ÉRETTSÉGI
2020. MÁJUS

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
• Szóbeli vizsgák nem lesznek, kivéve:
– Akiknek az igazgató (beadott kérelemre) engedélyezte
– Akik az emelt szintű szóbeli vizsgával szóbeli típusú egyenértékűséget kívánnak szerezni

• Gyakorlati vizsgák nem lesznek

EGYES VIZSGATÁRGYAKRA VONATKOZÓ
KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK
• Idegen nyelv: a megfelelő fokú és típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget a szóbeli vizsgarész
teljesítése nélkül meg kell állapítani
• Bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli
teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, szóbeli
vizsgát tehet
• Testnevelés: szóbeli vizsgát kell szervezni

VIZSGAJELENTKEZÉSEK
• Előrehozott érettségik nem lesznek

• A vizsgázó kérheti vizsgajelentkezésének törlését
• A vizsgázó kérheti vizsgajelentkezésének emelt szintről középszintre módosítását
• A vizsgázó kérheti vizsgajelentkezésének középszintről emelt szintre módosítását (Csak idegen
nyelvből)
• A vizsgázó a jelentkezésre vonatkozó módosító/törlő kérelméhez:
– Az oktatas.hu weboldalról kell a formanyomtatványt letölteni
– A kérelmet csak ezen a formanyomtatványon lehet benyújtani a vizsgajelentkezést fogadó intézményhez
– A kérelem benyújtásának határideje: 2020. április 21.

ÜGYVITEL
• Az érettségi vizsgák lebonyolítása során a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm.
rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti távolságtartási szabályt lehetőség szerint biztosítani kell
• Egyazon helyiségben írásbeli vizsgát tevő vizsgázók létszáma nem haladhatja meg a 10 főt
• A Vizsgaszabályzat 42. § (1) bekezdése, illetve 44. § (1) bekezdése szerinti záróértekezletet,
valamint az eredményhirdető értekezletet a vizsgaeredmények adminisztrációs feladatainak
befejezése után, legkésőbb a vizsgaeredményeknek a központi nyilvántartásba való elküldése
napján kell megtartani

A 2020. ÉVI MÁJUS-JÚNIUSI
ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGÁK
Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga

Középszintű írásbeli érettségi vizsga

Kezdés

Időpont

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv

9.00

2020. május 4.

matematika

matematika

9.00

2020. május 5.

történelem

történelem

9.00

2020. május 6.

angol nyelv

angol nyelv

9.00

2020. május 7.

német nyelv

német nyelv

9.00

2020. május 8.

földrajz

földrajz

14.00

2020. május 12.

biológia

biológia

8.00

2020. május 13.

ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli
specializáció szakmai vizsgatárgyak

ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció
szakmai vizsgatárgyak

8.00

2020. május 14.

informatika

8.00

2020. május 15.

informatika

dráma

8.00

2020. május 18.

fizika

fizika

8.00

2020. május 19.

–

TEENDŐK
• Ha úgy döntesz, hogy szeretnél ezekkel a feltételekkel érettségizni, semmi sem kell tenned.

• Ha úgy döntesz, hogy nem szeretnél ezekkel a feltételekkel érettségizni:
– A következő linkre kell kattintanod és követni az ott található utasításokat:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/vizsgajelentkezes_modositasa
– Ne felejtsd el 2020. április 21-ig beküldeni a kitöltött nyomtatványt/lemondást a
titkarsag@bankisuli.hu címre

