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I. A belső vizsga általános céljai 

 

1. a tanulási folyamat hatékonyságának fejlesztése 

2. a rendszerezési képesség fejlesztése 

3. a vizsgára tanulás technikájának megismerése 

4. a vizsgahelyzet megismerése 

5. a szóbeli kifejezésmód fejlesztése 

 

II. Általános vizsgaszabályzat 

 

A vizsgára készüléshez 1 nap felkészülési idő jár, amit egyéni tanulással eltöltött 

napnak tekintünk. Ez alól kivételt képeznek az egy tantárgyból vizsgázók, akik nem 

kapnak felkészülési napot (7.NY, 9.NY, 9.C). 

Írásbeli vizsga: A vizsgázóknak az írásbeli feladatok megoldásához rendelkezésre álló idő 

vizsgatantárgyaként 60 perc. 

Gyakorlati vizsga: 60 perces vizsga digitális kultúra tantárgyból az informatika teremben 

Szóbeli vizsga: A vizsga 3 tagú bizottság előtt folyik, melynek elnöke a vizsgázó 

osztályfőnöke, tagja a vizsgázó szaktanára és még egy pedagógus. 

Egy vizsgázónak egy napon legfeljebb három vizsgatantárgyból szervezhető vizsga. Az 

írásbeli vizsga napjára is szervezhető szóbeli vizsga. 

Minden vizsgázónak legalább 20 perc felkészülési időt kell biztosítani (ez alól az é l ő  

idegen nyelvi vizsgák kivételt képezhetnek). A felkészülési idő alatt a vizsgázó 

jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell elmondania.  

Egy-egy vizsgatantárgyból a feleltetés ideje általában 15 perc, az eltérések 

tantárgyanként megjelennek. A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a 

vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel 

kifejtését befejezte vagy a tétel kifejtésében elakadt. A vizsgázót nem szabad félrevezetni, 

gondolkodásában, a tétel kifejtésében megzavarni. A vizsgázó a tétel kifejtésében akkor 

szakítható félbe, ha a rendelkezésre álló idő letelt. 

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

alkalommal póttételt húzattat vagy pótfeladatot biztosít részére. 

Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő vizsgatantárgyból történő tételhúzás előtt 

legalább 15 perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget 

elhagyhatja. 

Abban az esetben, ha a vizsgázó a vizsgáról fel nem róható okokból elkésik, a vizsgától távol 

marad, a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik a válaszadás befejezése előtt, 

a. az igazgató – ha ehhez a feltételek megteremthetőek - hozzájárulhat ahhoz, hogy az 

adott vizsganapon, vagy a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető 

legközelebbi időpontban a vizsgázó pótvizsgát tegyen, 

b. a vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig az írásbeli vizsgakérdésekre adott 

válaszait értékelni kell. 

Az elmaradt belső vizsgát abban az esetben is pótolni kell, ha a tanuló felróható okból maradt 

távol az eredetileg meghirdetett időpontban. A belső vizsga pótlását legkésőbb az adott tanév 
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utolsó vizsgaidőszakában, vagyis augusztus 21-31. között meg kell szervezni. Enélkül a 

tanuló az adott tantárgyból nem kaphat évvégi osztályzatot. 

A tanulmányaikat egyéni munkarendben folytató tanulóknak is le kell tenni az adott évfolyam 

számára előírt belső vizsgákat. 

 

III. Értékelés 

 

A vizsgán elért érdemjegyet 3x-os szorzószámmal számoljuk az év végi osztályzat 

megállapításakor. A belső vizsgák eredményét a bizonyítványba és a törzslapba 

bejegyezzük. 
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IV. A vizsga tantárgyai és célja évfolyamonként 

 

7. ÉVFOLYAM 

7. NY 

 

A vizsga szaktantárgya: angol nyelv és civilizáció (szóbeli vizsga) 

Speciális cél:  

1. A diák legyen képes az angol nyelvet rendszerező látásmóddal, 

igényességgel és átfogó szemlélettel tanulni. 

2. Az intenzív nyelvtanulás eredményességének vizsgálata. 

 

8. ÉVFOLYAM 

8.HR, 8.T 

 

 A vizsga szaktantárgyai: 

• magyar nyelv és irodalom (írásbeli és szóbeli vizsga) 

• matematika (írásbeli vizsga) 

• első idegen nyelv (szóbeli vizsga) 

Speciális cél:  

1. Az alapozó szakasz lezárása 

 

9.ÉVFOLYAM 

9.NY 

 

 A vizsga szaktantárgya: első idegen nyelv (szóbeli vizsga) 

Speciális cél:  

 

1. a diák legyen képes az idegen nyelvet személyes, közéleti kontextusban 

megfelelően használni 

2. az intenzív nyelvtanulás eredményességének vizsgálata, a kommunikatív 

nyelvi kompetenciák és országismeret ellenőrzése 

 

 

9.C 

 

A vizsga szaktantárgya: digitális kultúra (gyakorlati vizsga) 

 

10. ÉVFOLYAM 

 

A 10. évfolyam tanterve alapján a tanulók számára kötelező három tantárgyból vizsgázni. 

A szabály alól a 10. A osztály emelt biológia programján tanuló diákok, valamint a 10.HR 

osztály reál programján tanuló diákok képeznek kivételt, akiknek a harmadik 
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vizsgatárgyból a 11. évfolyam II. félévének elején kell vizsgát tenni. 

Minden tanuló számára kötelező: 

• történelem (szóbeli vizsga) 

• egy idegen nyelvi szóbeli vizsga, amely az osztályok emelt szintű képzési formája 

szerint változó 

• egy kötelező vizsgatárgy, amely az osztályok emelt szintű képzési formája szerint 

változó 

 

10.A 

 

A vizsga szaktantárgyai: 

• választott idegen nyelv (élő idegen nyelvek: szóbeli vizsga; latin nyelv: írásbeli 

vizsga) 

• emelt rajz képzésben résztvevők számára: vizuális kultúra  

Speciális cél:  

1. A diák legyen képes önálló alkotást létrehozni a pedagógus útmutatása alapján 

2.  Az elkészült munkák bemutatása, („teregetés”) 

 

10.B 

 

A vizsga szaktantárgyai: 

• angol nyelv (szóbeli vizsga) 

• francia nyelv (szóbeli vizsga) 

 

10.C 

 

A vizsga szaktantárgyai: 

• első idegen nyelv (szóbeli vizsga) 

• második idegen nyelv (szóbeli vizsga) 

 

10.HR 

 

A vizsga szaktantárgyai: 

• választott idegen nyelv (élő idegen nyelvek: szóbeli vizsga; latin nyelv: írásbeli 

vizsga) 

• komplex humán képzésben résztvevők számára: földrajz (írásbeli és szóbeli vizsga) 

 

10. T 

 

A vizsga szaktantárgyai: 

• angol nyelv (szóbeli vizsga) 

• második idegen nyelv (szóbeli vizsga) 
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11. ÉVFOLYAM 

 

Az évfolyam minden tanulója számára kötelező magyar nyelv és irodalomból írásbeli és 

szóbeli vizsgát tenni. 

