
Tájékoztató az osztályozóvizsgákkal kapcsolatban 2022 (10. évfolyam) 
 
Az előrehozott érettségi megkezdéséhez az alábbi vizsgák szükségesek: 

 
Teszt 1 Jegykiegészítő teszt (a 10-es jegy kiegészítője): 
 
Tananyag: a jelen kurzuskönyvből és munkafüzetből a tananyag ápr. 30. - jún.15-re eső része. A tesztet a tanulók tanóra keretében írják 
meg. 

 
Teszt 2 (a 11-es jegyhez, a 11. évf. anyagából): 
 
Írásbeli teszt (90 perc): 

- hallott szövegértés, 
- olvasott szövegértés, 
- nyelvtan és szókincs, 
- irányított fogalmazás (nyomtatott szótár használható). 
 

+ szóbeli vizsga: irányított beszélgetés képről/képekről 
 
Ajánlott kurzuskönyv: Bármilyen, a csoport szintjének megfelelő (B1, B2) szintű kurzuskönyv (pl. English File Intermediate, Solutions 2nd 
Edition Intermediate, Oxford Exam Trainer B2) és munkafüzeteik 

 
Teszt 3 (a 12-es jegyhez, a 12. évf. anyagából): 
 
Írásbeli teszt (érettségi-típusú feladatsor, 90 perc): 

- hallott szövegértés, 
- olvasott szövegértés, 
- nyelvtan és szókincs, 
- irányított fogalmazás (nyomtatott szótár használható). 
 

+ szóbeli vizsga: irányított beszélgetés képről/képekről. 
 
Ajánlott kurzuskönyv: bármilyen középszintű érettségire felkészítő könyv (pl. Matura Leader B1, Oxford Exam Trainer (B1, B2) Oxford 
Exam Excellence) 

 
Az írásbeli vizsga dátuma: 2022. augusztus A szóbeli vizsgák dátuma: 2022. augusztus 

 
Kérünk minden vizsgázót, hogy  
- az írásbeli vizsgára nyomtatott szótárt hozzon magával. 
- az írásbeli vizsga kezdése előtt legalább 15 perccel jelenjen meg a vizsgaterem előtt. 
- a vizsgabeosztásról (időpont, terem) az iskola honlapján, vagy az iskola hirdetőtábláiról (pl. az „A” épület földszintjén található tábláról) 
tájékozódjon. 
 

 
Fontos tudnivalók a nyelvi érettségi 2017-es változásaival kapcsolatban: 
 

1. Az élő idegen nyelvi érettségi vizsga középszintje a B1 szintnek, az emelt szint továbbra is a B2 szintnek felel meg. Ennek 
alapján mind a követelményekből mind a vizsga leírásából kikerültek az A2-re vonatkozó magyarázatok, az A2 szintnek 
megfelelő feladatok. 

2. A módosítás törli az eddigi hat nyelvre (angol, német, francia stb.) vonatkozó külön-külön mellékleteket, és élő idegen nyelv 
címen közös vizsgakövetelményt és vizsgaleírást ír elő minden egyes élő idegen nyelvre. 

3. A vizsga korábbi kilenc témaköre kiegészül egy tizedikkel, a gazdasággal. 

 
Hasznos linkek: 
 

Érettségi vizsgaszabályzat: 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30517 
 
Az idegen nyelvi érettségi vizsga követelményrendszere: 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/elo_idegen_nyelv_vk.pdf 
 
Az idegen nyelvi érettségi vizsga leírása: 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/elo_idegen_nyelv_vl.pdf 
 
Korábbi (2005-2018!)  feladatsorok, javítási útmutatók: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok_vizsgatargyankent 
 
Mintafeladatsorok (a 2017-es változtatásokhoz igazított feladatok): 
http://ofi.hu/idegen-nyelv-mintafeladatsorok 
 
Az érettségivel kapcsolatos további részletes információk a http://www.oktatas.hu/ oldalon érhetők el. 
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