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• Az érettségi vizsga célja, hogy felmérje a diákok 
tudását és képességét, amely a 
célkövetelmények jegyzékében tantárgyanként 
megtalálható. 



*

• Az érettségi vizsga összetevődhet: 
külső érettségi vizsgából (EČ) és belső 
érettségi vizsgából (IČ) 



• EČ – külső érettségi vizsga, amelyet az 

oktatásügyi minisztérium határoz meg és 

értékel ki, egy napon történik egész Szlovákia 

területén 

• IČ – belső érettségi vizsga 

• PFIČ – belső érettségi vizsga írásbeli 
része, amelyet az oktatásügyi minisztérium 
határoz meg, egy napon történik egész 
Szlovákia területén 

• ÚFIČ – belső érettségi vizsga szóbeli 
része 

*



*EČ és IČ  

Külső érettségi 
vizsga 

 

Írásbeli teszt 
Egy napon és egy 

időben történik 

egész Szlovákia 

területén. 

Belső érettségi 

vizsga 

Írásbeli rész 

Szóbeli rész 



*
• A belső érettségi vizsga írásbeli része egy 

teszt, amelyet a Nemzeti Oktatási Mérési és 
Értékelési Intézet határoz meg 

• www.nucem.sk www.siov.sk 

 

A belső érettségi viszga nyilvános, kivéve az 
írásbeli részt. 

http://www.nucem.sk/
http://www.siov.sk/
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Érettségi vizsgát az a tanuló tehet, aki 
az adott tanévben  

szeptember 30-ig leadta a 
kitöltött jelentkezési 
lapját. 

Szervezés: 

2021. szeptember 25-ig a diák leadja az 
osztályfőnökének az aláírt jelentkezési 
lapját, ezen feltünteti azokat a  
tantárgyakat, amelyekből érettségizni 
szeretne, ill.  azok szintjét. 



*

• Csak azokból a tantárgyakból (kivételt 
képeznek a nevelési tárgyak), amelyek 
megtalálhatóak az iskola tantárgyi 
rendszerében és amelyekben a diák 
képezte magát. 



*Szabadon választott 
érettségi vizsga 1 

*Diák egy tanévben 

évben, rendes 

vizsgaidőszakban   

 

*Maximum két 
tantárgyat  

választhat 

*Jelentkezés legkésőbb 

szeptember 30-ig 

 

*SZERVEZÉS: 

*A diák a jelentkezését 

legkésőbb  

*2021. 09. 25-ig leadja  

osztályfőnökének. 



*

• A diák érettségizhet szabadon választott 
tantárgyakból.  

• A szabadon választott tantárgyból vagy  külső 
(írásbeli) vagy a belső (szóbeli) érettségi 
vizsgát lehet tenni.  

• Idegen nyelvből  ez esetben csak  ÚFIČ (szóbeli 
vizsga) van. 

• Amennyiben a diák matematikából 
szeretne érettségizni, kérjük 
konzultáljon a tanárával.  



*Kötelező tantárgyak 

• Szlovák nyelv és szlovák irodalom 

• Magyar nyelv és irodalom 

• Idegen nyelv 

• Választható tantárgy 

 

A tantárgyak felsorolása megtalálható a 
318/2008-as törvény  § 12-ban. 



*Az érettségi vizsga szintjei

SJSL  

MJL 

CUJ 

Nincs szint feltüntetve 

Nincs szint feltüntetve 

B1 szint - alapszint  
B2 szint – emelt szint 
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• Rendes vizsgaidőszak március – június 

   Rendkívüli vizsgaidőszak  május vagy 
szeptember, 

• Javítóvizsgák: három éven belül 

1.EČ és PFIČ a következő évben 

2. IČ szeptember és február. 

A diáknak joga van az első, valamint a 
második javító időpontra. 



*

• Magyar nyelv és irodalom  2022. március 15. (kedd) 
• Angol és német nyelv 2022. március 16.  (szerda), 
• Matematika  2022. március 17. (csütörtök) 
• Szlovák nyelv és szlovák irodalom 2022. március 18.  

(péntek) 
• A szóbeli érettségi viszga időpontját az oktatásügyi 

minisztérium határozza meg: 
2022. május 23. és 2022.  június 10. között 

 
• Az érettségi írásbeli pótvizsga időpontja 2022. április 5. – 

8. között lesz 
• Szóbeli javítóvizsgák 2022. szeptember  3. – 8.  



*
• Érettségi vizsgát az a tanuló tesz, aki 

bejelentkezett rá. 

• Érettségi vizsgát három éven belül kell tenni. 

• Az érettségi vizsga elmulasztását 3 napon 
belül igazolni kell. 

• A hiányzás nem igazolása = az iskola 
befejezése. 

