
Tájékoztató a központi felvételivel kapcsolatban 

 

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek! 

A járványügyi helyzet miatt a központi felvételi vizsgára a jelentkezési lapokat 

2020. december 4-ig az iskola portáján lehet leadni. Kérjük fokozottan ügyeljenek 

a jelentkezési lapok teljeskörű, pontos kitöltésére, minden szükséges aláírás 

meglétére és az elérhetőség feltüntetésére!   

A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulóknak a központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális 

elbírálást írásos kérelemben kell igényelni. A szülői kérelmet és a szakértői 

véleményről fénymásolatot a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a 

jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához. A kedvezményre 

vonatkozó igazgatói döntésről szóló határozatot a szülő a központi írásbeli vizsga 

előtt e-mailben kapja meg. Az SNI tanuló a központi írásbeli vizsga során a 

szakértői véleményben foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre lehet 

jogosult:  

- időhosszabbítás 

- az iskolai tanulmányai során használt, megszokott segédeszköz használata 

- a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés. 

 

2021. január 23-án minden felvételiző tanuló a vizsgák megkezdése előtt 30 

perccel – legkésőbb 9.30-ig - legyen szíves megjelenni a tornateremben, és 

feltétlenül hozzon magával személyazonosítására alkalmas igazolványt 

(diákigazolványt vagy személyi igazolványt)! A koronavírus miatt kialakult 

helyzetben a szülők az iskola épületébe nem léphetnek be, és kérjük, hogy a 

tanulók is tartsák be a járványügyi intézkedéseket, vagyis viseljenek maszkot és 

ne csoportosuljanak!  

A vizsgán mind a magyar nyelvi, mind a matematika írásbeli vizsgákon 45 perc 

alatt tíz feladatból álló feladatsort kell megoldani, a két rész között 15 perc szünet 

lesz.  

A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék 

vagy fekete színű tintával kell elkészíteni. 

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. 

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, 

szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.  



Azok a tanulók, akik az írásbelin alapos ok miatt nem tudnak részt venni, pótló 

írásbeli vizsgát 2021. január 28-án 14 órától tehetnek. 

Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a szülők 2021. február 2-án e-mailben 

kapják meg.  

A javítási útmutató előírásaitól eltérő javítás esetén a vizsgázó észrevételeit az 

iskola honlapjáról letölthető észrevételi lapon a megtekintést követő első 

munkanap (2021. február 3.) végéig – tizenhat óráig az iskola portáján vagy e-

mailben adhatja le.  

A központi írásbeli vizsga eredményéről a középiskola 2021. február 8-ig a vizsga 

részletes eredményeit tartalmazó Értékelő lapon tájékoztatja a vizsgázókat, 

melyeket 

 több, az adott iskolából jelentkező tanuló esetén az iskolákba, illetve  

 ahonnan csak 1-1- tanuló jelentkezett, ott a tanuló lakására küldünk ki.  

A felvételi vizsga feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói a vizsga napján 13 

órától megtalálhatók a www.oktatas.hu honlapon.  

A központi írásbeli felvételi vizsgához sok sikert kívánunk. 

 

        Az intézmény vezetése 

 

http://www.oktatas.hu/

