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Mit kell tudnod az

érettségi vizsgáról?
1. Hány órakor kezdődnek az írásbeli vizsgák?

Az írásbeli vizsgák 9,00 órakor
kezdődnek, de 8,30- kor minden jelöltnek a
teremben kell lennie, következésképpen jó
lesz, ha 7,30 – 8,30 között megérkezel a
vizsgaközpontba.
2. Milyen papírra fogok írni?

Csak a kiosztott vizsgalapra lehet írni. Le
kell adni a dolgozat- és piszkozatlapot is, de
csak a dolgozatot értékelik.

3. Milyen íróeszközöket lehet használni a
vizsgán??

Kizárólag kék színű golyós- vagy
töltőtollat, az ábrák és rajzok elkészítéséhez
csak grafitceruzát.
A matematika és földrajz vizsgákon
rajzfelszerelés is használható.

4. Hogyan javítom ki, ha elrontottam valamit?

Vízszintes vonallal húzod át a hibásan írt
szavakat, sort vagy sorokat.
5. Meddig tart a vizsga? Mikor hagyhatom el
a termet?

Három órát. Három óra után a
dolgozatokat abban az állapotukban kell
leadni, amelyben vannak, a meghatározott
időintervallum átlépése nélkül. A termet
leghamarabb a vizsga kezdetétől számítva
másfél óra eltelte után lehet elhagyni.

6. Mit vihetek magammal a vizsgaterembe?

A személyi igazolványt, az íróeszközöket
és esetleg vizet. Az összes többi személyes
eszközt le kell adni egy őrzött terembe. A
vizsgatermekben kamerás megfigyelőrendszer és hangfelvétel lesz, nincs értelme hát
más dolgokat bevinni.
Kizárhatnak a
vizsgáról, ha kockáztatsz!

7. Mi történik, ha eszközöket, könyveket,
tankönyveket, feljegyzéseket, mobiltelefont
viszek be a vizsgaterembe?

Szigorúan tilos bármilyen eszköz
bevitele a
vizsgaterembe: tankönyvek,
szótárak, jegyzetek, feljegyzések stb.,
melyek
a
tételek
kidolgozására
használhatóak
fel,
ugyanakkor
a
mobiltelefonok, lektronikus számológépek és
más kommunikációs eszközök bevitele is
tiltott.

8. Mi történik, ha nem tartom be a fenti
szabályokat?

Kizárnak a vizsgáról függetlenül attól,
hogy használtad-e vagy sem a tiltott
anyagokat/eszközöket. Nem ismerik el
egyetlen addigi vizsgádat sem, teljesen meg
kell ismételned az érettségi vizsgát,
leghamarabb a harmadik vizsgaszesszióban a
kizárásodhoz képest.
Ugyanez a
következménye annak is, ha más jelöltekkel
beszélgetsz vagy másoláson kapnak a vizsga
alatt.

9. Hogyan kell kitölteni a
szabványosított vizsgalapot?

Íme egy kitöltött minta:

10. Mit teszek, ha befejeztem a
tételek kidolgozását?

A három óra letelte után leadod a
dolgozatodat abban az állapotban, ahogyan
befejezted, a meghatározott vizsgaidő átlépése
tilos. Három jelölt marad a teremben az utolsó
dolgozat leadásáig.
A dolgozat leadásakor megszámozod az
oldalakat a felvigyázók útmutatásai alapján.

11. Mi történik, ha rosszul érzem
magam a vizsga alatt?

Ha a vizsga alatt rosszul leszel, kérheted,
hogy engedélyezzék
a vizsgaterem időleges
elhagyását egy felvigyázó társaságában. A
vizsgatételek megírásának időszaka nem
nyújtható meg.
Ha rosszabbul leszel, egy felvigyázó az
elnökhöz kísér, hívják a szolgálatos egészségügyi
dolgozót, s ő eldönti, hogy mit kell tenni a
továbbiakban.
12. Mikor nyilváníthatő sikeresnek
az érettségim?
Elsősorban jelentkezned kell az összes
vizsgára (a kompetencia- és írásbeli vizsgákra).
Sikeres lesz a vizsgád, ha az írásbeli
vizsgákon legalább 5-ös osztályzatot kaptál, és az
írásbeli vizsgajegyeid átlaga 6-os.