Az emelt szintű matematika érettségi előkészítőre járó tanulók számára kötelező 

matematikából szóbeli vizsgát tenni. 

 

11.A 

 

A komplex biológia-kémia programban résztvevő diákok számára kötelező biológiából 

írásbeli és szóbeli vizsgát tenni. 

 

11.HR 

 

A komplex reál tagozatos diákok programban résztvevő diákok számára kötelező fizikából 

írásbeli és szóbeli vizsgát tenni. A szóbeli vizsga 20 perces, a kísérleti feladat miatt. 
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V. A belső vizsgák összesítő táblázata évfolyamonként és profilonként 
 

 

  
NY A  B C HR T 

7 
angol nyelv és 

civilizáció SZ  
          

          
első idegen nyelv 

SZ 
angol nyelv SZ 

8         
magyar nyelv és 

irodalom Í+SZ 

magyar nyelv és 

irodalom Í+SZ 

          matematika Í matematika Í 

9 
első idegen 

nyelv SZ  
    

digitális kultúra 

GY 
    

  
  

választott idegen 

nyelv SZ 
angol nyelv SZ 

első idegen nyelv 

SZ 

választott idegen 

nyelv SZ 
angol nyelv SZ 

10   

emelt rajz: 

vizuális kultúra 

teregetés 

francia nyelv SZ 
második idegen 

nyelv SZ 

humán: földrajz 

Í+SZ 

második idegen 

nyelv SZ 

    történelem SZ történelem SZ történelem SZ történelem SZ történelem SZ 

  
  

magyar nyelv és 

irodalom Í+SZ 

magyar nyelv és 

irodalom Í+SZ 

magyar nyelv és 

irodalom Í+SZ 

magyar nyelv és 

irodalom Í+SZ 

magyar nyelv és 

irodalom Í+SZ 

11   

matematika 

fakultáció: 

matematika SZ 

matematika 

fakultáció: 

matematika SZ 

matematika 

fakultáció: 

matematika SZ 

matematika 

fakultáció: 

matematika SZ 

matematika 

fakultáció: 

matematika SZ 

  
  

emelt biológia: 

biológia Í+SZ 
    reál: fizika Í+SZ   
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VI. Legfontosabb határidők és vizsgaidőszakok1 

 

Időpont Tevékenység Érintettek 

Szeptember Az osztályfőnökök tájékoztatják a szülőket és a tanulókat a belső vizsga menetéről 

7.HR és 7.T kivételével minden 

osztály 

November Nyilatkozat beadása a választott idegen nyelvről az e-Krétán keresztül  10.A és 10.HR osztályok 

November 

A szaktanárok tájékoztatják a tanulókat a vizsgatárgyak követelményeiről, valamint az 

értékelés menetéről 

7.HR és 7.T kivételével minden 

osztály 

December A honlapra felkerülnek az idei tanév valamennyi vizsgatárgyának a témakörei 

7.HR és 7.T kivételével minden 

osztály 

December A februárban belső vizsgázó osztályok megkapják a szaktanároktól a tételsorokat 11. évfolyam 

Január A májusban belső vizsgázó osztályok megkapják a szaktanároktól a tételsorokat. 

7NY, 9NY, 9C, 8. és 10. 

évfolyam 

Február 

Vizsgák (írásbeli és szóbeli): 11. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, 11A: biológia, 

11R: fizika 11. évfolyam 

Május 

Vizsgák: 7NY: angol nyelv és civilizáció (szóbeli), 9NY: első idegen nyelv (szóbeli), 

9C: digitális kultúra (gyakorlati) 7NY, 9NY, 9C   

Május-

június Vizsgák: 8. és 10. évfolyam (ld. az V. pontot), 11. évfolyam: matematika 8. és 10. évfolyam 

Június Visszajelzés a belső vizsgákról 

7.HR és 7.T kivételével minden 

osztály 

 

  

 
1 A pontos dátumokat mindig az aktuális tanév rendje, az egyéb részleteket pedig az éves munkaterv tartalmazza. 
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Melléklet 

Az egyes vizsgatárgyak általános követelményei osztályonként2 

 

7.NY angol nyelv és civilizáció 

 

A vizsga felépítése: 

A szóbeli vizsga három részből áll: 

1. önálló témakifejtés irányító szempontok alapján 

2. szituáció – irányított szerepjáték – párban egy másik diákkal 

3. civilizációs téma önálló kifejtése 

 

A szóbeli vizsga pontozása: 

Témakifejtés: 25p (50%)  Párbeszéd: 10p (20%) Civilizációs tétel: 15p (30%) 

Összefüggő témakifejtés: 7  Kommunikációs cél elérése: 4 Feladat teljesítése, szókincs: 10 

Nyelvhelyesség: 8 Nyelvhelyesség: 3 Nyelvhelyesség: 5 

Szókincs, kiejtés: 10 Szókincs, kiejtés: 3  

 

A szóbeli vizsga pontozása: összesen 50 pont 

A szóbeli vizsgán nincs felkészülési idő 

 

Portfólió készítése (a tankönyv témái alapján): 

A tanév során a diákoknak egy portfóliót kell elkészíteniük. Ennek értékelése nem a 

vizsgajegy része, de a vizsgára bocsátás feltétele, és a diákok jegyet kapnak rá. Az egyes 

témaköröket kidolgozva a megadott határidőig el kell küldeni a szaktanároknak online, a 

Teams-ben, majd az általuk kijavított változatot feltölteni egy mappába a Teams-ben.  

