
 Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 
3700. Kazincbarcika, Jószerencsét út 2. 

OM-azonosító: 201492 

Ikt. sz.:  

 

Írásbeli érettségi – szabályok és biztonsági 
intézkedések 

 

Kérek mindenkit, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót, és ezek szerint járjon el! 

1. Beérkezés az iskolába 
Ne formaruhában jöjjenek vizsgázni! Mosható alkalmi ruhát vegyenek fel, amelyet minden nap ki is 

kellene mosni. (javasolt viselet: fiúknak alkalmi ing, sötét nadrág, alkalmi cipő, lányoknak blúz, szoknya 

vagy alkalmi nadrág, alkalmi cipő).   

A magyar nyelv és irodalom érettségi kezdési időpontja 9.00, de a biztonsági intézkedések miatt 8.15-
től szakaszosan fogjuk beengedni két kapun a vizsgázókat a következő módon: 
  
A C és D osztályok tanulói a főkapun keresztül jöhetnek be, míg az A és B osztály diákjai a parkolón át 
az udvarra, majd onnan az 1. terem melletti bejáraton léphetnek be az épületbe. Belépéskor a két-két 
osztály tanulói felváltva, szólításkor jönnek be!  
 
Kérünk mindenkit, hogy várakozás közben ne csoportosuljanak, hanem a kellő távolságot (1,5-2 méter) 
megtartva álljanak sorba. Hozzanak esernyőt is! Polgárőrök is fognak segíteni. 
 
Belépéskor mindenki maszkot kap (fel is kell venni, és addig, míg a terembe érve le nem ültek a 
helyükre), a kezét sprayvel vagy érintésmentes fertőtlenítővel fertőtlenítjük, a cipőjét fertőtlenítővel 
áztatott lábtörlőn való áthaladással teszik vírusmentessé.  
 
Utána egy nyilatkozatot is alá kell írni arról, hogy nincs fertőző beteg a családjukban. Osztályonként 
egy-egy, az osztály betűjelével jelölt külön lap van.  
 
A C és D osztályok a főlépcsőn, az A és B osztályok tanulói a hátsó lépcsőn egyből a terembe mennek, 
ahol már a felügyelő tanárok várni fogják őket. A terembeosztás a kiküldött érettségi behívón 
megtalálható. Javasoljuk, hogy fényképezzék le a telefonjukra, hogy tudják, hova kell menni.  
 

2. A maszk viselésére vonatkozó szabályok: 
Amennyiben a termet bármilyen okból elhagyják (mosdóba mennek, készen vannak, stb.), a maszk 
viselése kötelező. A teremben a helyükön ülve ajánlott a viselése, de nem kötelező. Amennyiben a 
felügyelő tanárral kell kommunikálni (adategyeztetés, aláírások, stb.), a viselés kötelező. Minden 
vizsganapra új maszkot fognak kapni, a vizsga után a kijáratnál a feliratozott szemetesbe tegyék, vagy 
haza is vihetik.  
 

3. A vizsga előtti teendők: 
Kérjük, hogy 8.30-ra mindenki legyen a teremben. A táskákat egymástól távol, hátulra kell tenni, 
esetleg a folyosón lehet hagyni. A telefonokat ki kell kapcsolni, és a terem elején található üres padra 
kell elhelyezni, lehetőleg úgy, hogy ne érintkezzenek egymással.  
A padokon csak a megengedett eszközök lehetnek, valamint oda készítsék ki a személyi 
igazolványukat is. Ceruzával nem lehet dolgozni (csak rajzok készülhetnek vele), így azt nem is kell 
kikészíteni. Enni és innivalót hozhatnak.  
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Amikor mindenki elhelyezkedett, termenként külön-külön a felügyelőtanárok ismertetik az 
érettségivel kapcsolatos szabályokat! Kérem, hallgassák figyelmesen! Aláírásukkal is igazolni kell, 
hogy megismerték az érettségi szabályokat, és elfogadják azokat.  
 

4. A vizsga alatt: 
Amikor a feladatlapokat kiosztották, az első lépés, hogy minden oldalon a fejlécet kitöltik: ráírják a 

nevüket és az osztályukat. A vizsga idejének számítása csak ezután kezdődik! A feladatok 

kidolgozását csak akkor kezdhetik el, ha erre a felügyelő tanár utasítást adott. A kidolgozás 

kezdetének és végének az időpontját a táblán megtalálják, minden teremben lesz falióra, azon tudják 

ellenőrizni a hátralévő időt. Okosórák használata tilos, inkább maradjanak otthon ezek az eszközök. 

