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Előszó

„Akár azt hiszed, képes vagy rá, akár azt, hogy nem, igazad lesz.”
„Whether you believe you can do a thing or not, you are right.”
Henry Ford

Ezt a segédletet sok szeretettel ajánljuk Nektek, hiszen digitális úton igyekszünk felkészülni az
idegennyelvi érettségire. Bízunk benne, hogy ezen a platformon is eredményesek lesztek. Ez a
gyűjtemény azért jött létre, hogy pótolja a személyes találkozáskor oly egyértelmű támogatást
a vizsga sikeres letételéhez. Használjátok egészséggel!
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Korábbi vizsgaidőszakok hivatalos vizsga anyagai elérhetők:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok

5

Vizsgaetikett az angol írásbeli és szóbeli érettségi vizsgán
Írásbeli:













öltözz az alkalomhoz illően
köszönj, amikor belépsz a terembe
a vizsgaterembe kizárólag a következő dolgokat viheted be: íróeszköz (több), étel, ital,
zsebkendő, mobiltelefon kikapcsolt állapotban (a felügyelő tanár asztalán elhelyezve),
saját nyomtatott szótár (melyben semmilyen bejegyzés nem szerepelhet), személyi
iratok
a többi személyes tulajdonodat a folyosón kell hagyni, a folyosó felügyelő tanár őrizete
mellett
társaiddal a vizsga alatt nem kommunikálhatsz, nekik nem adhatsz át semmilyen tárgyat
(toll, szótár stb.)
segítséget a felügyelő tanártól kérhetsz
a vizsgatermet akkor hagyhatod el, ha a felügyelő tanár erre engedélyt adott és ezt a
tényt felvezette a jegyzőkönyvre
a vizsga alatt szabadon ehetsz, ihatsz, erre külön nem kell engedélyt kérni
ha egy feladatlap kitöltésével a kijelölt idő előtt végeztél, a helyeden kell maradnod, és
csendben megvárnod az vizsgarészre kijelölt idő lejártát
ellenőrizd le, hogy mindenhol adtál-e választ, felírtad-e a neved és osztályod, valamint
ügyelj rá, hogy a pótlapok száma táblázat legyen kitöltve
a feladatlap kitöltése után azt, a nevedre szóló borítékban kell elhelyezni

Szóbeli:














öltözz az alkalomhoz illően
köszönj, amikor belépsz a terembe
miután elfoglaltad a helyed tanároddal szemben, törekedj a szemkontaktusra, hisz
sokszor ez is segít
a kiválasztott borítékban levő számot hangosan, bátran, angolul olvasd fel
itt tényleg mindenki arra kíváncsi, hogy mit tudsz, ezért igyekezz kommunikálni
magyarul ne beszélj a szóbeli vizsga alatt
ne használj szleng, trágár szavakat
minden kérdésre próbálj a legjobb tudásod szerint válaszolni
kerüld az egyszavas válaszokat, hisz ezeket úgyis tovább firtatják tanáraid
ha valamit nem értesz, kérdezz vissza bátran, persze angolul
ha valamit nem tudsz, kérdezz rá angolul
ne add fel, ha egy szó nem jut eszedbe, próbáld meg körül írni, vagy megmagyarázni
a vizsga végén köszönd meg tanárodnak a segítséget, majd köszönj el
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Az érettségi vizsga felépítése
A középszintű angol érettségi vizsga 2 részből áll.
1.,írásbeli (általában május első csütörtökén reggel 8:00 kor) (idén 9:00!)
2.,szóbeli (júniusban)

1.,Írásbeli vizsga tudnivalói1:














a feladatlapok kitöltéséhez kék vagy fekete tollat használj
a hivatalos nevet és osztályt minden lap tetejére fel kell írni, az ezzel töltött idő nem
számít bele a feladatlap megoldására kijelölt időbe
a feladatlap beadása előtt ki kell tölteni a pótlapokról szóló táblázatot a
piszkozati/tisztázati lapok számáról.
piszkozati lap: bármelyik írásbeli vizsgarésznél van lehetőség az iskola által biztosított
és pecsétjével ellátott különálló papíron dolgozni, ezáltal piszkozati lapot készíteni,
azonban az erre megoldott feladatot a javító tanár nem veszi figyelembe
tisztázati lap: bármelyik írásbeli vizsgarésznél van lehetőség az iskola által biztosított
és pecsétjével ellátott különálló papíron dolgozni, ezáltal tisztázati lapot készíteni, ami
a dolgozat része, és amit a javító tanár figyelembe vesz a pontozáskor
a kijelölt idő lejártakor a felügyelő tanár minden feladatlapot a tanuló saját nevével
ellátott borítékjába tesz
az írásbeli feladatlapokban szereplő összes feladat megoldandó
az írásbeli vizsga teljes időtartama alatt a vizsgaterem kizárólag mosdó használat
céljából, rövid időre hagyható el, melyről a felügyelő tanár feljegyzést vezet. Ez alól
kivétel a 15 perces szünet.
a feladatlapok a kijelölt idő előtt is beadhatók, de a következő vizsgarész nem kezdhető
meg korábban
a szürke négyzetbe kizárólag a tanár írhat
Az írásbeli vizsgán 4 feladatlapot kell kitölteni:
-olvasott szöveg értése
-nyelvhelyesség
-hallott szöveg értése
-íráskészség

1

Készült az érettségi dolgozat Fontos tudnivalók része alapján https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok
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Olvasott szöveg értése














60 perc
általában 4 feladatot kell megoldani
csak a megfelelő helyre írt megoldás fogadható el - fehér kereten belül
csak egy helyes megoldás fogadható el
csak egy megoldás írható be, több válasz esetén a megoldás akkor sem fogadható el, ha
az opciók között a jó megoldás is szerepel
a betűjelek a válaszban jól olvashatóak legyenek, nyomtatott nagybetűvel írva
a javítás is legyen egyértelmű- az adott négyzeten/vonalon belül
a megadott szószámot nem szabad túllépni
a nyelvtani és helyesírási hibákat csak akkor veszik figyelembe, ha a válasz érthetőségét
akadályozza
a feladat utasításait pontosan végre kell hajtani: ha a mondat igaz és a feladat erre
vonatkozik A lesz a válasz és nem T
esetenként több választási lehetőség van, mint ahány válasz szükséges
a pótlapok számáról szóló táblázatot ki kell tölteni a fedlapon

Nyelvhelyesség














30 perc
általában 3 feladat van
csak egy megoldás írható be, több válasz esetén a megoldás akkor sem fogadható el, ha
az opciók között a jó megoldás is szerepel
csak a megfelelő helyre írt megoldás fogadható el
a betűjelek a válaszban jól olvashatóak legyenek, nyomtatott nagybetűvel írva
a javítás is legyen egyértelmű- az adott négyzeten/vonalon belül
a javítás legyen egyértelmű, a rossz megoldást egy vonallal át kell húzni, a jót
egyértelműen mellé írva feltüntetni
a helyesírási szempontból hibás megoldás nem fogadható el, tehát ügyelni kell a
megfelelő helyesírásra
a megadott szószámot nem szabad túllépni
a feladat utasításait pontosan végre kell hajtani: ha a mondat igaz és a feladat erre
vonatkozik A lesz a válasz és nem T
esetenként több választási lehetőség van, mint ahány válasz szükséges
a pótlapok számáról szóló táblázatot ki kell tölteni a fedlapon

Szünet 15 perc
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Hallott szöveg értése

















30 perc
általában 3 feladat van
a feladatok elött, között és után zene hallható
csak egy megoldás írható be, több válasz esetén a megoldás akkor sem fogadható el, ha
az opciók között a jó megoldás is szerepel
minden feladatot kétszer: részekben majd egészben hallasz
csak az olvasható írás értékelhető
a betűjelek a válaszban jól olvashatóak legyenek, nyomtatott nagybetűvel írva
a javítás is legyen egyértelmű- az adott négyzeten/vonalon belül
csak egy megoldás írható be
a megadott szószámot nem szabad túllépni
a feladat utasításait pontosan végre kell hajtani: ha a mondat igaz és a feladat erre
vonatkozik A lesz a válasz és nem T
a beírást igénylő megoldásoknál mindig a szövegben elhangzott szavakat használd
a szó értelmén nem módosító helyesírási hibákat a javítás során nem kell figyelembe
venni
esetenként több választási lehetőség van, mint ahány válasz szükséges
a pótlapok számáról szóló táblázatot ki kell tölteni a fedlapon