Formai követelmények: géppel írva, 12-es betűméret, sorkizárt, 1,5-es sorköz, Times New 

Roman betűtípus, 2,5-es margó. A témákhoz két képet is kell csatolni, ezeket a felelet közben 

is lehet nézni. Minimum egy oldal terjedelem.  

Országismereti témák: a diákok az év során kiadott anyagok és a tanár által megadott 

irányító szempontok alapján csoportokban dolgozzák ki őket, a fogalmazásokra ugyanolyan 

formai követelmények vonatkoznak. 

Értékelés:  

Portfólió: 1x szorzó 

Szóbeli: 3x szorzó 

Százalékok:  

90%- jeles (5) 

76% - jó (4) 

63% - közepes (3) 

50% - elégséges (2) 

  

 
2 A részletes követelményeket valamint az aktuális témaköröket a szaktanárok ismertetik a tanulókkal az aktuális 

tanév rendjében előre meghatározott határidőig, valamint az iskola honlapjára is kikerülnek. 
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8.HR, 8.T magyar nyelv és irodalom 

 

Vizsgaleírás: 

1. 60 perces írásbeli, melynek részei: 

a) szövegértési feladat 

b) irodalmi tesztsor 

c) nyelvtani feladatsor 

Az írásbeli követelmények az adott évfolyam osztályai között eltérhetnek a program szerint. 

 

2. szóbeli vizsga osztályonként, a tanár által kijelölt (tehát osztályonként és 

programonként különböző) tételsor alapján irodalomból és nyelvtanból önálló szóbeli 

felelet maximum 15 perc időtartamig. A felkészülési idő kb. 20 perc. 

A szóbeli vizsga tartalmi követelményei a kerettantervi előírásokhoz és a helyi tantervhez 

igazodnak. 

 

Az írásbeli és a szóbeli vizsga értékelése a munkaközösség által meghatározott pontrendszer 

alapján történik. Az írásbeli és a szóbeli eredményeinek átlagából alakul ki a végső irodalom 

és nyelvtan vizsgajegy. 

Osztályzás: Központilag meghatározott elvek alapján (3 szóbeli felelet értéke). 

A magyar nyelv és irodalom belső vizsgára a 8. osztály második félévében kerül sor. 

 

8.HR, 8.T matematika 

 

A vizsga célja  

A belső vizsga célja, hogy diákjaink a fejlesztés részeként átélhessék a matematika központi 

felvételit a lehető legjobban megközelítő vizsgaszituációt. A vizsgán a 8. évfolyamos tanulók 

az addig tanult tananyagnak a tételsorban megadott tartalmi tudáselemeiből vizsgáznak. Az 

írásbeli vizsga értékelése a munkaközösség által meghatározott pontrendszer alapján történik, 

kapott jegy háromszoros súllyal számít bele az év végi matematika osztályzatba. 

 

A 60 perces belső vizsgára a 8. osztály második félévében kerül sor. 

 

Százalékhatárok: 

 

80-100%  jeles  

60-79%  jó  

40-59%  közepes  

25-39%  elégséges  

0-24%  elégtelen  

 

A tematikát a helyi tanterv 7-8. évfolyamos követelmény rendszere határozza meg. Az 

írásbeli követelmények az adott évfolyam osztályai között eltérhetnek a program szerint. 
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8.HR angol nyelv 

 

A vizsga felépítése: 

A szóbeli vizsga három részből áll: 

1. önálló témakifejtés irányító szempontok alapján 

2. szituáció a tanárral 

3. 10 db mondat fordítása magyarról angolra 

 

A szóbeli vizsga pontozása:  

Témakifejtés: 30p (60%)  Miniszituációk: 10p (20%) Mondatfordítás: 10p (20%) 

Összefüggő témakifejtés: 10 Kommunikációs cél elérése: 10   Nyelvtan: 10 

Nyelvhelyesség: 10 Szókincs, intonáció: 10  

Szókincs, intonáció: 10   

 

A szóbeli vizsga pontozása: összesen 50 pont 

A szóbeli vizsgán nincs felkészülési idő.  

 

Portfólió készítése a megadott témákról: 

A tanév során a diákoknak egy portfóliót kell elkészíteniük. Ennek értékelése nem a 

vizsgajegy része, de a vizsgára bocsátás feltétele, és a diákok jegyet kapnak rá. Az egyes 

témaköröket kidolgozva a megadott határidőig el kell küldeni a szaktanároknak Teamsen 

vagy emailben.   

Formai követelmények: géppel írva, 12-es betűméret, sorkizárt, 1,5-es sorköz, Times New 

Roman betűtípus, 2,5-es margó. A témákhoz két képet is kell csatolni, ezeket a felelet közben 

lehet használni. Minimum egy oldal terjedelem.  

Szituációk: A feladat a hétköznapi élet területén használható, a tankönyv leckéihez 

kapcsolódó alapvető beszédszándékokat mérő szituációkat tartalmaz.  

Értékelés:  

Portfólió: 1x szorzó 

Szóbeli: 3x szorzó 

Százalékok:  

90%- jeles (5) 

76% - jó (4) 

63% - közepes (3) 

50% - elégséges (2) 

 

8.HR német nyelv 

 

A vizsga felépítése  

A szóbeli vizsga három részből áll:  

1. 3 különböző témakörből kérdésekre rövid válaszadás (2. feladat témaköreiből) 

2. témakifejtés irányítószempontok alapján  

3. szituáció a tanárral  
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 A szóbeli vizsga pontozása:  

Kérdések: 9p Témakifejtés: 20p Szituáció: 15p 

  

Intonáció, kiejtés 

3 pont/kérdés önálló kifejtés: 5 

tartalom: 5 

szókincs: 5 

nyelvtan: 5 

kommunikáció: 5 

szókincs: 5 

nyelvtan: 5 

6 pont a 3 feladat 

alapján 

  

A szóbeli vizsgán 10 perc a felkészülési idő (jegyzetkészítés nélkül). 

A vizsga szintje: A2 

Százalékok:   

90%- jeles (5)  

76% - jó (4)  

60% - közepes (3)  

40% - elégséges (2) 

Vizsgajegy: 3X szorzó 

A számonkérés alapja 2 év (7-8. évfolyam) tananyaga. 

 

A témakörökhöz a diák esszét készít. Az egyes témaköröket kidolgozva a megadott határidőig 

el kell küldeni a szaktanároknak. 