Beiratkozáshoz szükséges iratok:
- születési bizonyítvány másolata
- személyi igazolvány másolata
- tanulmányi anyakönyvi másolat (csak
abban az esetben szükséges, ha már részt
vettél egy előző érettségi vizsgán).

Az Oktatási Minisztérium 5453/ 31.08.2020. rendeletének 1-es számú melléklete, a 2021-es
Érettségi Vizsga megszervezésére és lebonyolítására vonatkozóan.

ÉRETTSÉGI VIZSGANAPTÁR
2021. március 22-25.

Próbaérettségi
Június-júliusi vizsgaidőszak, 2021.

2021. május 25-31.
2021. június 4.
2021. június 14-16.
2021. június 16-17.
2021. június 18-23.
2021. június 23-25.
2021. június 28.
2021. június 29.
2021. június 30.
2021. július 1.
2021. július 5.
2021. július 5.
2021. július 6-9.
2021. július 9.

A vizsgázók beiratkozása az első vizsgaidőszakra
Az oktatás befejezése a XII./XIII. osztályok számára
Szóbeli kommunikációs készségek felmérése román nyelvből – A próba
Szóbeli kommunikációs készségek felmérése magyar nyelvből – B próba
Digitális kompetenciák felmérése – D próba
Egy idegen nyelv (angol, német) ismeretének felmérése – C próba
Román nyelv- és irodalom – E)a) – írásbeli próba
A profilnak megfelelő kötelező tantárgy – E)c) – írásbeli próba
(matematika)
A profilnak és szaknak megfelelő választható tantárgy – E)d) – írásbeli
próba (biológia, kémia, fizika)
Magyar nyelv- és irodalom – E)b) – írásbeli próba
Eredményhirdetés (12:00 óráig)
Fellebbezések benyújtása (12:00 – 18:00 óra között)
Fellebbezések kiértékelése, megoldása
Végleges eredményhirdetés

Augusztus-szeptemberi vizsgaidőszak, 2021. (Pótérettségi)
2021. július 12-16.
2021. augusztus 16.
2021. augusztus 17.
2021. augusztus 18.
2021. augusztus 19.
2021. augusztus 23-24.
2021. augusztus 25.
2021. augusztus 26-27.
2021. augusztus 30-31.
2021. augusztus 31.
2021. szeptember 1-3.
2021. szeptember 3.

A vizsgázók beiratkozása a pótérettségire - második vizsgaidőszak
(a pótvizsgás tanulók is ebben a periódusban iratkoznak)
Román nyelv- és irodalom – E)a) – írásbeli próba
A profilnak megfelelő kötelező tantárgy – E)c) – írásbeli próba
(matematika)
A profilnak és szaknak megfelelő választható tantárgy – E)d) – írásbeli próba
(biológia, kémia, fizika)
Magyar nyelv- és irodalom – E)b) – írásbeli próba
Szóbeli kommunikációs készségek felmérése román
nyelvből – A próba
Szóbeli kommunikációs készségek felmérése magyar
nyelvből – B próba
Digitális kompetenciák felmérése – D próba
Egy idegen nyelv (angol, német) ismeretének felmérése – C próba
Írásbeli próbák eredményhirdetése (12:00 óráig) valamint fellebbezések
benyújtása (12:00 – 18:00 óra között)
Fellebbezések kiértékelése, megoldása
Végleges eredményhirdetés

Megjegyzés: A Megyei / Bukaresti Érettségi bizottságok kérésére vagy saját kezdeményezésére,
az Országos Érettségi Bizottság jóváhagyhatja a digitális, illetve nyelvi kompetencia
vizsgaidőszakok meghosszabbítását, illetve előrehozhatja az eredményhirdetés időpontját.

