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Érettségi 2020. 

A 2020. évi május-júniusi érettségi vizsgaidőszak módosítása 

2020. április 17-24-ig: 

Osztályozóvizsgák 

2020. április 29. (szerda) 14.00 

Utolsó tanítási nap a 12. évfolyamon. A 12. évfolyamosok osztályzatainak lezárása. 

(Előzetes egyeztetés a szaktanárokkal: statisztika, jegyzőkönyv, magatartás-szorgalom 

osztályzatok.) 

2020. május 4-21. 

Írásbeli érettségi vizsgák kezdete  

Írásbeli érettségi vizsgák tantárgyankénti sorrendje: 

A vizsgák délelőtt 9.00-kor első héten, 8.00-kor a 2. héttől és délután 14.00-kor 

kezdődnek. A vizsgák megkezdése előtt fél órával a helyszínen kell tartózkodni minden 

diáknak! A felügyelő tanároknak 1 órával a vizsga kezdete előtt a helyszínen át kell venni a 

vizsgajegyzőkönyveket és a teremben biztosítani az egészséges légkört! 

Megjelenés: alkalomhoz illő ruhában, a járványügyi helyzetnek megfelelően. A 

diákoknak kötelező a maszk viselése, a dolgozatírás idején ajánlott! 

Középszintű írásbeli/gyakorlati: 

 magyar nyelv és irodalom    240 perc 

 magyar, mint idegen nyelv    180 perc 

 matematika      180 perc 

 történelem      180 perc 

 idegen nyelvek     180 perc 

 vizuális kultúra     180 perc 

 informatika      180 perc 

 fizika       120 perc 

 biológia      120 perc 

 földrajz      120 perc 

 kémia       120 perc 

Tantárgyak Középszint Emelt szint 

magyar nyelv és irodalom 

magyar, mint idegen nyelv 

május 4.     9.00 május 4.     9.00 

matematika  

 

május 5.     9.00 május 5.     9.00 
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történelem 

 

május 6.   9.00 május 6.   9.00 

angol nyelv 

 

május 7.   9.00 május 7.   9.00 

német nyelv 

 

május 8.   9.00 május 9.   8.00 

francia nyelv 

 

május 11.   14.00 - 

kémia 

 

május 12.   8.00 

- 

május 12.   8.00 

földrajz 

 

május 12. 14.00 május 12. 14.00 

biológia 

 

május 13.   8.00 május 13.   8.00 

informatika 

 

 május 18.   8.00 

informatika 

 

május 15.   8.00 - 

fizika 

 

május 19.   8.00 május 19.   8.00 

vizuális kultúra 

 

május 19. 14.00 - 

 

 

2020.május 28-29. 8.00-16.00 

Betekintés a kijavított emelt-és középszintű írásbeli dolgozatokba. 

(A kiírást lásd később a biztonsági előírások figyelembe vételével) 

2020. június 4-9. 

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga 

2020. június 11-16. 

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák rendje: 

 

1. bizottság: 12.a 2020. június 11. 

 

3. bizottság: 12.b 2020. június 12. 

 

4. bizottság: 12.c 2019. június 15. 

 

 


