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3. sz. melléklet 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ EGYES VIZSGATÁRGYAK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI / ÍRÁSBELI JELLEGŰ GYAKORLATI 

FELADATAIRÓL 
 

Azok a vizsgatárgyak, amelyeknek csak szóbeli vagy szóbeli jellegű gyakorlati vizsgarésze van, nem szerepelnek a 

táblázatban. A táblázat a feladatsorok jellemzői mellett – ahol ez szükséges – a felügyelő tanárok kiemelt feladatait is 

tartalmazza. 

 

I. Közismereti érettségi vizsgatárgyak 

 
 

VIZSGATÁRGY írásbeli / írásbeli jellegű gyakorlati 

Magyar nyelv és irodalom 

két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 90, 150 perc 

Kérjük, mindkét feladatlapban ellenőrizze, hogy a vizsgázó, a feladatlap megfelelő helyén, megjelölte-e, 
hogy melyik feladatot választotta. 

Matematika 
két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 45, 135 perc 

A II. rész feladatlapján ellenőrizni kell, hogy beírta-e a vizsgázó a nem választott feladat sorszámát. 

Történelem 
összefüggő feladatsor: 180 perc 

Kérjük, ellenőrizze, hogy a szöveges (kifejtendő) feladatokban egyértelmű-e a választás megjelölése! 

Élő idegen nyelv 
négy független feladatsor egyenkénti kiosztással: 60, 30, 30, 60 perc, a II. és III. rész között 15 perc szünettel 

III. (Hallott szöveg értése) feladatlapnál: a hanghordozó és a CD-lejátszó kezelése 

Belügyi rendészeti ismeretek összefüggő feladatsor: 120 perc 

Biológia összefüggő feladatsor: 120 perc 

Dráma összefüggő feladatsor: 120 perc 

Ember- és társadalomismeret, etika az írásbeli vizsgát projektmunkával kell teljesíteni 

Emberismeret és etika az írásbeli vizsgát projektmunkával kell teljesíteni 

Ének-zene 
két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 20, 100 perc 

I. (Zenefelismerés) feladatlapnál: a hanghordozó és a CD-lejátszó kezelése 

Filozófia összefüggő feladatsor: 180 perc 

Fizika 

összefüggő feladatsor: 120 perc 

Kérjük, ellenőrizze, hogy a vizsgázó, a feladatlap megfelelő helyén, megjelölte-e, hogy melyik feladatot 
választotta. 

Földrajz két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 20, 100 perc 

Gazdasági ismeretek az írásbeli vizsgát projektmunkával kell teljesíteni 

Horvát nemzetiségi népismeret az írásbeli vizsgát projektmunkával kell teljesíteni 

Horvát nemzetiségi nyelv és irodalom két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 90, 150 perc 

Informatika 

összefüggő feladatsor: 180 perc (számítógépes munka) 

A rendszergazda a vizsgaterembe csak gép- vagy szoftverhiba esetén hívható be. Jelenlétéről és az általa 
végzett tevékenységről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

A vizsga befejezése előtt kb. 10 perccel figyelmeztetni kell a vizsgázókat arra, hogy mentsék el a 
munkájukat. 

A felügyelő tanárok teendőiről részletes útmutató készült, amely letölthető az Oktatási Hivatal honlapjáról 

Katonai alapismeretek összefüggő feladatsor : 120 perc 

Kémia 

összefüggő feladatsor: 120 perc 

Kérjük, ellenőrizze, hogy a vizsgázó, a feladatlap megfelelő helyén, megjelölte-e, hogy melyik feladatot 
választotta. 

Latin nyelv két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 135, 45 perc 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 

összefüggő feladatsor: 180 perc 

A feladatsor minden esetben tartalmaz egy DVD-re rögzített, néhány (kb. 5-15) perc hosszúságú 

filmrészletet vagy televíziós műsorrészletet. Az írásbeli vizsga során először a feladatlaphoz tartozó film- 

vagy műsorrészletet kell a vizsgázóknak megtekinteniük, majd a feladatlapok szétosztását követően a 
vizsgázók három percet kapnak a filmrészlettel kapcsolatos kérdések tanulmányozására. Ezt követően a 

vizsgázók másodszor is megnézik a részletet, majd megkezdik a munkát. 

A részlet megtekintésére még egy alkalommal (a beadást megelőző utolsó fél óra kezdetén) harmadszor is 
lehetőséget kell biztosítani a vizsgázóknak, amennyiben azt bárki közülük igényli. 

projektmunka: 6 előre megadott projektfeladatból (3 db „A”, 3db „B” típusú) kettőt kell kidolgozni, 

típusonként egyet. Az elkészült projektmunkát a vizsgabizottságot működtető intézményben kell legkésőbb 
az írásbeli vizsgaidőszak kezdetéig beadni és azt a továbbiakban írásbeli vizsgadolgozatként kell kezelni. 

Művészettörténet összefüggő feladatsor: 120 perc 

Német nemzetiségi népismeret az írásbeli vizsgát projektmunkával kell teljesíteni 

Német nemzetiségi nyelv és irodalom két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 90, 150 perc 

Pszichológia összefüggő feladatsor: 180 perc 

Roma/cigány kisebbségi népismeret az írásbeli vizsgát projektmunkával kell teljesíteni 

Román nemzetiségi népismeret az írásbeli vizsgát projektmunkával kell teljesíteni 
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VIZSGATÁRGY  írásbeli / írásbeli jellegű gyakorlati  

Román nemzetiségi nyelv és irodalom  két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 90, 150 perc  

Szerb nemzetiségi népismeret  az írásbeli vizsgát projektmunkával kell teljesíteni  

Szerb nemzetiségi nyelv és irodalom  két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 90, 150 perc  

Szlovák nemzetiségi népismeret  az írásbeli vizsgát projektmunkával kell teljesíteni  

Szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom  két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 90, 150 perc  

Szlovén nemzetiségi népismeret  az írásbeli vizsgát projektmunkával kell teljesíteni  

Társadalomismeret  az írásbeli vizsgát projektmunkával kell teljesíteni  

Természettudomány  összefüggő feladatsor: 120 perc  

Vizuális kultúra  összefüggő feladatsor: 180 perc  

  

  

 

     


