
DEBRECENI ADY ENDRE GIMNÁZIUM     

VIZSGÁZÓKNAK SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ- 

KÖZÉPSZINT 

 

JÁRVÁNYÜGYI ELŐÍRÁSOK 

 

- A helyszínen, az épületben és az épület előtt, a járványügyi előírások betartása kötelező, melyek a 

jelenleg hatályos szabályok szerint a következők: 

- Az érettségi vizsgák lebonyolítása során biztosítani kell a távolságtartást, mely szerint a 

másik embertől lehetőség szerint 1,5 méter távolságot kell tartani. 

A távolságtartási szabály érvényes a vizsgák alatt, az épület előtti várakozás során és az 

épület elhagyásakor. 

- Az intézménybe (vizsgahelyszínre) történő érkezéskor 2020. október 1. napjától 

mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni. 

- A vizsgák során a jelenleg hatályos szabályok szerint védőeszköz használata nem 

kötelező, azonban a környezetben tartózkodó személyek védelme érdekében, a vizsga 

megkezdése előtt (belépéskor, adategyeztetéskor) és a vizsga befejezésekor (a dolgozat 

beadása során) kérjük a maszk használatát. 
- Kézfertőtlenítő használata belépéskor kötelező. 
- Élő idegen nyelv vizsga esetén a II. és III. feladatlap közötti 15 perces szünet alatt, a 

vizsgázók a termet korlátozott számban, a távolságtartási szabály betartásával 

hagyhatják el. 

- A higiéniai szabályok betartására a vizsgák alatt is fokozott figyelmet kell fordítani. 

 

A járványügyi előírások esetleges későbbi módosításáról a kormányhivatal külön 

tájékoztatást ad. 

 

Amennyiben a koronavírus okozta betegség tüneteit mutatja (láz, fáradtság, köhögés, torokfájás, 

izomfájdalom stb.) vagy fertőzöttnek érzi magát, telefonon keresse fel háziorvosát, ne menjen 

közösségbe. (koronavirus.gov.hu) 

 

Vizsgája előtt tájékozódjon az aktuális helyzetről a hivatalos weboldalakon: oktatas.hu; nnk.gov.hu; 

koronavirus.gov.hu 

 

Folyamatosan kísérje figyelemmel az elektronikus levelezési elérhetőségére érkező értesítéseket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. A vizsgázó adatainak egyeztetése 

 

A vizsgázónak legalább 30 perccel az írásbeli vizsga időpontja előtt meg kell jelennie a vizsga 

helyszínén. 

A vizsga előtt a vizsgázónak személyazonosságát igazolnia kell (személyi igazolvánnyal, útlevéllel, 

új típusú jogosítvánnyal). 

 

2. A vizsga időtartama 

 

Az írásbeli érettségi vizsga kezdete: délelőtti vizsga esetén 8.00 óra; délutáni vizsga esetén 14.00 

óra. 

Az írásbeli vizsga időtartama: maximum 180 perc ,kémia érettségi 120 perc (függvénytáblázatot, 

számológépet a vizsgázó hoz) 

Amennyiben a vizsga során több feladatlapot kell megoldani, úgy ismertetni kell az egyes 

feladatlapok megoldási sorrendjét és az egyes feladatlapok megoldására rendelkezésre álló 

időtartamot. 

   Idegen nyelvek 

Az írásbeli 4 részből áll! 

Szótárt csak az utolsó feladatlapnál lehet használni! „Tiszta” példányt mindenki hozzon 

magával! 

Ceruzás megoldást, variációkat utána tollal át kell írni! Csak a kijelölt helyen szereplő megoldás 

fogadható el (vonal, négyzet). 

A munka esztétikuma pontot ér! 

I. rész - olvasott szöveg értése – 60 perc 

II. rész – nyelvhelyesség – 30 perc 

Szünet – 15 perc 

III. rész – hallott szöveg értése (magnóhallgatás) – 30 perc 

IV. rész – íráskészség – 60 perc 

Emelt szint: 

240 perces, 70 – 50 – szünet – 30 – 90 perces feladatrészekkel. 

