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Évközi vizsgák 
2016 – 2017. tanév 

1. Évfolyamok belső vizsgái (Diagnosztikus vizsgák) 

osztály tantárgy típus  

8. a matematika írásbeli tanórán 

fizika vagy kémia vagy földrajz írásbeli tanórán 

idegen nyelv szóbeli 2017. 05. 09. 

9. a informatika gyakorlati tanórán 

történelem szóbeli 2017. 05. 08. 

9. b és c 1. idegen nyelv írásbeli tanórán 

10. a matematika írásbeli tanórán 

1. idegen nyelv írásbeli 
és szóbeli 

tanórán 
2017. 05. 08. 

10. b és 
c 

matematika írásbeli tanórán 

történelem szóbeli 2017. 05. 9-10. 

1. idegen nyelv írásbeli 
és szóbeli 

tanórán  
2017. 05. 9-10. 

informatika gyakorlati tanórán 

11. a és 
b és c 

magyar szóbeli a: 2017. 05. 08. 
b: 2017. 05. 10. 
c: 2017. 05. 09. 
d: 2017. 05. 08. 

nem előrehozottan érettségizőknek 
fizika 

írásbeli tanórán 

fakultációsoknak 2. idegen nyelv írásbeli  
és szóbeli 

tanórán  
későbbi 
beosztás 

A vizsgák pontozása, értékelése azonos a középszintű érettségi vizsga pontozásával, 

értékelésével. 

A szóbeli vizsgákon nincs póttétel húzására lehetőség. 
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2. Évfolyamok belső vizsgái (Próbaérettségi vizsgák) 

osztály tantárgy típus dátum 

12. a 
és b 
és c 

történelem írásbeli 
2017. 
március 13. 
hétfő 

magyar írásbeli 
2017. 
március 9. 
csütörtök 

matematika írásbeli 
2017. 
április 11. 
kedd 

  

idegen 
nyelvből 
érettségizők, 
előrehozottak 
is 

idegen nyelvek írásbeli 
2017. 
április 3-7. 

A vizsgák pontozása, értékelése azonos az érettségi vizsga pontozásával, értékelésével. 

 

3. Évfolyamok külső vizsgái 

osztály tantárgy típus  

8. a MATEMATIKA TESZT 

 SZÖVEGÉRTÉSI TESZT 

Országos 

Kompetenciamérés 

2017. május 24. 

ELSŐ IDEGEN NYELV 2017. május 17 

10. a és 
b és c 

MATEMATIKA TESZT Országos 

Kompetenciamérés 
2017. május 24. 

SZÖVEGÉRTÉSI TESZT 

12. a és 
b és c 

Érettségi vizsga szabályzat 
alapján: 

Érettségi 

vizsgák 

 

Kötelező vizsgatárgyak:  
Magyar nyelv és irodalom 2017. május 8., 8.00 

Matematika 2017. május 9., 8.00 

Történelem 2017. május 10., 8.00 

Első idegen nyelv:  
angol nyelv 2017. május 11., 8.00 

német nyelv 2017. május 12., 8.00 
Választható közismereti 
vizsgatárgyakból 

tanév rendje 
szerint 

 


