Kedves Érettségiző Diákunk!
A rendkívüli helyzet rendkívüli intézkedéseket, eljárásokat követel, s minden érintett részéről ezért
rendkívüli odafigyelést is. Az alábbiakban összefoglalom az írásbeli vizsgákkal kapcsolatos tudnivalókat,
különös tekintettel a megszokottól való eltérésekre, melyek elsősorban mindannyiunk biztonságát
szolgálják. Kérem, hogy valamennyien alaposan tanulmányozzátok.
Az első hét írásbeli vizsgái (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol nyelv,
német nyelv) a szokásostól eltérően 9:00 órakor kezdődnek. Az ezt követő írásbeli vizsgák közül a
földrajz, a mozgóképkultúra és médiaismeret, a vizuális kultúra 14:00 órakor, a többi vizsga pedig 8:00
órakor kezdődik.
Az alábbiak a Gyermekház Iskolában megszervezett középszintű vizsgákra vonatkoznak. A
közölt információk legnagyobb része az emelt szintű vizsgákra is igaz, de mivel ezeket más intézmények
szervezik, lehetséges, hogy a részletszabályokban eltéréseket tapasztalhatók.
A vizsgabehívókat e-mailen kapjátok meg. Ebből kiderül, hogy melyik középszintű vizsgátokra
melyik teremben kerül sor. Kérjük, hogy úgy induljatok el otthonról, hogy tudjátok, melyik terembe
kell mennetek, és az iskolába érkezvén késedelem és csoportosulás nélkül egyenesen menjetek be
a vizsgaterembe.
Azért, hogy megelőzzük azt, hogy nagyobb tömegek egyszerre érkezzenek az iskolába, azt kérjük,
igyekezzetek úgy időzíteni az érkezéseteket, hogy a vizsgabehívó szerint a 2. emeleten vizsgázók
óra:25, az oldalépületben és ebédlőben vizsgázók óra:30 és óra:35, az aulában és a karzaton vizsgázókat
óra:35 és óra:40 között lépjenek be az iskolába. Ezen időpontok előtt senki nem léphet be az iskola
épületébe, a megadott időpontokat mindennap felügyelő tanár fogja koordinálni. Kérjük, hogy
megérkezéskor legyetek türelmesek, tartsatok egymástól távolságot.
A magyar nyelv és irodalom, matematika és a történelem érettségi napján 100-115 vizsgázóval
számolunk. Ha a többség autóval érkezik az iskoláig, jókora tumultusra lehet számítani a Bajza utcában,
ezért a következőket javasoljuk: hosszas búcsúzkodás nélküli, nagyon gyors kiszállásra készüljetek, hogy
az autó azonnal tovább tudjon haladni, és a többiek is megérkezhessenek. Enyhíti a torlódást, ha nem a
kapuig érkeztek autóval, hanem kiszálltok egy közeli mellékutcában.

