
Tantárgy

Az írásbeli 

vizsga 

időpont-

ja

Nyilvánosságra 

hozandó 

Írásbeli Szóbeli

Vizsgázó biztosítja
A vizsgát szervező 

intézmény biztosítja

Vizsgázó 

biztosítja

A vizsgát szervező 

intézmény biztosítja

Magyar 

nyelv és 

irodalom

május 6.   

8 óra

240 perc 

100 pont

15 perc 

50 pont
Nincs

Helyesírási szótár 

(tantermenként 4 

példány)

Nincs

Irodalmi 

szöveggyűjtemény,  

kötet vagy a feladatok 

kidolgozásával 

összefüggő más 

nyomtatott 

ismerethordozó a 

tételnek megfelelő 

részlete

témakör- és tételcímek

Matema-

tika

május 7.   

8 óra

180 perc 

100 pont

Függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is), 

szöveges adatok tárolására és megjelenítésére 

nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, 

szögmérő

Nincs Nincs

Történe-

lem

május 8.   

8 óra

180 perc 

100 pont

15 perc 

50 pont
Középiskolai történelmi atlasz

Legalább három 

példány helyesírási 

szótár

Nincs
Középiskolai történelmi 

atlasz
Tematika

Angol 

nyelv

május 9.   

8 óra

180 perc 

117 pont

15 perc 

33 pont

Nyomtatott szótár csak a IV. részhez 

(íráskészséghez)

CD lejátszó a III. 

részhez (hallott szöveg 

értéséhez)

Nincs Nincs Nincs

Német 

nyelv

május 10.   

8 óra

180 perc 

117 pont

15 perc 

33 pont

Nyomtatott szótár csak a IV. részhez 

(íráskészséghez)

CD lejátszó a III. 

részhez (hallott szöveg 

értéséhez)

Nincs Nincs Nincs

A vizsga részei A vizsgán használható segédeszközök

Írásbeli Szóbeli



Biológia
május 14.  

8 óra

120 perc 

100 pont

15 perc 

50 pont

Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére 

nem alkalmas zsebszámológép
Nincs Nincs

Állatismeret és 

Növényismeret c. 

könyv vagy ezzel 

egyenértékű 

információt tartalmazó 

egyéb kiadvány, illetve 

kísérlethez szükséges 

eszközök

Nincs

Informa-

tika

május 16. 

8 óra

180 perc 

120 pont

15 perc 

30 pont
vonalzó

számítógép a 

megfelelő 

szoftverekkel

Nincs

Nyomtatott és 

elektronikus források, 

internet kapcsolattal 

rendelkező számítógép

Gyakorlati vizsgához: 

szoftverlista, szóbeli 

vizsga témakörei

Kémia
május 17. 

8 óra

120 perc 

100 pont

15 perc 

50 pont

Függvénytáblázat periódusos rendszerrel, 

szöveges adatok tárolására és megjelenítésére 

nem alkalmas zsebszámológép

Nincs Nincs

Függvénytáblázat 

periódusos rendszerrel, 

szöveges adatok 

tárolására és 

megjelenítésére nem 

alkalmas 

zsebszámológép, 

tételeknek megfelelően 

csoportosított kísérleti 

eszközök

Témakörök, kísérletek

Földrajz
május 17. 

14 óra

120 perc 

100 pont

15 perc 

50 pont

I. feladatlap megoldásához nem használható 

segédeszköz, II. feladatlap megoldásához 

használható segédeszközök:középiskolai 

földrajzi atlasz, szöveges adatok tárolására és 

megjelenítésére nem alkalmas 

zsebszámológép, körző, vonalzó

Nincs Nincs
Középiskolai földrajzi 

atlasz
Nincs

Mozgó-

képkul-

túra és 

média-

ismeret

május 22. 

14 óra

180 perc 50 

pont

projekt 

50 pont
Nincs

 DVD-lejátszó és 

televízió vagy kivetítő
Nincs Nincs Projektfeladatok



Testne-

velés

(gyakorlati)5

0 perc 100 

pont

15 perc   

50 pont

(gyakorlati)                                                     

Személyi sportfelszerelés

A gyakorlati vizsgánál 

részletezett eszközöket
Nincs Nincs

A gyakorlati vizsga 

anyaga nyilvános


