
2020. május-júniusi érettségi vizsgákkal kapcsolatos tájékoztatás 
 

 

Emelt szintű vizsgákkal kapcsolatos tudnivalók 

 

Az emelt szintű vizsgabeosztást a Kormányhivatal végzi. Az emelt szintű vizsgára jelentkezett 

tanulók a vizsgabehívót ímélben kapják meg. A vizsgahelyszínre a behívón jelzett időpont előtt 

30 perccel kell érkezni. A vizsgázó vigye magával a személyi igazolványát (vagy valamilyen 

fényképes, személyazonosság ellenőrzésére alkalmas egyéb igazolványt) és a vizsgabehívót 

(elektronikusan)! 

 

 

Írásbeli/gyakorlati vizsgák időpontjai: 

Történelem    2020. május 6. (szerda),  9:00 

Angol nyelv    2020. május 7.  (csütörtök), 9:00 

Német nyelv    2020. május 8. (péntek), 9:00 

Kémia     2020. május 12. (kedd) 8:00 

Földrajz    2020. május 12. (kedd) 14:00 

Biológia     2020. május 13. (szerda) 8:00 

Informatika    2020. május 18. (hétfő) 8:00 

 

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos speciális szabályok:  

1. Minden vizsgázó és a vizsga lebonyolításában résztvevők érdekében ajánlott maszk és 

más védőeszközök (pl. kesztyű) használata (az intézménybe érkezéskor, ill. a 

felügyelő tanárral való közvetlen kommunikáció során feltétlenül; a vizsgadolgozat 

írása közben le lehet venni ezeket).  

2. A csoportosulás és a 1,5 m-en belüli személyi kontaktusok kerülése.  

3. A vizsgahelyzetnek megfelelő öltözék fogalma szabadabban értelmezhető. Könnyen 

tisztítható, kényelmes ruházatot viseljenek, de törekedjenek arra is, hogy 

megőrizzék a vizsga rangját. A járványügyi javaslatoknak megfelelően az ablakok a 

termekben valószínűleg nyitva lesznek, így készüljenek erre is réteges öltözködéssel. 

 

Figyelem! A vizsga megkezdése után érkezők a vizsgaszabályzat értelmében már nem 

engedhetők be a terembe, vizsgájuk így eredménytelen! 

 

A kijavított írásbeli dolgozatok megtekintésének helye és ideje: 

Corvin Mátyás Gimnázium 

2020. május 28-29. (csütörtök-péntek), 8:00 - 16:00 

 

A dolgozatok megtekintésére a vizsgázó jogosult, abban az esetben is, ha 18. életévét még nem 

töltötte be. Szülő csak írásos meghatalmazással tekintheti meg a dolgozatot. Személyi 

igazolvány a megtekintéshez is szükséges! A kijavított írásbeli dolgozatok másolására nincs 

lehetőség, de mobiltelefonnal, fényképezőgéppel fotó készíthető róluk. 

A javítással kapcsolatosan észrevételeket tenni 2020. június 2-án (kedd) 16 óráig lehet a 

Corvin Mátyás Gimnáziumban. 

 

Szóbeli vizsgák: nem kerülnek megszervezésre (ill. csak kivételes esetekben, de ezek a 

nálunk jelentkezett vizsgázókat nem érintik.) 

 

Eredményhirdetés helye és ideje: 

Corvin Mátyás Gimnázium 

2020. június 12., kb. 13:00 

A kiállított dokumentum átvételére a vizsgázó jogosult! Személyi igazolvány ekkor is 

szükséges! 


