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A tanuló a kötelezően választott vizsgatárgy mellé még további vizsgatárgyakat is választhat (szabadon 
választott vizsgatárgyként.)  

Választható érettségi vizsgatárgyak  

• Fizika  
• Ének-zene  
• Rajz és vizuális kultúra  
• Kémia  
• Biológia  
• Földrajz  
• Informatika 
• Digitális kultúra 

(A NAT 2020 szerint tanuló diákok a 2023. májusi érettségi vizsgaidőszakban az informatika 
tanárgyat választhatják.)  

• Testnevelés 
• Emberismeret és etika 

A kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül gimnáziumunk tanulói igény esetén az alábbi tantárgyakból 
biztosítja az emelt szintű érettségire való felkészüléshez előírt minimálisan teljesítendő 276 tanórát:  

biológia, fizika, földrajz, informatika, kémia, testnevelés. 

1.10.2.5.1 Kisérettségi 

A Nat 2020 kétéves ciklusaiból kiindulva a 9-10. osztályos tanítási egységet lezárva a kötelező érettségi 
tárgyakból írásbeli és szóbeli kisérettségit szervezünk. Ennek érdemjegye egy témazáró jegynek felel meg. 

1.10.3. Vizsgára való jelentkezés   

Az osztályozó és különbözeti vizsga letételének engedélyezését a tanuló az igazgatónak címzett 
kérvényben kérheti. A javítóvizsgára írásbeli jelentkezés nem szükséges. A kérvény beadásának 
határideje: február 15., illetve augusztus 22. Az igazgató az engedélyezés után továbbítja a kérvényt a 
tanulmányi igazgatóhelyettes részére, aki gondoskodik a vizsga megszervezéséről.    

1.10.4. A vizsgák előkészítése   

A javító, különbözeti és osztályozó vizsgák beosztását a tanulmányi igazgatóhelyettes készíti el. A 
vizsgabizottságokat az igazgató jelöli ki. Az igazgatóhelyettes az érintett tanulókat és tanárokat tájékoztatja 
a vizsga helyéről és időpontjáról. A szaktanárok a vizsga időpontjára összeállítják a feladatlapokat, 
tételsorokat.   

1.10.5. A vizsgák lebonyolítása   

A vizsgák lebonyolítására áprilisban, illetve augusztus végén kerül sor. Egy adott vizsgaidőszakban a 
tanuló több évfolyam anyagából is tehet osztályozóvizsgát, de minden évfolyam anyagából külön 
vizsgát kell tennie a követelményeknek megfelelően, melyet külön dokumentálni kell. A tanuló egy 
nap maximum három írásbeli vizsgát tehet. Az írásbeli feladatot a jegyzőkönyvhöz csatolni kell. 
Szóbeli vizsgán a tanuló háromtagú vizsgabizottság előtt ad számot tudásáról. A vizsgabizottság 
elnöke felelős a jegyzőkönyvek szabályos vezetéséért, a vizsga szabályszerű lebonyolításáért (20/2012 
EMMI rendelet 66.§). A vizsgák eredményét a megfelelő záradék alkalmazásával – nyolc munkanapon 


























































































