1

Az iskola épületében több helyen lesz kihelyezve kézfertőtlenítő, kérjük, megérkezéskor ezt
azonnal használjátok. Minden vizsgához biztosítunk védőmaszkot is, melynek viselete vizsga közben
erősen ajánlott (de nem kötelező). A maszk viselete kötelező az épületbe történő belépéstől kezdve
a vizsga megkezdéséig, mosdóhasználatkor, a dolgozat beadásakor és a távozáskor.
Kérjük, hogy aki beteg vagy reggel rosszul érzi magát, az ne jelenjen meg a vizsgán. Ilyen esetben (javítóvizsgára utasítás helyett) jelentkezését egyszerűen törölni fogjuk az adott vizsgatárgyból.
Idén mind a vizsgázók, mind a felügyelő tanárok részéről eltekintünk az ünnepélyes megjelenéstől:
olyan ruhában gyertek, amit a legkényelmesebbnek és a legbiztonságosabbnak ítéltek, és könnyen mosható.
A vizsgák alatt a termekben nyitva fogjuk tartani az ablakokat, ezért hűvösebb idő esetén melegebb
öltözékre is szükség lehet.
A vizsgák elején a felügyelő tanárok tájékoztatást szoktak tartani a vizsgával kapcsolatos
tudnivalókról. Idén ezt a tájékoztatást előzetesen, e levélben olvashatjátok. Kérjük, hogy alaposan
tanulmányozzátok. A vizsga előtt már csak a tájékoztatás tudomásulvételéről szóló nyilatkozatot kell
aláírnotok. Az egyes vizsgákkal kapcsolatos speciális tudnivalókat (vizsga hossza, feladatlapok száma és
a megoldásukra fordítható idő, használható segédeszközök) szintén e levél tartalmazza.
A használható segédeszközökről: a magyar nyelv és irodalom és a történelem vizsgán az
intézménynek kell vizsgatermenként 4, illetve 3 helyesírási szótárt biztosítani. Ezt megtesszük, azonban
biztonságosabb, ha saját helyesírási szótárt használtok. Kérjük ezért, hogy aki teheti, hozzon magával.
Tudjuk, hogy az évfolyamból nem mindenkinek van a vizsgán használható történelem atlasza. Ezeket
is a szükséges mennyiségben biztosítani fogjuk, de kérjük, hogy akinek van sajátja, az feltétlenül hozza
magával.
Feltétlenül legyen nálatok a személyi igazolványotok (vagy útlevél, vagy jogosítvány), mert a
vizsgán a felügyelő tanárok kérni fogják, hogy igazoljátok személyazonosságotokat.
Kérjük, hogy hozzatok magatokkal elegendő számú tartalék íróeszközt, mert egymás közt ezeket
sem cserélgethetitek. Szintén hozzatok magatokkal nylonzacskót arra célra, hogy a vizsga végén ebbe
összegyűjtve dobjátok ki a vizsga közben esetleg keletkezett hulladékot.
A dolgozatok megtekintésére 2020. május 29-én (péntek) kerül sor. Arra kérünk benneteket, hogy
csak akkor ragaszkodjatok a megtekintéshez, ha ezt feltétlenül szükségesnek ítélitek. Megtekintéskor csak
a dolgozatok gyors lefényképezésére lesz lehetőség. A szaktanárokat megkértük, hogy a megtekintés
napján és 2020. június 2-a (az észrevételek benyújtásának határideje) között adjanak lehetőséget arra,
hogy a javítással kapcsolatban konzultálhassatok velük, kérdezzetek tőlük. Az észrevételek elektronikus
úton is benyújthatók lesznek.
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TÁJÉKOZTATÓ A VIZSGÁZÓKNAK
A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MEGKEZDÉSE ELŐTT
AZ ÍRÁSBELI VIZSGA FOLYAMATÁRÓL:
•

A vizsga előtt minden nálatok levő mobiltelefont és okoseszközt kikapcsolt állapotban
tegyétek a tanári asztalra.

•

A vizsga előtt kiosztott borítékokra fel kell írni a neveteket, vizsgatárgy megnevezését,
valamint azt, hogy középszint, és az aznapi dátumot. A vizsgadolgozat minden oldalának
tetejére a munka megkezdésekor fel kell írni neveteket és osztályotokat.

•

A feladatlapok belső oldalán a dolgozattal kapcsolatos fontos tudnivalók találhatók, ezt a
kitöltés megkezdése előtt figyelmesen olvassátok el.

•
TÖBB

Az írásbeli vizsga időtartama: 120, 180 vagy 240 perc lehet (részletek később).
FELADATLAPBÓL

ÁLLÓ

VIZSGÁK

ESETÉN,

A

DOLGOZATRÉSZEK

BESZEDÉSÉRŐL:
•

A megoldási idő leteltével a piszkozat és a feladatlap üresen maradt részeit húzzátok át,
valamint a pótlapokra és a piszkozati lapokra vonatkozó táblázatot töltsétek ki; ha van
választható feladat, a választást a feladatlapon jelezzétek.