 

8.T angol nyelv 

 

A vizsga felépítése 

A szóbeli vizsga három részből áll: 

1. önálló témakifejtés irányító szempontok alapján 

2. a megadott témakörökhöz kapcsolódó állítás megvitatása a vizsgáztatóval, előre 

kiadott állításokból 

3. egy adott témához kapcsolódó szavak kikérdezése (10 szó)  

 

A szóbeli vizsga pontozása: 

Témakifejtés: 25p (50%)  Vita: 15 p (30%) Szavak: 10 p (20%) 

Összefüggő témakifejtés: 8 Érvelés minősége: 5 1 pont/szó 

Nyelvhelyesség: 8 Nyelvtan: 5  

Szókincs, intonáció: 9  Szókincs, intonáció: 5  

 

A szóbeli vizsga pontozása: összesen 50 pont 

A szóbeli vizsgán nincs felkészülési idő 

 

Portfólió készítése (a tankönyvek témái alapján): 

A tanév során a diákoknak egy portfóliót kell elkészíteniük. Ennek értékelése nem a 

vizsgajegy része, de a vizsgára bocsátás feltétele, és a diákok jegyet kapnak rá. Az egyes 
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témaköröket kidolgozva a megadott határidőig el kell küldeni a szaktanároknak online, a 

Teams-ben, majd az általuk kijavított változatot feltölteni egy mappába a Teams-ben.  

Formai követelmények: géppel írva, 12-es betűméret, sorkizárt, 1,5-es sorköz, Times New 

Roman betűtípus, 2,5-es margó. A témákhoz két képet is kell csatolni, ezeket a felelet közben  

is lehet nézni. Minimum egy oldal terjedelem.  

Szavak: az egyes témakörökhöz tartozó, 100 szóból álló szólistákat a szaktanárok állítják 

össze. Ebből a vizsgán 10 szót kérdeznek.  

Értékelés:  

Portfólió: 1x szorzó 

Szóbeli: 3x szorzó 

Százalékok:  

90%- jeles (5) 

76% - jó (4) 

63% - közepes (3) 

50% - elégséges (2) 
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9.NY angol nyelv 

 

A vizsga felépítése 

A szóbeli vizsga négy részből áll: 

1. önálló téma-kifejtés – irányító szempontok alapján 

2. irányított beszélgetés – párban egy másik diákkal (cikk, videó alapján) 

3. egy témakörhöz tartozó/kapcsolt szavak kikérdezése (10 szó) 

4. országismereti téma önálló kifejtése 

5.  

A szóbeli vizsga pontozása: 

Témakifejtés: 40p 

(40%) 

Szavak: 10p 

(10%) 

 

Beszélgetés: 20p 

(20%) 

Civilizációs téma: 30p 

(30%) 

Összefüggő 

témakifejtés: 10  

1 pont/szó Kommunikációs 

készség: 5 

Szakszókincs: 20 

Nyelvhelyesség: 10  Szókincs: 10 Összefüggő 

témakifejtés: 5 

Szókincs: 20  Nyelvtan: 5 nyelvhasználat: 5 

 

A szóbeli vizsga pontozása: összesen 100 pont 

A szóbeli vizsgán nincs felkészülési idő.  

 

Portfólió készítése (a tankönyv témái alapján): 

A tanév során a diákoknak egy portfóliót kell elkészíteniük. Ennek értékelése nem a 

vizsgajegy része, de a vizsgára bocsátás feltétele, és a diákok jegyet kapnak rá. Az egyes 

témaköröket kidolgozva a megadott határidőig el kell küldeni a szaktanároknak online, a 

Teams-ben, majd az általuk kijavított változatot feltölteni egy mappába a Teams-ben. 

Formai követelmények: géppel írva, 12-es betűméret, sorkizárt, 1,5-es sorköz, Times New 

Roman betűtípus, 2,5-es margó. A témákhoz két képet is kell csatolni, ezeket a felelet közben 

is lehet nézni.  

Országismereti témák: A diákok 1-1 témát dolgoznak ki a tanév során használt anyagok és a 

tanár által megadott irányító szempontok alapján. Ebben kiemelnek 20, a téma kifejtéséhez 

fontos szót. Az irányító szempontokat a felelet közben is lehet nézni. 

Szavak: A témakörökhöz tartozó 100 szóból álló szólistákat a szaktanárok állítják össze. 

Ebből a vizsgán 10 szót kérdeznek.  

Értékelés:  

Portfólió: 1x szorzó 

Szóbeli: 3x szorzó 

Százalékok:  

90%- jeles (5) 

76% - jó (4) 

63% - közepes (3) 

50% - elégséges (2) 
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9.NY német nyelv 

 

A vizsga felépítése  

A szóbeli vizsga három részből áll:  

1. témakifejtés irányító szempontok alapján + egy, a témakörhöz kapcsolódó, választható 

rövid téma (A vagy B választás) 

2. szituáció a tanárral  

3. országismereti téma kifejtése 

 

  

2. A szóbeli vizsga pontozása: 50 Pont 

 

Témakifejtés: 15p A/B tétel: 10p Szituáció: 15p   Országismeret: 10p 

tartalom: 5 

szókincs: 5 

nyelvtan: 5 

szókincs: 5 

nyelvtan: 5 

kommunikáció: 5 

szókincs: 5 

nyelvtan: 5 

érdemjegy 2x szorzója 

  

A szóbeli vizsgán nincs felkészülési idő. 

A vizsga szintje B1+ 

Százalékok:   

90%- jeles (5)  

76% - jó (4)  

60% - közepes (3)  

40% - elégséges (2) 

Vizsgajegy: 3X szorzó 

A számonkérés alapja 1 év tananyaga. 

 

A témakörökhöz a diák esszét készít. Az egyes témaköröket kidolgozva a megadott határidőig 

el kell küldeni a szaktanároknak. 
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9.C digitális kultúra 

 

Az informatika gyakorlatorientált tárgy, ezért mind az oktatásban, mind a vizsgáztatásban 

meghatározó szerepe van a számítógépen végzett munkának, illetve feladatmegoldásnak. A 

gyakorlati vizsgafeladatokat számítógéppel kell megoldani. 

 

A vizsga formája: 60 perces gyakorlat. 

