet során nem kötelező 

 a felügyelő tanárok számára gumikesztyűt biztosítanak a hatóságok 

 a felügyelő tanároknak nem kell óránként váltaniuk egymást 

 a vizsgadolgozatokat a beszedés után 24 órára elzárjuk 

 az érettségi során a kapcsolattartás lehetőség szerint elektronikus úton valósul meg  
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