•

Tisztázati lapnak minősül egy pótlap, ha azon bármi olyan szerepel, amit értékeltetni kívántok.
Piszkozati lapnak minősül egy pótlap, ha azon semmi olyan nem szerepel, amit értékeltetni
kívántok.

•

Az aktuális feladatlapot helyezzétek a borítékba, a borítékot pedig lezárás nélkül a tanulói
asztal szélére.

•

Csak a feladatlapon és a tisztázati lapon szereplő megoldások értékelhetők, a piszkozati
pótlapon szereplő megoldások nem kerülnek értékelésre, ezeket a vizsga befejeztével húzzátok át.

•

Több feladatlapból álló vizsga esetén az egyes feladatlapokra rendelkezésre álló megoldási idő
leteltével helyezzétek a borítékba.
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A VIZSGADOLGOZATOK BEADÁSÁRÓL:
•

A megoldási idő leteltével a piszkozat és a feladatlap üresen maradt részeit húzzátok át,
valamint a pótlapokra és a piszkozati lapokra vonatkozó táblázatot töltsétek ki; ha van
választható feladat, a választást a feladatlapon jelezzétek.

•

Aki a megoldási idő letelténél korábban befejezte a munkát, az ekkor leadhatja a dolgozatát.

•

A megoldási időt teljesen kihasználók egyesével, a felügyelő tanár által kért sorrendben adják le a
dolgozatukat.

•

A dolgozat leadásakor a felügyelő tanár előtt a borítékot ragasszátok le, majd helyezzétek a
tanári asztalra, ezután a vizsgáztatási jegyzéket mindketten aláírjátok, majd késedelem és
csoportosulás nélkül hagyjátok el az iskola épületét.

A HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖKRŐL ÉS ÍRÓESZKÖZÖKRŐL:
•

A vizsgán íróeszközként kék vagy fekete golyóstoll használható, rajz ceruzával készíthető.

•

Rontás esetén áthúzással (ne pedig lefestéssel) javítsatok.

•

A segédeszközöket egymás között nem cserélgethetitek.

•

A vizsgán kizárólag a feladatlapokon és a lepecsételt pótlapokon lehet dolgozni, saját piszkozati
papír tehát nem használható.

A TEREM ELHAGYÁSÁRÓL:
•

Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni (mosdóhasználat),
egyszerre csak egy embernek. A terem elhagyásakor a dolgozatot, nem kell beadni,
hagyjátok a feladatlapot az asztalotokon.

•

Ha a vizsgázó a megkezdett vizsgáról engedéllyel végleg eltávozik (pl. rosszullét miatt),
mielőtt a válaszadást befejezné, kérésére a vizsga megszakításáig az írásbeli vizsgakérdésekre adott
válaszokat értékelni kell. Az igazgató engedélye alapján a vizsgatárgyból pótló vizsgát tehet, de a
pótló vizsgára csak a következő vizsgaidőszakban kerülhet sor (idén nincs lehetőség a
„dupla szóbelis” megoldásra).

•

Ha a vizsgázó a vizsgáról engedély nélkül eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, az adott
vizsgatárgyból vizsgaeredménye elégtelen, a következő vizsgaidőszakban javítóvizsgát tehet.
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A SZABÁLYTALANSÁG ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁSRÓL:
•

Ha a felügyelő tanár az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel (meg nem engedett segédeszköz
használata, magatartási szabályok megszegése), 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 szabálytalanságról a vizsga befejezését követően 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. 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 szabálytalanságok elkövetését komolyan vesszük, kérjük, hogy ezt feltétlenül kerüljétek el!

A KIJAVÍTOTT VIZSGADOLGOZATOK MEGTEKINTÉSÉRŐL:
•

A feladatsorok és a javítási értékelési útmutatók a www.oktatas.hu honlapról tölthetők le a reggel
8:00 vagy 9:00 órakor kezdődő vizsgák esetében a vizsga másnapján reggel 8:00 órakor, a 14:00
órakor kezdődő vizsgák esetében a vizsgát követő nap 14:00 órakor.

•

A dolgozatok megtekintésének ideje: 2020. május 29. (péntek), 8.00-16.00, helye: Gyermekház
Iskola (Bajza utcai tagozat).