A gyakorlati vizsgán az alábbi tematika alapján többféle csoportosításban szerepelhetnek a 

feladatsorok. 

 

Gyakorlati vizsga követelménye: 

• Szövegszerkesztés: margók, lapméret, tájolás beállítása, bekezdés- és betűformázások 

(Pl.: behúzás; sorköz, térköz beállítása), élőfej és élőláb készítése, lábjegyzet 

beszúrása, táblázatok, hasábok, tabulátorok használata, kép beillesztése, formázása, 

körlevél készítés, tartalomjegyzék beszúrása, stílusok használata, rajzoló eszköztár 

használata. 

• Táblázatkezelés: cellaformázások, képletek alkalmazása, rendezés, diagramkészítés és 

a következő függvények ismerete: SZUM, SZUMHA, ÁTLAG, HA, DARABTELI, 

MAX, MIN, FKERES, AB.MEZŐ, INDEX, HOL.VAN, FKERES, VKERES, 

DÁTUM függvények 

• Prezentáció és grafika: néhány diás bemutató létrehozása, háttérszín, betűjellemzők 

állítása, szövegek, képek, SmartArt objektum elhelyezése, animációk hozzárendelése 

objekumokhoz azok beállításainak használata, vetítési beállítások; Paint program, ill. a 

prezentációkészítő rajzolás funkciójának használata. 

 

Értékelés: 

A középszintű érettségi vizsga pontozó lapja szerint, amit a későbbiekben a szaktanár a 

vizsgázóval megbeszél, értékel. 

 

Osztályzás: 

Központilag meghatározott elvek alapján, 3-as szorzóval súlyozva. 
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10.A, 10.B, 10C, 10HR, 10.T 

 történelem 

 

Időpont: 10. osztály év vége (a tanév rendjében meghatározott időpontban) 

Vizsga témakörei: A szaktanárok által meghatározott témakörök a 9.-10. évfolyam, illetve 7.-

10. évfolyam anyagából 

A vizsga leírása: A középszintű érettségi vizsga modellezése - önálló szóbeli felelet 

maximum 10 perc időtartamig; felkészülési idő: 20 perc. 

A felelet a megadott szempontok (maximum 3 szempont) és 3 megadott forrás alapján 

történik. A felelő használja a középiskolai történelem atlaszt. 

Értékelés: A középszintű érettségi vizsga pontozó lapja szerint, amit a későbbiekben a 

szaktanár a vizsgázóval megbeszél, értékel.  

Osztályzás: Központilag meghatározott elvek alapján (3 szóbeli felelet értéke). 

Szempontok: 

• Feladatmegértés 

• Tájékozódás térben és időben 

• Kommunikáció, szaknyelv alkalmazása 

• Ismeretszerzés, források használata 

• Eseményeket alakító tényezők feltárása 
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10.A, 10.HR angol nyelv 

 

A vizsga felépítése 

A szóbeli vizsga két részből áll: 

1. önálló téma-kifejtés képek és irányító szempontok alapján 

2. szituáció vagy vita (haladó csoportokban javasolt a vita) 

A szóbeli vizsga pontozása: 

Témakifejtés: 25p (63%) Vita: 15p (37%) Szituáció: 15p (37%) 

Összefüggő témakifejtés: 5 Érvelés minősége: 5 Kommunikációs cél elérése: 

5 

Nyelvhelyesség: 10 Szókincs, kiejtés, intonáció: 5 Szókincs, kiejtés, intonáció: 5 

Szókincs, kiejtés, 

intonáció: 10 

Nyelvhelyesség: 5 Nyelvhelyesség: 5 

 

A szóbeli vizsga pontozása: összesen 40 pont 

A szóbeli vizsga időtartama 10 perc, felkészülési idő nincs. 

 

Szituáció: A minden napi életben szükséges beszédszándékokat és témaköröket érintő 

szituációk eljátszása a vizsgáztatóval. A szituációkat angol nyelven adjuk meg. 

Vita (párbeszéd a vizsgáztatóval): A kihúzott tétel egy ellentmondásos állítást tartalmaz, ezt 

kell a tanulónak a tanárral megvitatnia, és érvelő módon kifejtenie a véleményét a témában. A 

témakörök a diák számára ismertek lehetnek az éves felkészülés során, azonban az csak a 

vizsgán derül ki számára, melyik oldal mellett kell majd érvelnie.  

Témakifejtés: A vizsgázó két kép és irányító szempontok alapján összefüggően kifejti a 

témát.  

Portfólió: A tanév során Portfólió készíttethető, de ez nem kötelező, és ennek értékelése nem 

a vizsgajegy része. Mindenképpen elektronikus formában javasolt. Amennyiben a szaktanár a 

diákok felkészülése szempontjából fontosnak tartja portfólió elkészítését, úgy az egy egész 

tanéven át tartó feladat, és az értékelése folyamatos.  

A haladó csoportban a tanév végén, a szóbeli vizsgát megelőzően javasolt egy komplex B2 

írásbeli tesztet íratni. Az érdemjegyet az emelt szintű érettségi értékelési szempontjai szerint 

kapják a diákok.  

Értékelés: 

Szóbeli: 3x szorzó 

Százalékok:  

90%- jeles (5) 

76% - jó (4) 

63% - közepes (3) 

50% - elégséges (2) 

  



19 

 

10.A, 10.HR német nyelv 

 

A vizsga felépítése  

A szóbeli vizsga 2 részből áll:  

1. témakifejtés irányítószempontok alapján  

2. szituáció a tanárral  

 

 A szóbeli vizsga pontozása: 40 pont 

Témakifejtés: 20p Szituáció: 15p 

  

Intonáció, kiejtés 

önálló kifejtés: 5 

tartalom: 5 

szókincs: 5 

nyelvtan: 5 

kommunikáció: 5 

szókincs: 5 

nyelvtan: 5 

5 pont a 2 feladat 

alapján 

  

A szóbeli vizsgán nincs felkészülési idő. 

A vizsga szintje: B1 

Százalékok:   

90%- jeles (5)  

76% - jó (4)  

60% - közepes (3)  

40% - elégséges (2) 

Vizsgajegy: 3X szorzó 

A számonkérés alapja 2 év (9. és 10. évfolyam) tananyaga. 

 

A témakörökhöz a diák esszét készít. Az egyes témaköröket kidolgozva a megadott határidőig 

el kell küldeni a szaktanároknak. 