 

3. Íróeszközök, segédeszközök 

 

Az íróeszközökről a vizsgázó, a segédeszközökről a vizsgatárgy részletes követelményeiben 

meghatározottak szerint a vizsgázó, illetve a vizsgahelyszín gondoskodik. A segédeszközöket a 

vizsgázók egymás között nem cserélhetik. A vizsgán íróeszközként kék vagy fekete golyóstoll 

használható, rajz ceruzával készíthető. 

A vizsgán csak a központilag kiadott feladatlapokon, valamint a vizsgát szervező intézmény 

bélyegzőjével ellátott pótlapokon lehet dolgozni. 

 

4. Az írásbeli vizsga menete 

 

A feladatlap belső oldalán a kitöltéssel kapcsolatos fontos tudnivalók találhatók, ezt a kitöltés 

megkezdése előtt figyelmesen el kell olvasni. 

 

Abban az esetben, ha az írásbeli vizsgarész több feladatlapból (a továbbiakban dolgozatrész) áll 

(pl. élő idegen nyelv, matematika), az egyes dolgozatrészek megoldására adható idő lejártával a 

vizsgázótól a dolgozatrészt (első rész esetében a borítékba helyezve) át kell venni. 

 A megoldási idő leteltével a vizsgázó a dolgozatrészt a piszkozat és a feladatlap üresen 

maradt részeinek áthúzása, valamint a feladatlap címoldalán található pótlapokra vonatkozó 

táblázat kitöltése után (első rész esetében a borítékba helyezve, de azt nem lezárva) az asztal 

bal oldalán elhelyezi. A felügyelő tanár kiosztja a következő dolgozatrész feladatlapját. Ezek 

után összeszedi az előző dolgozatrész feladatlapjait. Továbbá a felügyelő tanár ellenőrzi azt is, 



hogy a vizsgázó a feladatlapon és a pótlapokon is feltüntette-e a saját nevét. A feladatlapok 

kiosztására és az elkészült dolgozatrészek összegyűjtésére fordított idő nem csökkentheti a 

feladatok megoldására szánt időtartamot. 

 A borítékot nem zárja le! A borítékokat úgy helyezi el a tanári asztalon, hogy az biztosítsa a 

következő dolgozatrész zökkenőmentes elhelyezését a borítékban. 

 

Ha az írásbeli egyetlen feladatlapból áll, a rendelkezésre álló idő letelte után a felügyelő tanár a 

dolgozatokat beszedi. A vizsgázóval közösen ellenőrzi a pótlapokat tartalmazó táblázatba beírt 

adatok helyességét. Ellenőrzi, hogy a vizsgázó feltüntette-e saját nevét, a vizsgatárgy nevét és 

szintjét, a vizsganap keltét a borítékon, valamint az esetleges vizsgatárgy-specifikus 

információkat a dolgozatrészen. Továbbá a felügyelő tanár ellenőrzi azt is, hogy a vizsgázó a 

feladatlapon és a pótlapokon is feltüntette-e a saját nevét, valamint azt, hogy a vizsgázó a 

vizsgadolgozat üresen maradt részeit és a piszkozatlapokat áthúzta-e. 

 

A vizsga végén a felügyelő tanár a vizsgázó jelenlétében a borítékot leragasztja, majd a vizsgázó 

távozik a vizsgára elkülönített épületrészből. 

A vizsga megszakításának következményeiről 

 

- Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, s lehetőleg 

egyidejűleg csak egy vizsgázónak. 

- Ha a vizsgázó a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást 

befejezné, kérésére a vizsga megszakításáig az írásbeli vizsgakérdésekre adott válaszokat 

értékelni kell. Az igazgató engedélye alapján a vizsgatárgyból pótló vizsgát tehet. 

- Ha a vizsgázó a vizsgáról engedély nélkül eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, az 

adott vizsgatárgyból vizsgaeredménye elégtelen, a következő vizsgaidőszakban 

javítóvizsgát tehet. 

 

5. A szabálytalanságról és annak következményeiről 

 

(Pl. a vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használ, vét a magatartási szabályok ellen) 

Ha a felügyelő tanár az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó dolgozatát, 

ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja és visszaadja 

a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. 

