Érettségi 2020.
A 2020. évi október-novemberi érettségi vizsgaidőszak előkészítése

Érettségi és felvételi tájékoztató a 10.a, 10.b, 10.c, 11.a, 11.b, 11.c, 12.a, 12.b, 12.c
2020. szeptember 7-ig
Jelentkezés az érettségire.
2020. szeptember 21- október 2.
Érettségi tájékoztató - 11.a, 11.b, 11.c, 12.a, 12.b, 12.c.
2020. október 2-ig.
A megbízások átadása - Kovács Ildikó, iskolatitkárnál aláírás:






a szaktanároknak,
a kérdező tanároknak,
az érettségi vizsgák jegyzőinek,
a helyettesítő tanároknak,
a felügyelő tanároknak

2020. október 12. (hétfő) 11.55 vagy 12.50 – Arany terem
Tájékoztató értekezlet a középszintű vizsgán közreműködőknek:



Az érettségi vizsgaszabályzat ismertetése.
Az érettségi szervezésével kapcsolatos tudnivalók.

(A felügyelő tanárok aláírásukkal igazolják, hogy a rájuk vonatkozó szabályokat
tudomásul vették.)
2020. október 19-30.
Írásbeli érettségi vizsgák
Írásbeli érettségi vizsgák tantárgyankénti sorrendje:
A vizsgák délelőtt 8.00-kor és délután 14.00-kor kezdődnek. A vizsgák megkezdése előtt fél
órával a helyszínen kell tartózkodni minden érintettnek!
Megjelenés: ünneplőben, a házirendben foglaltak szerint.
Középszintű írásbeli/gyakorlati:


magyar nyelv és irodalom

240 perc



matematika

180 perc



történelem

180 perc



idegen nyelvek

180 perc



informatika

180 perc
1



mozgóképkultúra és médiaismeret

180 perc



filozófia

180 perc



fizika

120 perc



földrajz

120 perc

Tantárgyak
magyar nyelv és irodalom

Középszint
október 19.

matematika

8.00

Emelt szint
október 19.

8.00

október 20.

8.00

október 20.

8.00

történelem

október 21.

8.00

október 21.

8.00

angol nyelv

október 22.

8.00

október 22.

8.00

német nyelv

október 27.

8.00

október 27.

8.00

biológia

október 29.

14.00

október 29.

14.00

informatika

október 28.

8.00

földrajz

október 19.

14.00

október 19.

14.00

kémia

október 22.

14.00

október 22.

14.00

fizika

október 30.

14.00

október 30.

14.00

vizuális kultúra

október 26.

8.00

-

francia nyelv

október 21.

14.00

-

és október 27.

14.00

-

október 26.

14.00

mozgóképkultúra
médiaismeret
filozófia

2020. november 2. (hétfő) 14.00
A szóbeli tételek leadása.
2020. november 2. (hétfő) 14.00
A kijavított érettségi dolgozatok leadása és a szóbeli tételek aláírása.
2020. november 9. 8.00-16.00
Betekintés a kijavított emelt-és középszintű írásbeli dolgozatokba.
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2020. november 12-16.
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga
2020. november 23-25.
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák rendje:

1. sz. bizottság:

2020. november 23-25.
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