
tantárgy dátum idő feladatlapok pontok segédeszközök egyéb

magyar nyelv és 

irodalom
május 8. 9.00 - 13.00 (240 perc) két feladatsor: 90 p, 150 p írásbeli: 100 pont  szóbeli: 50 pont termenként 4 db helyesírási szótár

matematika május 9. 9.00-12.00 (180 perc) két feladatsor: 45p, 135 p írásbeli: 100 pont  

vizsgázó biztosítja: függvénytáblázat, 

szöveges adatok megjelenítésére nem 

alkalmas számológép, körző, vonalzó, 

szögmérő

nem választott feladat 

megjelölése

történelem május 10. 9.00-12.00 (180 perc) egy feladatsor: 180p írásbeli: 100 pont  szóbeli: 50 pont

vizsgázó biztosítja: középiskolai történelmi 

atlasz  iskola: termenként 3 helyesírási 

szótár

a választott kifejtendő feladat 

megjelölése egyértelmű legyen

angol nyelv május 11. 9.00-12.15 (180 perc + 15 p szünet) négy feladatsor: 60p, 30p (szünet) 30p, 60p írásbeli: 117 pont  szóbeli: 33 pont
vizsgázó biztosítja: nyomtatott szótár (csak 

a 4. feladathoz!)

a 2. és 3. feladatlap között 15 p 

szünet

német nyelv május 12. 9.00-12.15 (180 perc + 15 p szünet) négy feladatsor: 60p, 30p (szünet) 30p, 60p írásbeli: 117 pont  szóbeli: 33 pont
vizsgázó biztosítja: nyomtatott szótár (csak 

a 4. feladathoz)

a 2. és 3. feladatlap között 15 p 

szünet

informatika/digitális 

kultúra
május 15. 8.00-11.00 (180perc) egy feladatsor: 180p írásbeli: 120 pont  szóbeli: 30 pont

vizsgázó biztosítja: vonalzó; az iskola 

biztosítja: internet nélküli számítógép, 

rendszergazda

10 perccel a vége előtt szólni kell, 

hogy mentsék el a munkájukat

biológia május 16. 8.00-10.00 (120 perc) egy feladatsor: 120p írásbeli: 100 pont  szóbeli: 50 pont vizsgázó biztosítja: számológép

földrajz május 18. 14.00-16.00 (120 perc) két feladatlap: 20p, 100p írásbeli: 100 pont  szóbeli: 50 pont

csak a 2. résznél! Vizsgázó biztosítja: 

középiskolai földrajz atlasz, számológép, 

körző, vonalzó

fizika május 23. 8.00-10.00 (120 perc) egy feladatsor: 120p írásbeli: 90 pont  szóbeli: 60 pont
vizsgázó biztosítja: függvénytáblázat, 

számológép

jelölni kell, melyik feladatot 

választotta

vizuális kultúra május 23. 14:00 - 17:00 (180 perc) egy feladatsor: 180p írásbeli: 75 pont  portfólió: 75 pont

Vizsgaszervező intézmény biztosítja: 

vizsgaanyag rendezett körülmények között 

történő bemutatását

A portfolióba kizárólag 

ellenőrzött keretek között, a 

vizsgaleírásban megadott 

szempontok alapján, a vizsgázó 

által készített és kiválogatott, 

lehetőleg az utolsó két tanév 

folyamán készült 8 darab munka 

kerülhet be, amelyeknek mérete 

nem korlátozott. A vizsgára 

kiválogatott munkákat a 

hitelesség érdekében a megfelelő 

jelölésekkel és a szaktanár 

aláírásával kell ellátni. a 

mozgóképkultúra és 

médiaismeret
május 25. 14.00-17.00 (180 perc)

egy feladatsor: 180 p (+ filmrészlet megtekintése 

2-szer - feladatlap kiosztása előtt, majd a 

kérdések 3 perces tanulmányozása után -, illetve 

az utolsó félóra kezdetén harmadszor is meg 

lehet nézni, ha kéri valaki)

írásbeli: 50 pont  projekt: 50 pont

gyakorlati vizsgát 

projektmunkával kell teljesíteni 

(leadási hatáidő május 5. 8.00)

Középszintű írásbeli érettségi vizsgák