 

10.A, 10.B, 10.C, 10.HR, 10.T francia nyelv, latin nyelv, olasz nyelv, spanyol 

nyelv 

 

Vizsgakötelezettek: A 10. A és a 10. HR osztály tanulói választhatják a második idegen 

nyelvet vizsgatárgyként; a 10. B, a 10. C és a 10. T osztály tanulói pedig mindnyájan 

vizsgáznak második idegen nyelvből.  

Időpont: A 10. osztály év vége. 

A vizsga témakörei: A szaktanár a (8.) 9.- 10. osztály anyagából állítja össze a tételsort. 

A vizsga leírása: Élő idegen nyelvből szóbeli vizsgát tesznek a tanulók, melynek célja a 

középszintű érettségi vizsga modellezése. Ez egy önálló szóbeli felelet kb. 10 perc 

időtartamig. Rövid felkészülési idő van. 

Latin nyelvből írásbeli vizsgát tesznek a tanulók, mely 60 percig tart. 

Az évfolyam osztályai között a követelmények eltérhetnek a képzési programok szerint. 

Értékelés: A vizsga értékelése a munkaközösség által meghatározott értékelési rendszer 

alapján történik, a vizsgajegy háromszoros szorzóval bír. 
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10.A emelt rajz program 

 vizuális kultúra 

 

A vizuális kultúra tárgy belső vizsgája a 10 A osztály rajz tagozatos diákjait érinti. 

A vizsga formája: a félév során kiadott feladatsor bemutatása (teregetés). 

A vizsga célja, hogy megismerjék egymás alkotását, valamint, hogy felkészüljenek az 

érettségi és felvételi portfólió elkészítésére és bemutatására. 

Az értékelés szempontjai: a kiadott feladatok mennyiségi elkészítése, a képek megfelelő 

tálalása (paszpartúra), a megfelelő eszközhasználat, szín harmóniák alkalmazása, kompozíciós 

megoldások, térlátás, arányok ismerete, egyéni hang, stílus kialakítása, kreatív ötletek 

megvalósulása, kapcsolódás más tantárgyakból megszerzett ismeretekhez. 
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10.B angol nyelv 

 

A vizsga felépítése 

A szóbeli vizsga két részből áll: 

1. önálló témakifejtés képek alapján bevezető témamegjelöléssel (emelt érettségi 

mintájára) 

2. vita, érvelés a vizsgáztatóval – előre kiadott állításokból 

A szóbeli vizsga pontozása: 

 

Témakifejtés: 25p (63%) Vita: 15p (37%) 

Összefüggő témakifejtés: 5 Érvelés minősége: 5 

Nyelvhelyesség: 10 Szókincs, kiejtés, intonáció: 5 

Szókincs, kiejtés, intonáció: 10 Nyelvhelyesség: 5 

 

A szóbeli vizsga pontozása: összesen 40 pont 

A szóbeli vizsga időtartama 10 perc, felkészülési idő nincs. 

 

Vita (a vizsgáztatóval): A kihúzott tétel egy ellentmondásos állítást tartalmaz, ezt kell a 

tanulónak a tanárral megvitatnia, és érvelő módon kifejtenie a véleményét a témában. A 

témakörök a diák számára ismertek lehetnek az éves felkészülés során, azonban az csak a 

vizsgán derül ki számára, melyik oldal mellett kell majd érvelnie.  

Témakifejtés (összefüggő beszéd): A kihúzott tétel tartalmaz 2 képet, valamint irányító 

szempontokat kap egyazon témakörhöz kapcsolódva. Ezek alapján kell a tanulónak 4-5 

percben kifejtenie a témát. Amennyiben feltétlenül szükséges a vizsgáztató segítő kérdéseket 

tesz, de a cél az, hogy önálló prezentációt halljunk a tanulótól. 

Portfólió készíttethető, de nem kötelező. Mindenképpen elektronikus formában javasolt. 

Ennek eldöntése a mindenkori szaktanár saját kompetenciája. Amennyiben a szaktanár a 

diákok felkészülése szempontjából fontosnak tartja portfólió elkészítését, úgy az egy egész 

tanéven át tartó feladat, és az értékelése folyamatos.  

A haladó csoportban a tanév végén, a szóbeli vizsgát megelőzően javasolt egy komplex B2 

írásbeli tesztet íratni. Az érdemjegyet az emelt szintű érettségi értékelési szempontjai szerint 

kapják a diákok. 

Értékelés: 

Szóbeli: 3x szorzó 

Százalékok:  

90%- jeles (5) 

76% - jó (4) 

63% - közepes (3) 

50% - elégséges 
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10.C angol nyelv 

 

A vizsga felépítése 

A szóbeli vizsga három részből áll: 

1. önálló témakifejtés – képek alapján, az emelt érettségi mintájára, irányító 

szempontok nélkül, bevezető témamegjelöléssel 

2. egy témakörhöz tartozó szavak kikérdezése (10 szó) 

3. vita, érvelés a vizsgáztatóval (előzetesen kiadott állításokból válogatva: kiadunk 

minden témakörhöz hármat, és ebből az egyik lesz a vizsgán)  

A szóbeli vizsga pontozása: 

Témakifejtés: 25p (50%) Szavak: 10p (20%) Vita: 15p (30%) 

Összefüggő témakifejtés: 5 1 pont/szó Érvelés minősége: 5 

Nyelvhelyesség: 10  Szókincs, kiejtés, intonáció: 5 

Szókincs, kiejtés, intonáció: 

10 

 Nyelvhelyesség: 5 

 

A szóbeli vizsga pontozása: összesen 50 pont 

A szóbeli vizsgán nincs felkészülési idő.  

 

Szavak: A témakörökhöz tartozó 100 szóból álló szólistákat a szaktanárok állítják össze. 

Ebből a vizsgán 10 szót kérdeznek.  

Témakifejtés (összefüggő beszéd): A kihúzott tétel tartalmaz 2 képet, valamint irányító 

szempontokat kap egyazon témakörhöz kapcsolódva. Ezek alapján kell a tanulónak 4-5 

percben kifejtenie a témát. Amennyiben feltétlenül szükséges a vizsgáztató segítő kérdéseket 

tesz, de a cél az, hogy önálló prezentációt halljunk a tanulótól. 

