
A kisérettségi szabályai 

2015. augusztus 31. 

 

1. Célok: 

Az érettségi vizsgaszituációjának gyakorlása, valamint felkészülés a 

kompetenciamérésre. 

 

2. Tantárgyak: 

 

5 db kötelező tantárgy: 

1. magyar nyelv 

2. matematika 

3. történelem 

4. első idegen nyelv (csak az első idegen nyelvből tehető le a kisérettségi!) 

5. Az informatika tagozatosoknak kötelező az informatika; a 

társadalomismeret tagozatosoknak kötelező a társadalomismeret 

választása. A kéttannyelvű, az emelt angol és emelt német 

tagozatosoknak választani lehet a fizika, a kémia, a biológia, a földrajz, 

a civilizáció, az informatika és a társadalomismeret közül. 

 

Ha a tanuló szeretné, választhat 6. tantárgyat is a testnevelés, a rajz vagy a 

második idegen nyelv közül. 

 

3. A vizsga formája: 

 

1. magyar nyelv csak írásbeli: szövegértés  

2. matematika csak írásbeli 

3. történelem csak szóbeli 

4. első idegen nyelv az A osztályosoknak és a B emelteseinek 

írásbeli is és szóbeli is; a többieknek csak 

írásbeli 

5.a, b, c, d fizika, kémia, biológia, 

földrajz 

a szaktanár határozza meg 

5.e informatika gyakorlat is és szóbeli is 

5.f társadalomismeret csak írásbeli (az emelt szintű társadalom- 

ismeret érettséginek megfelelően) 

5.g civilizáció a szaktanár határozza meg 

6.a testnevelés gyakorlati 

6.b rajz a nagyérettségi munkaformái szerint 

6.c második idegen nyelv csak írásbeli 

 

4. A lebonyolítás feltételei: 



A tanulóknak a 10. osztály téli szünet kezdetéig nyilatkozniuk kell a 

választott tantárgyaikról írásban. 

A követelményeket a szaktanárok szintén a 10. osztály téli szünet kezdetéig 

ismertetik a következő tantárgyakból: 

1. magyar nyelv 

2. matematika 

3. első idegen nyelv 

4. fizika 

5. kémia 

6. földrajz 

7. informatika 

8. társadalomismeret 

9. rajz 

A többi tantárgyból a 10. osztály év vége a határidő. 

5. Időpontok: 

 

1. magyar nyelv 10. osztály, március közepe  

2. matematika 10. osztály, április vége  

3. történelem 11. osztály, a tavaszi szünet utáni 1. 

tanítási nap 

 

4. első idegen nyelv 10. osztály, május (a kéttannyelvűnek  

csak szóbeli) 

a kéttannyelvűnél  

a központi mérés  

számít az írásbeli  

résznek 

5.a, b, c fizika, kémia, földrajz 10. osztály, tavaszi szünet után  

5.d biológia 11. osztály, őszi szünet után  

5.e informatika 10. osztály, május  

5.f társadalomismeret 10. osztály, tavaszi szünet után  

5.g civilizáció  a szaktanár döntése 

 alapján 

6.a testnevelés 11. osztály, május 2. fele  

6.b rajz 10. osztály, tavaszi szünet utáni hét  

6.c második idegen nyelv 11. osztály, november 20.-ig  

 

6. A vizsga érdemjegyének kiszámítása: 

 

Az érettséginek megfelelően történik, azaz 

100%-80% jeles 

79%-60% jó 

59%-40% közepes 

39%-25% elégséges 

24%-0% elégtelen 



 

7. A vizsga érdemjegyének beszámítása: 

A kisérettségi érdemjegye az év végi jegy 1/3 részét adja. (Azaz az első 

félév 1/3  rész, a második félév is 1/3  rész, a kisérettségi jegye is 1/3  rész.) 

Ha a kisérettségi érdemjegye elégtelen, akkor a tanuló kötelezően újraírja a 

vizsgát kb. 1 hónap múlva. Más érdemjegy esetén nem javíthat. 

A megismételt vizsga esetén a két kisérettségi jegy átlagát kell a tanév 

végén 1/3 részben figyelembe venni. 

Tantárgyanként egységes értékelés a munkaközösség döntése alapján. 