A vizsga befejezését követően a szabálytalanságról jegyzőkönyv készül, melyet a felügyelő tanár, 

az igazgató és a vizsgázó ír alá. A vizsgázó külön véleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti. 

A szabálytalanság elbírálására a vizsgabizottság jogosult, amely az előzetes értekezleten szükség 

esetén az érintetteket meghallgatja. 

 

Ha a vizsgázó szabálytalanságot követ el, a vizsgabizottság a cselekmény súlyosságának 

mérlegelésével a következő döntéseket hozhatja: 

a) A vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az 

érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt. 

b) Az adott vizsgatárgyból a vizsgázót javítóvizsgára utasítja. 
A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést, annak indokait, valamint a döntés elleni 

jogorvoslati lehetőséget határozatba kell foglalni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. A dolgozatok megtekintésének lehetőségéről 

 

Megtekintés: 2020. november 9.  Ady Endre Gimnázium 8.00-16.00  fszt. tárgyaló 

 

A járványhelyzetre  való tekintettel és a torlódás elkerülésére sávokat alakítunk ki: 

 

8.00-10.00: DRK Dóczy Gimnázium  , Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium 

 

10.00-12.00: DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium, Kodály Zoltán Szakgimnázium 

 

12.00-14.00: Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium, Kratochvil Károly Honvéd 

Középiskola és Kollégium 

 

14.00- 16.00  Szent József Gimnázium, Szent László Görögkatolikus Gimnázium, Huszár 

Gál Gimnázium, Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma , Derecskei I.Rákóczi 

György Gimnázium 

 

12.00-16.00 :Ady Endre Gimnázium, igazgatói iroda 

 

 A diákok személyesen csak a saját dolgozatukat tekinthetik meg, illetve akadályoztatás esetén 

írásbeli meghatalmazással  rokon  is megbízható.   A dolgozatról elektronikus úton másolatot 

készíthetnek (telefonnal, fényképezőgéppel), és az értékelésre észrevételt tehetnek. A 

járványhelyzet miatt  egyénenként  maximum 10 percet lehet tartózkodni a helyszínen. A 

megtekintésre, a másolat készítésére egy munkanapot – nyolc órát – kell biztosítani. A vizsgázó a 

szaktanári értékelésre vonatkozó esetleges észrevételeit a megtekintést követő első munkanap 

(2020. nov.10) végéig – 16 óráig – adhatja be az iskola igazgatójának. Az észrevétel benyújtására 

nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül a vizsgázó igazolási kérelmet terjeszthet 

elő, amihez csatolnia kell az észrevételeit. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. 

 

Észrevétel kizárólag a javítási-értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az 

értékelés számszaki hibája esetén tehető. 

 

A feladatsorok a javítási-értékelési útmutatókkal együtt, a vizsgát követő napon kerülnek fel az 

Oktatási Hivatal honlapjára – www.oktatas.hu – a reggel 8 órakor kezdődő vizsgák esetében a 

kérdéses vizsga másnapján reggel 8 órakor, a 14 órakor kezdődő vizsgák esetében az adott vizsgát 

követő nap 14 órakor. 

 

7. Szóbeli vizsgák 

A szóbeli vizsga várható beosztását a megtekintés napján, nov.9-én közöljük, A szóbeli vizsgák 

beosztása  honlapukon is elérhető lesz 2020. nov.9-től. 

 

A  kiírt szóbeli vizsga, majd az eredményhirdetés előtt legalább 30 perccel jelen kell lenni közép- és 

emelt szinten egyaránt! 

- A nyitó értekezlet az első szóbeli nap reggelén lesz. Ennek keretében tájékoztató értekezletet tart a 

vizsgabizottság, amikor az elnök ismerteti az itt véglegesített szóbeli beosztást és az eredményhirdetés 

időpontját,  ünneplőben  kell megjelenni.  

A vizsgákon és a záráskor is ünneplőben illik megjelenni. 

- Az előzetesen megállapított sorrend változhat! 

 

 

                    Eredményes felkészülést, sikeres vizsgázást kívánunk! 

                           

                                                                                                      Tikász Katalin 

                                                                                                       intézményvezető-helyettes 

http://www.oktatas.hu/

