
Az írásbeli érettségivel kapcsolatos információk a diákoknak 

1. Az érettségi behívót (értesítés a vizsgák helyszínéről és időpontjáról) mindenki átveheti az 

osztályfőnökétől (, ha még eddig nem tette meg). 

2. Fontos, hogy a május 3-7. közti vizsgák kezdőpontja 9.00 óra, a többi alkalomnál pedig 8.00 

vagy 14.00. 

3. A vizsga helyszínén minimum egy fél órával hamarabb kell megjelenni személyi 

igazolvánnyal vagy a személyazonosság megállapítására alkalmas hivatalos okirattal (pl. 

útlevél) és az érettségi behívó levéllel az alkalomhoz illő öltözetben (egyenruha). Az időpontot 

a vizsgaszervező módosíthatja az egészségügyi szabályoknak megfelelő beléptetési renddel.  

4. A gimnáziumban megszervezett vizsgák esetében három helyen lehet belépni az iskolába: a. 

főbejárat, b. hátsó bejárat a kiskapun át és c. a csarnok melletti bejáratnál az A épület udvar 

felőli ajtaján. Az egyes bejáratokhoz vizsgatermeket rendeltünk, ezt a listát csatoljuk a belépési 

időpontokkal együtt, amelyek betartása kötelező, tehát már 8.15-kor megkezdődik a belépés 

az első héten hétfőtől csütörtökig. 

5. A többi alkalommal a kezdés előtt 40 perccel léphettek be egységesen a főbejáraton. 

6. A belépéskor hőmérőzés és kézfertőtlenítés kötelező. A vizsgára maszkban lehet belépni, annak 

viselése a közösségi terekben kötelező, a vizsgateremben ajánlott. 

7. A termekben szintén lesz kézfertőtlenítési lehetőség, de sajátot is lehet hozni. Az érettségi alatt 

keletkezett személyes hulladékát mindenki egy nylonzacskóba helyezze, és az intézmény 

elhagyásakor tegye a bejáratnál lévő gyűjtőbe! 

8. A vizsga megkezdése előtt a személyi igazolványt vagy egyéb hivatalos okiratot az arcképpel 

felfelé el kell helyezni a saját asztalon, hogy a felügyelő tanár érintésmentesen ellenőrizhesse a 

személyazonosságot. 

9. A vizsga befejezése után az épületet azonnal el kell hagyni. Sem a vizsga előtt, sem utána ne 

csoportosuljatok az épület előtt! 

10.  Ha valakin betegség jeleit észleljük, akkor őt – a saját és a többi tanuló védelme érdekében – 

egy külön teremben kell elhelyezni, ahol folytathatja az írásbelit. 

11.  Minden érettségiző tanuló és pedagógus a saját tollával dolgozik, az írószereket nem lehet 

egymásnak átadni, még tanári közvetítéssel sem. 

12.  Lehetőleg mindenki hozza magával: 

 első nap a helyesírási szótárát (12. kiadás)  

 harmadik nap a történelem atlaszát és helyesírási szótárát, mert egy segédletet csak egy tanuló 

használhat, a könyvtári példányokat már nem célszerű visszatenni a tanári asztalra. 

13.  Mindenkinek legyen saját példánya: 

 idegen nyelvi vizsgához a szótárakból, 

 matematikából, kémiából  és fizikából a függvénytáblázatból és zsebszámológépből, 

 földrajzi atlaszból, 

 biológiából zsebszámológépből! 

14.  A kijavított dolgozatok megtekintése 2021. május 31-én, illetve június 01-jén 08.00 és 16.00 

óra között lehetséges (a csoportosulás elkerülése miatt) az alább javasolt beosztás szerint: 

2021. május 31-én: 12/B és 12/D osztály, valamint a 12/E osztályból a Bétéri Zoltán tanár úr 

csoportja,  

2021. június 01-jén: 12/A és 12/C osztály, valamint a 12/E osztályból a Varsányi Gábor tanár 

úr csoportja. 



 1. magyar 2. matematika 3. történelem 4. angol 

terem  belépés   belépés   belépés   belépés  
             

24  A1 8.25   A1 8.25   A1 8.25   A1 8.25  

25  A1 8.22   A1 8.22   A1 8.22   A1 8.22  

26  A1 8.20   A1 8.20   A1 8.20   A1 8.20  

27  A1 8.15   A1 8.15   A1 8.15   A1 8.15  

28  A2 8.25   A2 8.25   A2 8.25   A2 8.25  

             

B13  A2 8.20   A2 8.20   A2 8.20   A2 8.20  

B16  A2 8.17   A2 8.17   A2 8.17   A2 8.17  

B31  A2 8.15   A2 8.15   A2 8.15   A2 8.15  

B33  B 8.25   B 8.25   B 8.25   B 8.25  

B34  B 8.22   B 8.22   B 8.22   B 8.22  

B37  B 8.20   B 8.20   B 8.20   B 8.20  

B43  B 8.17   B 8.17   B 8.17   B 8.17  

B45  B 8.15   B 8.15   B 8.15   B 8.15  

             

összesen             

diákok belépése:  

B épületbe hátulról, először a 3. emelet, utána a 2. emelet (B) 

A épület: 

főbejárat (A1) az első emeletre A24-27  

és az udvarról a csarnok irányából az ebédlővel szemben, A épületben a hátsó lépcsőn 

az A28-ba, ill. a B 13-31-be alul jönnek át az A felől (A2) 
  

 


