
Érettségi tudnivalók 
2018/2019. tanév 
május-júniusi vizsgaidőszak



Érettségi vizsgatárgyak

Tantárgy Írásbeli időpontja Szóbeli időpontja

Magyar nyelv és 
irodalom 

2019. május 6.
8.00 óra

2019. június 17-21.

Matematika 2019. május 7.
8.00 óra

2019. június 17-21.

Történelem 2019. május 8. 
8.00 óra

2019. június 17-21.

Idegen nyelv angol: 2019. május 9. 
8.00 óra

német: 2019. május 10.
8.00 óra

2019. június 17-21.

Választott tárgy A választott tárgytól 
függ az időpont

2019. június 17-21.

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 41. § (3) bekezdése 

alapján középszintű érettségi vizsga esetén az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban 

történő kifejezése a következő:

• 80-100% elérése esetén jeles (5)

• 60-79% elérése esetén jó (4)

• 40-59% elérése esetén közepes (3)

• 25-39% elérése esetén elégséges (2)

• 0-24% elérése esetén elégtelen (1)



Magyar nyelv és irodalom 

Írásbeli vizsgán a maximálisan 
adható 100 pontból minimum 
12 pontot kell elérni ahhoz, 
hogy a szóbeli vizsgát 
megkezdhesse a vizsgázó. 
A szóbelin minimum 6 pontot 
kell teljesíteni a ketteshez.
Összesen 38 pontot kell 
elérni a ketteshez a 150 
pontból. 



Matematika

Írásbeli vizsgán a maximálisan 
adható 100 pontból minimum 
25 pont kell a ketteshez.
Ha szóbelizni kell, írásbelin 
minimum 12 pontot kell 
elérni, szóbelin minimum 14 
pontot a ketteshez. 
Összesen 38 pont kell a 
ketteshez (a 150 pontból).



Írásbeli vizsgán a maximálisan 
adható 100 pontból minimum 
12 pontot kell elérni ahhoz, 
hogy a szóbeli vizsgát 
megkezdhesse a vizsgázó. 
A szóbelin minimum 6 pontot 
kell teljesíteni a ketteshez.
Összesen 38 pontot kell 
elérni a ketteshez a 150 
pontból.

Történelem

A történelem érettségi vizsgán használható segédeszközökről a 40/2002. OM rendelet rendelkezik. A vizsgaleírás 
szerint a történelem érettségi vizsgákon kizárólag „az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, 
kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz” használható. A jogszabályi feltételeknek 
megfelelő atlaszok az alábbiak: 

- Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903 (1. kiadás, 2015) ISBN 978-963-682-8806 
- Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903/1 (1. átdolgozott kiadás, 2016) ISBN 978-963-436-002-5 
- Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903/2 (1. kiadás, 2017) ISBN 978-963-436-159-6

FONTOS!



Idegen Nyelv

Írásbeli vizsga

Írásbeli vizsgán a maximálisan 
adható 117 pontból minimum 
11 pontot kell elérni ahhoz, 
hogy a szóbeli vizsgát 
megkezdhesse a vizsgázó.
Szóbelin minimum 4 pontot  
kell teljesíteni a ketteshez.
Összesen 38 pont kell a 
ketteshez a 150 pontból.

A választott, ötödik tantárgy leírása, és minden közismereti vizsgatárgy részletes leírása elérhető a következő link alatt: 

közismereti érettségi vizsgatárgyak

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2019tavaszi_vizsgaidoszak/vizsgatargyak_2017tol#1


Az  érettségi vizsgára minden tanulónak jelentkezni kell, melynek határideje 2019. február 15. 
Aki a határidőt elmulasztja, nem tehet érettségi vizsgát a 2019. május-júniusi 
vizsgaidőszakban.
A jelentkezési lapot az érettségi vizsga jegyzőjétől kapja meg minden hallgató. 
Bővebb, szóbeli tájékoztatás minden érettségizni kívánó tanulónk részére a tanév rendjében 
meghatározott időszakban lesz:

https://szki.atalanta.hu/dokumentumok /

Az előző évek feladatsorai az alábbi linken elérhetők: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok

Az érettségi vizsgán, az arra jogosultak „mentességet” a következő PDF dokumentumban 

olvasható szabályok betartásával kérhetnek: 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_SNI_tajekoztato_20181112.pdf

Fontos! Az a tanuló, akinek gimnáziumi tanulmányai alatt valamilyen „mentessége” volt, 
mihamarabb személyesen keresse fel a tanulmányi osztályt! 

Az a vizsgázó, aki az írásbeli vizsgán nem jelenik meg, a hiányzását, 
esetleg késését a következők szerint igazolhatja: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/gyik_uj?itemNo=3

Az a vizsgázó, aki nem jelenik meg a szóbeli vizsgán, hiányzását a következők szerint igazolhatja: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/gyik_uj?itemNo=5

https://szki.atalanta.hu/dokumentumok /
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_SNI_tajekoztato_20181112.pdf
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/gyik_uj?itemNo=3
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/gyik_uj?itemNo=5

