
Kedves érettségiző Diákok! 

Az írásbelik kezdete előtt fél órával mindenképpen meg kell érkeznetek az iskolába. A 

vizsga kezdete után senkit nem engedhetünk be! Jól nézzétek meg a vizsgák kezdetét, 

amit már táblázatban feltettünk, mert van vizsga, ami 8-kor, 9-kor illetve 14 órakor 

kezdődik! Minden vizsga a II. emeleten lesz, az ajtókra kitesszük a névsorokat, hogy kik 

vannak az adott teremben. 

Az iskola előtt és az iskolában is tartanotok kell egymástól a 1,5 m távolságot. A maszk és 

kesztyű használata nem kötelező, de kérlek arra, hogy használjátok mindannyiunk 

védelmében. Biztosítunk, illetve fertőtlenítőt is. Kérlek, hogy ünneplőben gyertek, és 

adjátok meg a módját az érettséginek ebben a mostani helyzetben is!!! 

Az írásbeli érettségire a következőket kell magaddal hozni: 

Személyi igazolvány (érvényes legyen, ellenőrizd!) minden alkalommal kell 

Tollak (kék), ceruza csak a matek rajzos feladatnál használható 

Enni, innivalót csak a sajátodat fogyaszthatod, most nem csinálhatunk büfét, ezért hozz, 

mert hosszú az a néhány óra! 

Tantárgyanként a rendelet szerint neked kell hoznod a következőket: 

Matekra: függvénytábla, (nem lehet benne írásod, jegyzet, cetlik, ezt ellenőriznünk kell!) 

számológép, (telefon, és más szöveges adat rögzítésére alkalma dolog NEM lehet), 

vonalzó, körző, szögmérő, ceruza a rajzokhoz 

Történelem: ofi-s történelematlasz, amiben nincs kronológiai táblázat 

Idegen nyelv: szótár, amit ellenőriznünk kell, hogy nincs benne kézírás, cetli stb., csak a 

negyedik feladatlapnál használható a szövegalkotáshoz 

Biológia: számológép 

Informatika: vonalzó 

Vizuális kultúra: nincs segédeszköz 

A magyaron és a történelemre nekünk kell minden terembe tenni helyesírási szótárt. 

Miután semmit nem adhattok egymásnak át a vizsga közben, ezért kérem, mindenki 

hozza magával az előbbieket! 

A telefonokat kikapcsolt állapotban ki kell tennetek az asztalra majd. 

Minden további tájékoztatást a vizsgák előtt elmondunk! Szabálytalanság esetén, (pl. nem 

megengedett eszköz használata) felügyelő tanár azt feltünteti a vizsgázó dolgozatán, illetve 

az időpontot is, majd visszaadja a dolgozatot, a tanuló folytathatja. A vizsga után 

jegyzőkönyv készül, illetve a vizsgabizottság dönt a szabálytalanság súlyától függően, 

hogy részben, vagy egészben érvényteleníti-e a dolgozatot. 

Jó felkészülést mindenkinek!!! 


