
Magyar nyelv és irodalomból a részletes érettségi követelmények az alábbi linken érhetők el: 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/ma 

gyar_nyelv_es_irodalom_vk_2017.pdf 

 

A vizsga leírása: 

 

A vizsga módja, menete, az értékelés nagyrészt megegyezik az középszintű érettségi vizsgáéval, 

mely a következő internetes oldalon olvasható: 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/ma 

gyar_nyelv_es_irodalom_vl_2017.pdf 

 

Az eltérések a következők: 

 

A) Irodalom 

 

Félévkor és év végén írásbeli és szóbeli vizsgát tesznek az érintett tanulók minden évfolyamon. 

 

9. és 10. osztály 

 

1. Az írásbeli vizsga időtartama 60 perc, ami egy szövegértési feladatlapból áll. A szövegértési 

feladatsor az adott tantárgy témaköréhez kapcsolódó szöveg, tanulmány, esszé, publicisztikai 

mű. 

2. A szóbeli vizsga az adott tanév kerettantervében szereplő témákból áll. 

 

 

11.-12. osztály 

 

1. Az írásbeli vizsga időtartama 135 perc, ami három részből áll: egy I.) 45 perces szövegértési 

feladatlapból, egy II.) 15 perces gyakorlati szövegalkotás vagy érvelés feladatból és egy III.) 

75 perces szövegalkotási feladatból.  

A szövegértési feladatsor az adott tantárgy témaköréhez kapcsolódó szöveg, tanulmány, 

esszé, publicisztikai mű.  

A vizsgázó által választott szövegalkotási feladat megoldásának elvárható terjedelme 250- 

500 szó. 

2. A szóbeli vizsga az adott tanév kerettantervében szereplő témákból áll. 

 

B) Magyar nyelv 

 

Félévkor és év végén írásbeli és szóbeli vizsgát tesznek az érintett tanulók minden évfolyamon. 

 

9.-12. osztály 

 

1. Az írásbeli vizsga időtartama 60 perc, amely az adott tanév témáit tartalmazó feladatlap. 

2. A szóbeli vizsga az adott tanév kerettantervében szereplő témákból áll. 

 

A szóbeli vizsgára mindkét tantárgyból az adott év kiadott témáiból, műveiből kell 

felkészülni. A tételsorokat ezek alapján állítjuk össze. 

 

Az értékelés: 

Az írásbeli vizsgára egy összpontszámot kap a vizsgázó, mely egy osztályzatot jelent.  

A szóbeli vizsgára egy osztályzatot kap a tanuló.  

A tanuló a két osztályzat átlagát kapja végső osztályzatként, amely a pedagógia programban 

lévő egységes osztályzási szabályzat szerint kerül be a tanuló bizonyítványába. 
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A pontszámok átszámítása az írásbeli vizsga esetén osztályzatokká a következő táblázat szerint 

történik:  

 

0 -  34%  elégtelen 

35%-  47%  elégséges 

48% -  65%  közepes 

66% -  84%  jó 

85% -  100%  jeles 