• A nem megfelelő viselkedés az érettségiről 
való kizáráshoz vezet. 

• Egy nap egy diák maximum 3 tantárgyból 
vizsgázik. 



*Az érettségi viszga szervezése 

A szóbeli érettségi vizsgán a diák egy számot 
húz az előre jóváhagyott feladatokból, 
illetve témákból. 

A diák csak azokat a segédeszközöket 

használhatja, amelyek az adott 

témánál fel vannak tüntetve. 



*

• Központi érettségi vizsga: 100 perc – 40 
feladat válaszlehetőségekkel, 24 
feladat rövid válaszokkal 

• Belső érettségi vizsga írásbeli része  (150 
perc) 

   szövegalkotás (négy meghatározott 
műfajú téma, amelyből a diák egyet 
választ és dolgoz ki) 



*

• Az érettségi extern része: 100 perc – 40 
feladat válaszlehetőségekkel, 24 
feladat rövid válaszokkal 

•  PFIČ MS: 150 perc 

   Szövegalkotás (négy meghatározott 
műfajú téma, amelyből a diák egyet 
választ és dolgoz ki) 

 



*
* B1 

• A teszt megfelel a Közös Európai Nyelvi 
Referenciakeret B1 szintjének, tartalmának és 
nehézségi fokának. 

• Időtartam: 100 perc 

• 36 feladat válaszlehetőséggel és 24 
feladat rövid válaszokkal 

• PFIČ időtartama: 60 perc 
Szövegalkotás 
(egy meghatározott műfajú konkrét téma) 



*
B2 

• Időtartam: 120 minút 

• Feladatok típusa: 46 feladat 
válaszlehetőséggel, 34 feladat rövid 
válaszokkal 

• PFIČ időtartama: 60 perc 
Szövegalkotás 
(egy meghatározott műfajú konkrét 
téma) 

 



*

• Időtartam: 150 perc 

 
• Feladatok típusa : 20 feladat rövid 

válaszokkal, 10 feladat 
válaszlehetőségekkel 



*

• EČ (teszt) százalékokban több 
mint 33% 

• PFIČ (szövegalkotás) 
százalékokban több mint 25% 

• ÚFIČ (szóbeli) érdemjeggyel 
(1,2,3,4) 

 
LEÉRETTSÉGIZETT 



*
15. paragrafus, 7. bekezdés 

• A diák sikeres érettségi vizsgát tett az adott tantárgyból 
(amelynek külső és belső része is van), ha az értékelése 
során: a) az érdemjegye nem rosszabb, mint 3 – jó, 
és az írásbeli érettségi belső részén (fogalmazás) több, 
mint  25%-ot ért el, vagy az írásbeli külső részén 
(teszt)  több, mint 33%-ot ért el 

• b) az érdemjegye 4 – elégséges, jó, és az írásbeli 
érettségi belső részén (fogalmazás) több, mint  25%-ot 
ért el, és az írásbeli külső részén (teszt)  több, mint 
33%-ot ért el 



*AKADÉMIAI HÉT

• A szóbeli érettségi vizsga előtti öt 
tanítási napon a diákok nem vesznek 
részt a tanításban. Ezeken a napokon az 
érettségi vizsgákra készülnek fel. 



*

• A különleges bánásmódot igénylő diákok nem 
hagyományosan  érettségiznek.  

• Szeptember 30-ig kérvényezik az iskola 

igazgatóságán a változást és leadják az orvosi 

igazolást, valamint az előírt dokumentumokat. 

• Ők 4 éven keresztül integrált diákként vannak vezetve. 

• Illetve a tanulmányi idejük alatt komoly változás történt 

egészségi állapotukban.  
A fejődési rendellenességű vagy halláskárosult diák csak 

szóbeli érettségi vizsgát tesz idegen nyelvből. 



*

a 318-as számú hirdetmény, 14 § 8. 

bekezdésének alapján  

• A diák személyes adatait 
• A  diagnosztikai csoportba való besorolását 
• Szakorvosi véleményt pontos diagnózissal 

- a fejlődési rendellenességekkel küzdő diákoknak 
nem kell leadniuk. 

• Szakvéleményt a gyógypedagógustól, a 
pszichológiai tanácsadói központból, a 
szakorvostól, aki a fejlődési 
rendellenességeket vizsgálja 

• Aktuális szakvélemény gyógypedagógustól, 
valamint pszichológustól 



*

*www.minedu.sk 

www.statpedu.sk 

www.spseke.sk 

osztályfőnökök, 

az iskola igazgatósága 

*http://zmaturuj.zones.sk/maturitne-testy/ 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
http://www.spseke.sk/
http://www.spseke.sk/
http://zmaturuj.zones.sk/ma
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