•

Kizárólag a dolgozatok gyors lefényképezésére lesz lehetőség.

•

Az értékelésre vonatkozó esetleges észrevételeket június 2-án (kedden) 16:00 óráig adhatjátok le.
A határidő jogvesztő. Az észrevételek elektronikus leadására is lehetőség lesz. Észrevétel
kizárólag az útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetén
tehető.
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VIZSGASPECIFIKUS SZABÁLYOK ÉS FONTOS TUDNIVALÓK
1. Magyar nyelv és irodalom (május 4. hétfő 9:00)
A vizsga részei: Két független feladatsor egyenkénti kiosztással (90+150 perc).
Használható segédeszköz: Vizsgatermenként 4-4 példány helyesírási szótárt biztosítunk, mely a tanári
asztalról elvihető, és oda is kell visszavinni. Kérünk azonban mindenkit, hogy aki teheti, kivételesen
hozzon saját helyesírási szótárt.
Választható feladatok: Mindkét feladatlapban van választható feladat.
Többletidő a magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy esetében (két írásbeli feladatlap) az írásbeli vizsga
során a rendelkezésre álló időt (240 perc) egy órával, 60 perccel növelheti, melynek felosztása az egyes
feladatlapok közötti az alábbi:
•

feladatlap (Szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás) 30 perc többletidő

•

feladatlap (Műértelmező szövegalkotás: műértelmezés vagy összehasonlítás) 30 perc
többletidő

2. Matematika (május 5. kedd 9:00)
A vizsga részei: Két független feladatsor egyenkénti kiosztással (45+135 perc).
Használható segédeszköz: Függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is) és szöveges adatok tárolására
és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő, ezeket nektek hoznotok. A
függvénytáblázatba nem lehet beleírva semmi.
Választható feladatok: A II. feladatlap B részében három feladat közül kell kettőt megoldani, és a
feladatlap elején jelezni a nem választott feladatot.
Többletidő a matematika vizsgatárgy esetében (két írásbeli feladatlap) az írásbeli vizsga során a
rendelkezésre álló időt (180 perc) egy órával, 60 perccel növelheti, melynek felosztása az egyes feladatlapok
közötti az alábbi:
•

feladatlap 30 perc többletidő

•

feladatlap 30 perc többletidő.
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3. Történelem (május 6. szerda 9:00)
A vizsga részei: Egy összefüggő feladatsor (180 perc).
Használható segédeszköz: Vizsgatermenként 3-3 példány helyesírási szótárt biztosítunk, mely a tanári
asztalról elvihető, és oda is kell visszavinni. Kérünk azonban mindenkit, hogy aki teheti, kivételesen
hozzon saját helyesírási szótárt.
Nektek kell hoznotok a történelmi atlaszt (akinek van, az feltétlenül hozza el), de akinek nincs az „új
típusú”, az kaphat az iskolai állományból.
Választható feladatok: A szöveges feladatok közül kell választani, és jelölni kell a választást.
Többletidő a történelem vizsgatárgy esetében (egy írásbeli feladatlap) az írásbeli vizsga során a
rendelkezésre álló időt (180 perc) egy órával, 60 perccel növelheti.
4. Angol nyelv (május 7. csütörtök 9:00)
A vizsga részei: Négy független feladatsor egyenkénti kiosztással (60+30+30+60 perc, a második rész
után 15 perc szünet). Kérjük, hogy a szünetben is kerüljétek a csoportosulást.
Használható segédeszköz: A IV. részhez nyomtatott szótárt kell hoznotok. Aki elfelejt hozni, annak
sajnos nem tudunk adni, és a szótárakat egymás közt sem cserélgethetitek. A szótárakat tartsátok a
táskátokban, és csak a IV. rész kezdetén vegyétek elő.
Választható feladatok: Nincs.
Többletidő az élő idegen nyelv vizsgatárgy esetében (négy írásbeli feladatlap) az írásbeli vizsga során a
rendelkezésre álló időt (180 perc) egy órával, 60 perccel növelheti, melynek felosztása az egyes feladatlapok
közötti az alábbi:
•

