
A vizsgaidőszak időrendje 

A 2021. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák időpontjai 

 

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga                                                  Középszintű írásbeli érettségi vizsga                                                   Időpont 

magyar nyelv és irodalom                                                                       magyar nyelv és irodalom                                                      2021. május 3. 9.00 óra 

matematika                                                                                               matematika                                                                               2021. május 4. 9.00 óra 

történelem                                                                                                 történelem                                                                                2021. május 5. 9.00 óra 

angol nyelv                                                                                                 angol nyelv                                                                            2021. május 6. 9.00 óra 

német nyelv                                                                                               német nyelv                                                                              2021. május 7. 9.00 óra 

kémia                                                                                                                                                                                                         2021. május 11. 8.00 óra 

földrajz                                                                                                        földrajz                                                                                  2021. május 11. 14.00 óra 

biológia                                                                                                       biológia                                                                                  2021. május 13. 8.00 óra 

                                                                                                                     informatika                                                                           2021. május 14. 8.00 óra 

                                                                                                                     ének-zene                                                                             2021. május 14. 14.00 óra 

informatika                                                                                                                                                                                               2021. május 17. 8.00 óra 

                                                                                                                     latin nyelv                              2021. május 17. 14.00 óra 

vizuális kultúra                                                                                           vizuális kultúra                                                                        2021. május 18. 14.00 óra 

 

 

 

 

 

 



Egyéb eljárási határidők, határnapok 

 

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga                                                     Középszintű írásbeli érettségi vizsga                                                    Időpont 

 

Az emelt szintű vizsgadolgozatok javítása, visszakódolása              A középszintű vizsgadolgozatok javítása                                      2021. május 04–25. 

    A kijavított középszintű dolgozatok leadása                                    2021. május 25. 

Az emelt szintű vizsgadolgozatok  visszajuttatása a középiskolába                                                                                                      2021. május 27. 

                                                                  

Az emelt szintű írásbeli vizsgadolgozatok                                            A középszintű írásbeli vizsgadolgozatok 

megtekintésének napjai                                                                          megtekintésének napjai                                                             2021.május 31-június 1. 

 

  A vizsgadolgozat (emelt és közép egyaránt) értékelésére vonatkozó észrevétel benyújtásának határideje                                        2021. június 2. 16.00 óra 

 

Szóbeli vizsgák 

 

A rendelet szerint megszervezhető emelt szintű szóbeli vizsgák lebonyolításának időszaka                                                           2021. június 3-10. 

A középszintű vizsgák elnökeinek a vizsgadokumentumok megküldése:                                                                                       a szóbelik előtt 8 nappal 

A rendelet szerint megszervezhető középszintű szóbeli vizsgák lebonyolítása a vizsgabizottságok előtt: 

12.A bizottság                      2021. június  15-17. 

12.B bizottság:                        2021. június 21. 

12. G bizottság:                     2021. június 18.  

 

 



Az érettségi írásbeli vizsgák tudnivalói, valamint a vizsgák során, az egészségügyi hatóságok állásfoglalásai alapján javasoltan  

alkalmazandó biztonsági intézkedések 

 

A vizsgabehívón minden fontos információ megtalálható. Kérjük, mindenki tanulmányozza át alaposan, és hozza magával minden egyes 

vizsgára.  

Csak egészséges, tünetmentes vizsgázó jöjjön az érettségi vizsgákra. Ha bármilyen fertőző betegség felmerül, maradjanak távol a vizsgáktól! 

A vizsgák kezdetéig és az írásbeli vizsgák ideje alatt vigyázzon mindenki az egészségére, kerülje a csoportosulásokat! 

Az írásbeli vizsgák az első héten 9 órakor kezdődnek, utána 8 és 14 órakor. Kérjük a vizsgaidőpont ellenőrzését minden esetben. 

Az első héten (május 3-7. között) minden vizsgázó érkezzen meg az iskolához 8.15 órakor. A bejáratnál hőmérséklet ellenőrzés és 

kézfertőtlenítés történik a szokásos módon, majd a vizsgázó azonnal a kijelölt vizsgaterembe megy, és ott a felügyelő tanár útmutatásait követi. 

Kérjük a legalább 1,5 méteres védőtávolság betartását az iskola épületén belül és azon kívül is, a várakozás idején. A vizsgateremben max. 10 fő 

fog tartózkodni, a padok elrendezésével biztosított lesz a védőtávolság tartása.  

A védőmaszk viselése végig, a vizsga helyszínén kötelező mindenkinek, kivéve az írásbeli alatt, amikor a vizsgázó nem hagyja el a helyét. 

Ebben az esetben leveheti a maszkját.  

Biztosított lesz minden vizsgahelyszínen a megfelelő mennyiségű kézfertőtlenítő is, amelynek rendszeres használata fontos a fertőzések megelőzése 

érdekében.  

 

Az írásbeli vizsgadolgozatok beszedésekor egyszerre mindig csak egy vizsgázó adja be a vizsgadolgozatát, a vizsgateremben addig a többi 

vizsgázónak a helyén kell várakoznia. 

 

 

A vizsgadolgozat leadása után, a vizsga befejezésekor a vizsgázók nem csoportosulhatnak, hanem a legrövidebb úton és idő alatt elhagyják a vizsga 

helyszínét, épületét. Az iskolán kívül is fontos a távolságtartás.  

 

Május 10-től a vizsga kezdete előtt 30 perccel kötelező a vizsga helyszínén megjelenni.  

Minden vizsgázó hozza magával a vizsgabehívót, a személyi igazolványát és a vizsgához szükséges eszközöket, melyeket neki kell hozni.  

 

 



 

 

A vizsgadolgozatok megtekintésekor: 

 

1. A kijavított vizsgadolgozatok megtekintésére két munkanapot biztosítunk, hogy a megtekintés során ne alakuljanak ki nagyobb csoportosulások. 

Ennek menetéről, részleteiről később adunk részletes tájékoztatást az iskola honlapján.  

 

2. A dolgozatok megtekintése során a biztonságos távolság megtartása, valamint a védőmaszk viselése és a kézfertőtlenítő használata kötelező. 

 

 

3. A megtekintéskor lehetséges, hogy a vizsgázó a vizsgadolgozatot laponként lefényképezze, és utána azonnal elhagyja a megtekintés helyszínét. 

 

4. A vizsgadolgozat részletes tanulmányozása, vagy az észrevétel megfogalmazása nem a megtekintés helyszínén történik! Erre a jogszabály a 

vizsgázó számára újabb egy munkanapot biztosít. 

 

 

5. A javításra tett észrevétel elektronikusan is benyújtható. Az észrevétel leadásának határideje: 2021. június 2. 16.00 óra az iskola titkárságán.  

 

Szóbeli vizsgák: 

csak bizonyos esetekben lesznek megszervezve: 

- testnevelés gyakorlati vizsga (az úszás és a küzdősportok vizsgarész elhagyva) 

- testnevelés szóbeli vizsga 

- azon vizsgatárgyak, amiből csak szóbeli vizsgarész van: katolikus hittan 

- aki 12-24 % között teljesített bármelyik tantárgy írásbeli  vizsgáján 

- aki az írásbeli vizsgarészt – szakértői vélemény alapján – kérelmére szóban teljesíti 

 

A beosztás a vizsgabehívón található. A járványügyi intézkedések a szóbeli vizsgákra is érvényesek.  

 

 

 


