
Tudnivalók a szóbeli vizsgával kapcsolatban 
 

 
o A szóbeli vizsga reggel 8:00 óra előtt nem kezdhető el és legfeljebb 18:00 óráig tarthat. 

o A vizsgázónak a vizsgabehívóján szereplő időpontnál legalább 30 perccel korábban meg kell 

jelenni a vizsga helyszínén. 

o A vizsgázónak az élő idegen nyelv kivételével vizsgatárgyanként 30 perc felkészülési időt kell 

biztosítani. Az élő idegen nyelv szóbeli vizsgán nincs felkészülési idő. 

o A felkészülési idő alatt jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell elmondania. 

o A feleltetés időtartama középszintű vizsga esetén 15 percnél, emelt szintű vizsga esetén 20 

percnél több nem lehet. 

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

o A szóbeli vizsgán a tételt a vizsgázó húzza és választja ki a megfelelő, használható segédeszközt. 

A tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg. 

o A vizsgázó útbaigazítás és támogatás nélkül, önállóan felel. A bizottság tagjai a tétellel 

kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha meggyőződtek arról, hogy a 

vizsgázó a tétel kifejtését befejezte vagy a tétel kifejtésében elakadt, illetve súlyosan 

tévedett. A vizsgázó a tétel kifejtésében akkor szakítható félbe, ha súlyosan tévedett, vagy a 

rendelkezésére álló idő letelt. 

o Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal 

póttételt húzat vele, ebben az esetben a feleletére kapott pontszámot meg kell felezni. 

o Amennyiben a vizsgázónak engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen, 

és a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia és kifejtenie. A 

felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételenként kell számítani. A 

vizsgázó kérésére a második tétel kihúzása előtt legalább tíz perc pihenőidőt kell adni. 

o Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el (pl. társának segítséget nyújt, társa 

segítségét igénybe veszi, meg nem engedett segédeszközt használ), vagy a vizsga rendjét 

zavarja, a szóbeli vizsgát ugyan befejezheti, de a vizsgabizottság az elért eredményt 

megsemmisítheti. 

o Az emelt szintű szóbeli vizsga eredményéről a vizsgabizottság dönt, ezért a felelet értékelését a 

vizsga helyszínén a tantárgyi bizottság nem hozhatja nyilvánosságra. 

 
Tájékoztató csak az emelt szintű testnevelés vizsgára jelentkezők számára 

 

o Az emelt szintű testnevelés érettségi gyakorlati vizsgarészének helyszíne: Honvéd Sportegyesület 

(1134 Budapest, XIII. kerület, Dózsa György út 53.) 

 
o Gyülekező helye és időpontja: a gyakorlati vizsga napján, a vizsgabehívón megjelölt Atlétika pálya, 

7:30 óra.  
 

o A testnevelés érettségi vizsga gyakorlati részén mindenki saját felelősségére vesz részt. A 
vizsga előtt orvosi vizsgálat nincs, de orvosi ügyelet biztosított. 
 

o A szükséges sportfelszerelést a vizsgázó hozza magával.  
 

o A felszerelés őrzése nem biztosított, azt a vizsgázóknak magukkal kell vinni az egyes helyszínekre. 
Az öltözési és tisztálkodási lehetőség biztosított. 

 
Kérem, hogy a vizsgák kezdete előtt az aktuális járványügyi előírásokról szíveskedjen 
tájékozódni. 
(https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2022tavaszi_vizsgaidoszak/egeszsegvedelmi_inte
zkedesek) 
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