Amennyiben szükség van pótlapra, a felügyelő tanártól kell kérni. Csak az iskola pecsétjével ellátott 

lapokon lehet dolgozni. A pótlap kétféle lehet: piszkozati (vázlatírásra, gondolatok összeszedésére, 

stb.) és tisztázati (ha a feladatlap kevés, ezen folytatják a kidolgozást.) Mindkét esetben rá kell írni a 

lapra a nevüket és osztályukat, illetve hogy az piszkozati vagy tisztázati lap-e. Amennyiben piszkozati 

lapról van szó, a vizsga végén a lapot át kell húzni, és úgy kell a dolgozathoz tenni. A feladatlapok 

elején lévő táblázatban meg kell adni, hogy mennyi piszkozati és tisztázati lapot használtak fel. Ha egyet 

sem, akkor ezt 0-val vagy kihúzással kell jelölni. 

A maszkok viselése nem kötelező, de ajánlott a feladatok kidolgozása alatt. Amennyiben a helyét 

(engedélyadás után) elhagyja, kötelező a maszk használata.  

Bár csábító, ne használjanak meg nem engedett eszközöket, többet veszíthetnek vele, mint amennyit 

nyernének!  

Enni, inni lehet, de ne azzal menjen el az idő! A teremből – indokolt esetben és engedélyezés után – 

kimehetnek, de ez az inaktív idő is beleszámít a vizsgába, csak akkor éljenek vele, ha ténylegesen 

szükséges. A mosdó használata után alaposan mossanak kezet, majd a folyosófelügyelő tanárnál 

található fertőtlenítővel fertőtlenítsenek is! 

A dolgozatokat a megadott ideig lehet írni, előbb be lehet fejezni, de nem kell elkapkodni. Ha úgy érzik, 

készen vannak, nézzék át újra! Mindig lehet jobb.  

A használható segédeszközök listája tantárgyanként:  

Magyar nyelv és irodalom  vizsgatermenként 4 példány helyesírási szótár (iskola biztosítja), kérésre a 
felügyelő tanár átadja 

Matematika   függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is) és  

 szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas 

zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő (tanuló hozza) 

Történelem   vizsgatermenként 4 példány helyesírási szótár (iskola biztosítja) kérésre a 

felügyelő tanár átadja 

 az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, 

kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz 

(tanuló hozza) 

Élő idegen nyelv  

 
 CD-lejátszó (a III. részhez: Hallott szöveg értése) (iskola biztosítja)  

 nyomtatott szótár (csak a IV. részhez: Íráskészség) (tanuló hozza) 

Biológia   szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas 

zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő (tanuló hozza) 

Ének-zene   CD-lejátszó (iskola biztosítja)  

Fizika   függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is) és  

 szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas 

zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő (tanuló hozza) 

Földrajz  
 

 az I. feladatrésznél nem használható segédeszköz 

 II. feladatrésznél: (tanuló hozza) 

 középiskolai földrajz atlasz,  
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 szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas 

zsebszámológép,  

 körző és vonalzó  

Informatika  

 
 számítógép a megfelelő szoftverekkel személyi feltétel: rendszergazda 

(iskola biztosítja) 

 vonalzó (tanuló hozza) 

Kémia  

 
 függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is) periódusos rendszerrel,  

 szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas 

zsebszámológép  

Vizuális kultúra  
 

 nincs segédeszköz 

 

5. Ha befejezték a munkát:  
Ha készen vannak, megkezdhetik a végső lépéseket, amelyek a következők: 

1. Minden feladatlapot végig lapoznak, és az üresen maradt oldalakat egy vonallal, átlósan 

áthúzzák, illetve ellenőrzik, hogy a nevük és osztályuk mindenhova oda van-e írva.  

2. Ellenőrzik, hogy a feladatlapokon jelölték-e, hogy a választható feladatok közül melyiket 

oldották meg (pl. történelem) vagy melyiket nem kívánják megoldani (pl. matek)  

3. Ha készen vannak, ellenőrizni kell, hogy a borítékban minden részfeladat benne van-e a 

pótlapokkal együtt. A dolgozathoz tartozó dokumentumokat nem vihetik ki a teremből!  

4. Jelzik a felügyelő tanárnak, hogy készen vannak, és a jelzésére (maszkban) a dolgozatokat 

leadják. A tanár is ellenőrzi, hogy minden dokumentum benne van-e, és lezárja a borítékot, 

amit a vizsgázó és a tanár is a jegyzőkönyv megfelelő részében aláírásával igazol.  

5. Összeszedik a saját holmijukat, és távoznak a teremből. 

6. Sem a folyosón, sem a kijáratnál nem érintkezhetnek másokkal, azonnal el kell hagyni az 

épületet. 

Köszönöm, hogy betartják ezeket a szabályokat.  

 

 

Balla Árpád 

igazgató 


