
Írásbeli felvételi 8. osztályosoknak  

 

Az írásbeli időpontja: 2019. január 19. (szombat) 

 magyar nyelv   a vizsga kezdete: 10.00         vége: 10.45 

 matematika    a vizsga kezdete: 11.00      vége: 11.45 

A tanulóknak a vizsga megkezdése előtt 30 perccel (9 óra 30 perc) meg kell 

jelenniük az értesítésben szereplő helyszínen! 

 

Kiértékelt feladatlapok megtekintése: 2019. január 24. csütörtök 8:00 – 16:00 

 Lelkipásztori szoba 

Az írásbeli vizsga részletes értékelését és összpontszámát tartalmazó személyre 

szóló „Értékelő lapot” a tanuló vagy szülője személyi azonosságának igazolása mellett 

az iskola titkárságán veheti át. 

 

Értékelő lapok átvétele: 2019. február 4. hétfő 8:00 – 16:00 

 2019. február 5. kedd 8:00 – 16:00  

 Titkárság 

Javítókulcs 2019. január 19-én 13 órától a www.oktatas.hu honlapon megtekinthető. 

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megíráskor 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. 
 
 

A vizsgára feltétlenül hozza magával a következőket: 
 

 személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt, vagy személyi 
igazolványt 

 vizsgabehívót 
 
 

 

 

 

http://www.oktatas.hu/


Az írásbeli dolgozatokkal kapcsolatos információk: 

 

 A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az 
igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének 
jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális 
fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-
értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt 
tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a 
saját kiértékelt dolgozatáról másolatot lehet készíteni térítés ellenében. 

 

 A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy 
munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani.  

 

 A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén 
észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – 
írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása 
esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási 
kérelem benyújtási határideje jogvesztő.  

 

 Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó 
észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a 
bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel 
benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt 
tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is 
fenntartja korábbi észrevételét, ezt egy munkanapon belül írásban közli a 
vizsgát szervező iskolával. A határidő elmulasztása jogvesztő. Az iskola a 
fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy 
munkanapon belül megküldi az OH-nak. Az OH a fenntartott észrevételt 
érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő 
indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc munkanapon belül rövid 
úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton 
megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.  

 
 

Minden felvételiző tanulónak eredményes felkészülést és sikeres vizsgát 

kívánunk! 

 


