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1) A vizsga Teams rendszeren, online fog zajlani. A vizsgák kezdőidőpontja előtt 5 perccel 

mindenkinek be kell jelentkeznie, aki az adott napon vizsgázik. A központi megbeszélés után egy 

ember marad, aki elkezdhet készülni. Óránként fog a következő hallgató becsatlakozni, tehát a 

második (10:30-as kezdés mellett) 11:30-kor, amikor az előtte lévő a feleletet kezdi.  

 

2) A tételt és az érettségi feladatot véletlenszám generátorral adjuk. A kidolgozást az érettségi 

feladattal kell kezdeni! Miután a vizsgázó ezzel végezett, be kell fényképezni és elküldeni 

mindhárom vizsgáztatónak (tel@general.elte.hu, temtam@helios.elte.hu, jenei@metal.elte.hu), 

lehetőleg pdf formátumban. 

Ezt követően elkezdhető a tétel kidolgozása. Ehhez minden használható (saját jegyzet, könyv, 

internet), de a felelet során csak a felkészülési idő alatt írt jegyzet. Felhívjuk a figyelmet, hogy ez 

nem azt jelenti, hogy nem kell tanulni! Sőt, így kiemelten fontos az anyag összefüggéseinek átlátása. 

A vizsga során belekérdezhetünk a részletekbe, elterelhetjük az előadás vonalát, valamint másik két 

tételből is mindenképpen teszünk fel kérdéseket. Fontos kihangsúlyozni, hogy az érettségi feladat 

kidolgozásához nem lehet segédanyagot használni!  

 

3) A felkészülés során a kamerát végig bekapcsolva kell tartani (mikrofon kikapcsolható), valamint 

a kamerától hátrébb kell húzódni. Felkészülés közben (a vizsgázó arcán túl) látni szeretnénk a 

tágabb környezetet, az íróasztalt, és a lapot, melyre kidolgozza a tételt. A helyes beállítást a főpróbán 

érdemes tesztelni. 

 

4) A felelet közben a bizottság kérheti, hogy vizsgázó írjon fel képleteket, összefüggéseket, rajzoljon 

szemléltető ábrát. Mivel a kamera felbontása általában nem biztosítja a megfelelő rálátást a lapra, 

azért kérjük, hogy készítse elő a képernyőmegosztást és egy tetszőlegesen választható jegyzet, vagy 

rajzprogramot (Pl. OneNote, paint). Ezen programok használatában érdemes gyakorlatot is szerezni. 

 

5) Egy vizsga várhatóan 45 percig fog tartani, mely után a bizottságnak 15 perce lesz a következő 

feleltre való felkészülésre (pl. érettségi feladat ellenőrzésére). Természetesen, kisebb elcsúszások 

lehetségesek. Eredményt a legvégén hirdetünk! 

 

6) Június 24-én (szerdán) 16:00-kor főpróbát tartunk. Ezen mindenkinek a részvételére számítunk! 

Ekkor kell kipróbálni, hogy a képernyőmegosztás működik-e, valamint hogy a kapcsolat minősége 

megfelelő. 

 

 

/ Az általános iskolai képzésben résztvevők számára nem szükséges az érettségi feladat kidolgozása / 
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