feladatlap (olvasott szövegértés) 25 perc többletidő

•

feladatlap (nyelvhelyesség) 10 perc többletidő

•

feladatlap (hallott szövegértés) nincs többletidő

•

feladatlap (íráskészség) 25 perc többletidő.
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5.Német nyelv (május 8. péntek 9:00)
A vizsga részei: Négy független feladatsor egyenkénti kiosztással (60+30+30+60 perc, a második rész
után 15 perc szünet). Kérjük, hogy a szünetben is kerüljétek a csoportosulást.
Használható segédeszköz: A IV. részhez nyomtatott szótárt kell hoznotok. Aki elfelejt hozni, annak
sajnos nem tudunk adni, és a szótárakat egymás közt sem cserélgethetitek. A szótárakat tartsátok a
táskátokban, és csak a IV. rész kezdetén vegyétek elő.
Választható feladatok: Nincs.
Többletidő az élő idegen nyelv vizsgatárgy esetében (négy írásbeli feladatlap) az írásbeli vizsga során a
rendelkezésre álló időt (180 perc) egy órával, 60 perccel növelheti, melynek felosztása az egyes feladatlapok
közötti az alábbi:
•

feladatlap (olvasott szövegértés) 25 perc többletidő

•

feladatlap (nyelvhelyesség) 10 perc többletidő

•

feladatlap (hallott szövegértés) nincs többletidő

•

feladatlap (íráskészség) 25 perc többletidő.

6. Földrajz (május 12. kedd 14:00)
Használható segédeszköz: Az I. részhez nem használható segédeszköz. A II. részhez: középiskolai
földrajz atlasz, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző és
vonalzó, ezeket nektek kell biztosítani. Az atlaszba nem lehet beleírva semmi.
Választható feladatok: Mindkét feladatlapban van választható feladat, jelölni kell a választást.
Többletidő a földrajz vizsgatárgy esetében (két írásbeli feladatlap) az írásbeli vizsga során a
rendelkezésre álló időt (120 perc) egy órával, 60 perccel növelheti, melynek felosztása az egyes feladatlapok
közötti az alábbi:
•

feladatlap (Topográfiai ismereteket, képességeket ellenőrző feladatlap) nincs többletidő

•

feladatlap (Földrajzi ismeretek és képességek meglétét vizsgáló feladatlap) 60 perc
többletidő.
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7.Biológia (május 13. szerda 8:00)
A vizsga részei: Egy összefüggő feladatsor (120 perc).
Használható segédeszköz: Nektek kell biztosítani szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem
alkalmas zsebszámológépet.
Választható feladatok: Nincs.
Többletidő a biológia vizsgatárgy esetében (egy írásbeli feladatlap) az írásbeli vizsga során a
rendelkezésre álló időt (120 perc) egy órával, 60 perccel növelheti.
8.Mozgóképkultúra és médiaismeret (május 13. szerda 14:00)
A vizsga részei: Egy összefüggő feladatsor (180 perc).
Használható segédeszköz:. Nincs
Választható feladatok: Nincs.
Többletidő a mozgóképkultúra és médiaismeret vizsgatárgy esetében (egy írásbeli feladatlap) az
írásbeli vizsga során a rendelkezésre álló időt (180 perc) egy órával, 60 perccel növelheti.
9.Vizuális kultúra (május 19. szerda 14:00)
A vizsga részei: Egy összefüggő feladatsor (180 perc).
Használható segédeszköz:. Nincs
Választható feladatok: Nincs.
Többletidő Vizuális kultúra vizsgatárgy esetében (egy írásbeli feladatlap) az írásbeli vizsga során a
rendelkezésre álló időt (180 perc) egy órával, 60 perccel növelheti.
Eredményes felkészülést és sikeres érettségi vizsgát kívánok.
Budapest, 2020. április 28.
Bogár Éva Zsuzsanna
intézményvezető
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