Szóbeli vizsga- és menete
A szóbeli érettségire gyülekezés a megadott időben a kijelölt termekben. Megjelenés
egyenruhában. A szóbeli vizsga beosztását az érettségi megkezdése előtt, az elnöki jóváhagyás után
közöljük a jelöltekkel.
A szóbeli vizsgát négy értekezlet fogja össze: előzetes értekezlet (vizsgabizottság, igazgató,
jegyző), tájékoztató értekezlet (vizsgabizottság, igazgató, jegyző, vizsgázók), záró
értekezlet (vizsgabizottság, igazgató, jegyző), eredményhirdető értekezlet (vizsgabizottság, igazgató,
jegyző, vizsgázók).
A szóbeli vizsga megkezdése előtt az elnök tájékoztató értekezletet tart, amelyen a
vizsgabizottság tagjai és a vizsgázók vesznek részt. Az elnök ismerteti a középszintű írásbeli vizsgák és
az emelt szintű vizsgák eredményeit, a szóbeli vizsgával kapcsolatos tudnivalókat, a vizsgabeosztást, az
eredményhirdetés helyét és idejét, a vizsgabizottság döntése elleni jogorvoslat lehetőségét.
A szóbeli vizsga – beleértve a tételhúzást is – reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és
legfeljebb tizennyolc óráig tarthat.
A vizsgázónak legalább harminc perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint
amely időpontban beosztották.
Minden vizsgázónak – az idegen nyelv kivételével – vizsgatantárgyanként harminc
perc gondolkodási időt kell biztosítani a felkészülésre. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet
készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell elmondania.
Egy-egy vizsgatárgyból a feleltetés időtartama – ha e szabályzat másképp nem rendelkezik –
középszintű vizsga esetén tizenöt percnél több nem lehet. A nemzeti kisebbség nyelvén tanult
tantárgyakból a szóbeli vizsgán a feleltetés harminc percig tarthat,
-

A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik.

A szóbeli vizsgán a tételt a vizsgázó húzza, és kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges
segédeszközt. A tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg.
A vizsgázó csak az intézmény pecsétjével ellátott papíron dolgozhat. Ezen fel kell tüntetni a
tételhúzás, továbbá a felelet megkezdésének és befejezésének idejét. A piszkozati lap az érettségi vizsga
dokumentumai közé tartozik, ezért azt a vizsgázó nem viheti ki a teremből.
A vizsgázó útbaigazítás és támogatás nélkül, önállóan felel, de ha elakad vagy súlyosan téved, a
vizsgabizottság tagjaitól segítséget kaphat.
Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el, egy
alkalommal póttételt húzhat. Ez esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell
kialakítani úgy, hogy az elért pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni
Ha vizsgázó a feleletet befejezte, a következő vizsgatantárgyból történő tételhúzás előtt, szükség
esetén a vizsgahelyiséget rövid időre elhagyhatja.
Ha a vizsgázónak a Közoktatási törvény 30. §-ának (9) bekezdése alapján engedélyezték, hogy az
írásbeli vizsgarész helyett szóbeli vizsgát tegyen, két tételt kell húznia. A felkészüléshez és kifejtéshez
rendelkezésre álló időt tételenként kell számítani. A vizsgázó kérésére a második tétel kihúzása előtt
legalább 10 perc pihenőidőt kell adni, A vizsgázó a pihenőidő alatt a vizsgatermet nem hagyhatja el.
Az utolsó előtti szóbeliző tanulónak a vizsga befejezése után a teremben kell maradnia és
megvárnia az utolsó szóbeliző feleletét.

Eredményhirdetés
- Az érettségi vizsga eredményét, a vizsgabizottság még nem ismertetett döntéseit a vizsgázók és a
vizsgabizottság tagjai jelenlétében az elnök az eredményhirdető értekezleten ismerteti. Az eredmény

kihirdetése nyilvános. A vizsgabizottság elnöke a vizsgaeredmények kihirdetése előtt röviden értékeli
az érettségi vizsgát.
- Az emelt szinten érettségizők eredményét is a saját osztályuknál hirdetjük ki.
- Az eredményhirdetés iskolánkban ünnepélyes keretek között, a Leőwey szobornál történik, és ekkor
kerül sor a bizonyítványok, jutalomkönyvek és oklevelek átadására is. Megjelenés egyenruhában.
Átvételkor a dokumentumokat gondosan nézzétek át, és azonnal jelezzétek, ha valami hibát észleltek