Vita (a vizsgáztatóval): A kihúzott tétel egy ellentmondásos állítást tartalmaz, ezt kell a 

tanulónak a tanárral megvitatnia, és érvelő módon kifejtenie a véleményét a témában. A 

témakörök a diák számára ismertek lehetnek az éves felkészülés során, azonban az csak a 

vizsgán derül ki számára, melyik oldal mellett kell majd érvelnie 

Portfólió készíttethető, de nem kötelező. Mindenképpen elektronikus formában javasolt. 

Ennek eldöntése a mindenkori szaktanár saját kompetenciája. Amennyiben a szaktanár a 

diákok felkészülése szempontjából fontosnak tartja portfólió elkészítését, úgy az egy egész 

tanéven át tartó feladat, és az értékelése folyamatos.  

Értékelés: 

Szóbeli: 3x szorzó 

Százalékok:  

90%- jeles (5) 

76% - jó (4) 

63% - közepes (3) 

50% - elégséges (2) 
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10.C német nyelv 

 

A vizsga felépítése  

A szóbeli vizsga 2 részből áll:  

1. téma kifejtés irányítószempontok alapján  

2. vita a tanárral  

 

 A szóbeli vizsga pontozása: 40 pont 

 Témakifejtés: 20p Vita: 15p 

  

Intonáció, kiejtés 

önálló kifejtés: 5 

tartalom: 5 

szókincs: 5 

nyelvtan: 5 

érvelés: 5 

szókincs: 5 

nyelvtan: 5 

5 pont a 2 feladat 

alapján 

 

A szóbeli vizsgán nincs felkészülési idő.  

A vizsga szintje: B2 

Százalékok:   

90%- jeles (5)  

76% - jó (4)  

60% - közepes (3)  

40% - elégséges (2) 

Vizsgajegy: 3X szorzó 

A számonkérés alapja 2 év (9.C és 10. évfolyam,) tananyaga. 

 

A témakörökhöz a diák esszét készít. Az egyes témaköröket kidolgozva a megadott határidőig 

el kell küldeni a szaktanároknak. 
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10.HR komplex humán program 

földrajz 

 

Időpont: 10. osztály év vége (a tanév rendjében meghatározott időpontban) 

A vizsga módja és témája, időtartama: 

• írásbeli: térképismeret (topográfia, a tantervi követelmények alapján), 60 perc 

• szóbeli: egy előre meghatározott országból elkészített prezentáció előadása az előre 

megadott szempontok alapján,15 perc kérdésekkel, megbeszéléssel együtt 
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10.T angol nyelv 

 

A vizsga felépítése 

A szóbeli vizsga két részből áll: 

1. önálló témakifejtés – képek alapján, az emelt érettségi mintájára /nem alaptémák/ 

2. vita, érvelés a vizsgáztatóval (előzetesen kiadott állításokból válogatva: kiadunk 

minden témakörhöz hármat és ebből egy lesz a vizsgán)  

A szóbeli vizsga pontozása: 

Témakifejtés: 30p (60%) Vita: 15p (30%) 

Összefüggő témakifejtés: 10 Vitakészség: 5 

Nyelvhelyesség: 10 Szókincs: 5 

Szókincs: 10 Nyelvhelyesség: 5 

Beszédtempó, kiejtés, hanglejtés 5p (10%) 

 

A szóbeli vizsga pontozása: összesen 50 pont 

A szóbeli vizsgán nincs felkészülési idő.  

 

Témakifejtés: A kihúzott tétel tartalmaz 2 képet, valamint irányító szempontokat kap 

egyazon témakörhöz kapcsolódva. Ezek alapján kell a tanulónak 4-5 percben kifejtenie a 

témát. Amennyiben feltétlenül szükséges a vizsgáztató segítő kérdéseket tesz, de a cél az, 

hogy önálló prezentációt halljunk a tanulótól. 

Vita (a vizsgáztatóval): A kihúzott tétel egy ellentmondásos állítást tartalmaz, ezt kell a 

tanulónak a tanárral megvitatnia, és érvelő módon kifejtenie a véleményét a témában. A 

témakörök a diák számára ismertek lehetnek az éves felkészülés során, azonban az csak a 

vizsgán derül ki számára, melyik oldal mellett kell majd érvelnie 

Portfólió készíttethető, de nem kötelező. Mindenképpen elektronikus formában javasolt. 

Ennek eldöntése a mindenkori szaktanár saját kompetenciája. Amennyiben a szaktanár a 

diákok felkészülése szempontjából fontosnak tartja portfólió elkészítését, úgy az egy egész 

tanéven át tartó feladat, és az értékelése folyamatos.  

Értékelés: 

Szóbeli: 3x szorzó 

Százalékok:  

90%- jeles (5) 

76% - jó (4) 

63% - közepes (3) 

50% - elégséges (2) 
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10.T német nyelv 

 

A vizsga felépítése  

A szóbeli vizsga három részből áll:  

1. 3 különböző témakörből kérdésekre rövid válaszadás (2. feladat témaköreiből) 

2. témakifejtés irányítószempontok alapján  

3. szituáció a tanárral  

 

A szóbeli vizsga pontozása: 

Kérdések: 9p Témakifejtés: 20p Szituáció: 15p 

  

Intonáció, kiejtés 

3 pont/kérdés önálló kifejtés: 5 

tartalom: 5 

szókincs: 5 

nyelvtan: 5 

kommunikáció: 5 

szókincs: 5 

nyelvtan: 5 

6 pont a 3 feladat 

alapján 

 

A szóbeli vizsgán 10 perc a felkészülési idő (jegyzetkészítés nélkül) 

A vizsga szintje: A2 

Százalékok:   

90%- jeles (5)  

76% - jó (4)  

60% - közepes (3)  

40% - elégséges (2) 

Vizsgajegy: 3X szorzó 

A számonkérés alapja 3 év (8-9-10. évfolyam) tananyaga. 

 

A témakörökhöz a diák esszét készít. Az egyes témaköröket kidolgozva a megadott határidőig 

el kell küldeni a szaktanároknak. 
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11.A, 11.B, 11C, 11HR, 11.T 

 magyar nyelv és irodalom 

 

Vizsgaleírás: 

3. 60 perces írásbeli, melynek részei: 

d) szövegértési feladat 

e) irodalmi tesztsor 

f) nyelvtani feladatsor 

Az írásbeli követelmények az adott évfolyam osztályai között eltérhetnek a program szerint. 

 

4. szóbeli vizsga osztályonként, a tanár által kijelölt (tehát osztályonként és 

programonként különböző) tételsor alapján irodalomból és nyelvtanból önálló szóbeli 

felelet maximum 15 perc időtartamig. A felkészülési idő kb. 20 perc. 

A szóbeli vizsga tartalmi követelményei a kerettantervi előírásokhoz és a helyi tantervhez 

igazodnak. 

 

Az írásbeli és a szóbeli vizsga értékelése a munkaközösség által meghatározott pontrendszer 

alapján történik. Az írásbeli és a szóbeli eredményeinek átlagából alakul ki a végső irodalom 

és nyelvtan vizsgajegy. 

Osztályzás: Központilag meghatározott elvek alapján (3 szóbeli felelet értéke). 

A magyar nyelv és irodalom belső vizsgára a 11. osztály második félévében kerül sor. 
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11.A, 11.B, 11C, 11HR, 11.T emelt szintű érettségi előkészítő 

 matematika 

 

A vizsga célja 

A belső vizsga célja, hogy diákjaink a fejlesztés részeként átélhessék az emeltszintű érettségit 

a lehető legjobban megközelítő vizsgaszituációt. A vizsgán a 11. évfolyamos matematika 

fakultációs csoportok tanulói a kilencediktől a tizenegyedik évfolyamig terjedő tananyagnak a 

tételsorban megadott tartalmi tudáselemeiből az éles emeltszintű érettségi vizsgára jellemző 

formai és értékelési követelmények szerint vizsgáznak. A tanulók vizsgán nyújtott 

teljesítményét a három fős vizsgabizottság érdemjeggyel értékeli.  

 

Formai követelmények  

A tétel címében megjelölt témát logikusan, arányosan felépített, szabad előadásban, önállóan 

kell kifejteni.  

 

A felelet maximum 15 perc, felkészülési idő 30 perc.  

Ehhez a felkészülési idő alatt célszerű vázlatot készíteni. Ebben tervezze meg a címben 

megjelölt témakör(ök)höz tartozó ismeretanyag rövid áttekintését, dolgozza ki azokat a 

részeket, amelyeket részletesen kifejt. A vizsgázó a vázlatát felelete közben használhatja.  

A feleletben feltétlenül szerepelniük kell az alábbi részleteknek:   

• egy, a témához tartozó, a vizsgázó választása szerinti 

definíció pontos kimondása;  

• egy, a témához tartozó, a vizsgázó választása szerinti tétel pontos kimondása és 

bizonyítása;  

• a téma matematikán belüli vagy azon kívüli alkalmazása (több alkalmazás 

felsorolása, vagy egy részletesebb kifejtése).  

 

Vizsgázónként szükséges segédeszköz a tételsorban szereplő feladatokhoz kapcsolódó 

összefüggéseket tartalmazó, a tételcímekkel együtt nyilvánosságra hozott képlettár. A tételt a 

vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbekérdezni csak akkor lehet, ha teljesen helytelenül 

indult el, vagy nyilvánvaló, hogy elakadt.  

 

Értékelés   

A szóbeli vizsga értékelése központi értékelési útmutató alapján történik, a kapott jegy 

háromszoros súllyal számít bele az év végi matematika osztályzatba. 

 

Az értékelési szempontok:  

A felelet tartalmi összetétele, felépítésének szerkezete   

• A témakörbe illő definíció megtalálása   

• A témakörbe illő tétel megtalálása  

• Logikus felépítés, szerkesztettség   

• Tartalmi gazdagság   

• Tartalmi helyesség  
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(Ebben a pontban kell értékelni a feleletben szereplő, a témához illő definícióknak, a 

kimondott tételnek és bizonyításának a nehézségét is.)  

A feleletben szereplő, a témához illő definíció helyes kimondása   

A feleletben szereplő, a témához illő tétel helyes kimondása és bizonyítása   

Alkalmazások ismertetése 

• Egy, a tételhez illő alkalmazás vagy matematikatörténeti vonatkozás részletes 

kifejtése, vagy 3-4 lényegesen eltérő alkalmazás vagy matematikatörténeti 

vonatkozás rövid ismertetése   

Matematikai nyelvhasználat, kommunikációs készség   

• Matematikai nyelvhasználat   

• Önálló, folyamatos előadásmód   

• Kommunikáció   

Azoknál a témaköröknél, ahol a címben foglalt téma kifejtésének egyik legfontosabb része 

alkalmazások ismertetése, ott a matematikán kívüli alkalmazások felsorolását helyettesítheti 

egy matematikán belüli alkalmazás részletes ismertetése.  

 

Százalékhatárok:  

 

85-100%  jeles  

70-84%  jó  

55-69%  közepes  

40-54%  elégséges  

0-39%  elégtelen  

 

A belső vizsgára a 11. osztály második félévében kerül sor. 

A matematika vizsgatételek az adott tanévben az OH által kiadott központi emelt érettségi 

tételsorhoz igazodnak. 
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11.A komplex biológia-kémia program  

biológia 

 

A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. 

A vizsga tematikája: a szaktanár által a vizsgáig tanult témákból összeállított ismeretanyag 

Az írásbeli vizsga: 

• időtartama 60 perc 

• formája feladatlap. 

A szóbeli vizsga: 

• időtartama 15 perc 

• formája: a kiadott tematika alapján összeállított tételekből a vizsgázó által történő 

húzás, majd 20 perc felkészülési időt követően a tétel ismeretanyagának önálló szóbeli 

kifejtése 
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11.HR komplex reál program 

 fizika 

 

Időpont: 11. évfolyam II. félév eleje 

A vizsga leírása: 

• írásbeli: 60 perc 

• szóbeli: amely áll egy kísérlet elvégzéséből, kiértékeléséből, és ezen felül elméleti 

kérdések megválaszolásából (felkészülési idő: minimum 30 perc, felelet ideje 20 perc) 

A vizsga anyaga: Mind az írásbeli, mind a szóbeli esetén az addig érintett témakörökből áll, 

(7-11. évfolyam negyedévéig), az emelt szintű érettségi követelményeit szem előtt tartva. A 

vizsga tételeit, és az írásbeli feladatait a vizsgáztató tanár állítja össze. 

 

 

 

 

 

 