Íráskészség










60 perc
csak itt használható nyomtatott szótár melyről a vizsgázónak kell gondoskodnia, fontos
hogy nem tartalmazhat semmilyen bejegyzést vagy rajzot, mert ebben az esetben nem
használható. Ezt a tényt a vizsga megkezdése előtt a felügyelő tanár ellenőrzi.
mindkét levelet meg kell írni
a pontozott sorokra kell írni
mindegyik irányító szempontot ki kell dolgozni
a szószámtól ᵙ +/- 10%-al lehet eltérni nagyobb pontlevonás nélkül
az értékeléshez a megadott szószám minimum 50%-át kell teljesíteni
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2.,Szóbeli vizsga tudnivalói2:










2

a tétel kihúzása után a tanár úgynevezett bemelegítő kérdéseket tesz fel, amik nem
számítanak bele az értékelésbe
a tétel kidolgozására nincs felkészülési idő, a feleletet a feladat átolvasása után azonnal
el kell kezdeni
a szóbeli vizsga pontszámmal értékelt része 3 feladatból áll: beszélgetés, szituáció,
önálló témakifejtés
a vizsga teljes időtartama kb. 15 perc
ha ismeretlen szóval vagy kérdéssel szembesülsz, a tanártól angol nyelven kérhetsz
segítséget, magyarázatot
az egyirányú beszélgetés során a tanár egy témához tartozó kérdéseket tesz fel, melyeket
néhány mondatban kell megválaszolni
a szituációs feladatban a vizsgázó a vizsgáztatóval beszélget, a megadott irányító
szempontok alapján, melyek közül mindegyiket, tartalmilag egyezően bele kell foglalni
a beszélgetésbe
az önálló témakifejtés feladatrészben csak a vizsgázó szerepel, melynek során a
megadott irányító szempontokat önállóan, monológ jelleggel kell kifejteni az illusztráló
képek segítségével, melyek gondolatébresztő kiegészítői a feladatnak

Készült az érettségi dolgozat Fontos tudnivalók része alapján https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok
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A teljes vizsga
PONTSZÁM

ÍRÁSBELI VIZSGA

33

OLVASOTT SZÖVEG
ÉRTÉSE

18

NYELVHELYESSÉG

33

HALLOTT SZÖVEG
ÉRTÉSE

33

ÍRÁSKÉSZSÉG

117

ÍRÁSBELI
VIZSGARÉSZ
ÖSSZPONTSZÁMA

SZÓBELI VIZSGA

10

BESZÉLGETÉS

10

SZITUÁCIÓ

10

ÖNÁLLÓ
TÉMAKIFEJTÉS
BESZÉDTEMPÓ,
HANGLEJTÉS, KIEJTÉS

3 (A 3 SZÓBELI
RÉSZFELADAT
MINDEGYIKÉBŐL)

SZÓBELI
VIZSGARÉSZ
ÖSSZPONTSZÁMA

33

150

A TELJES ANGOL NYELVI ÉRETTSÉGI VIZSGA
ÖSSZPONTSZÁMA
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Szóbeli témakörök3:











3

személyes vonatkozások, család (életrajz, mindennapok, tervek)
ember és társadalom (baráti kör, ünnepek)
környezetünk (szoba, lakás, ház, lakóhely nevezetességei, növények, állatok, időjárás)
az iskola (tantárgyak, órarend, nyelvtanulás, iskolai élet)
a munka világa (diákmunka, pályaválasztás)
életmód (napirend, egészség, betegség, étkezés)
szabadidő, művelődés, szórakozás (sport, kultúra, hobbi)
utazás, turizmus (közlekedés, nyaralás, utazás)
tudomány és technika (ismeretterjesztés, technikai eszközök)
gazdaság (családi gazdálkodás, pénz, vásárlás)

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek
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A levélírás szabályai:

Baráti levél:
1
(sorkihagyás)
2
3
(sorkihagyás)
4
5
6
(sorkihagyás)
7
8
1. Saját név
házszám, utca
város, irányítószám
ország
2. dátum: nap, hónap, év
3. megszólítás: ha távoli kapcsolatban vagyunk Dear Mrs Flo, ha közeli kapcsolatban
vagyunk Dear Kate,
4. miért írok: I am writing to you because,/ I haven’t heard about you for so long, /Thank
you for your letter in which you…
5. megadott tartalmi szempontok követése külön bekezdésekben

6. levél lezárása: Write soon, / Take care, / I am writing for your reply
7. elköszönés: All the best/ Lots of love/ Yours/ Bye
8. aláírás: Nagy Béla, Béla
13

Hivatalos levél (a levél megírásakor semmilyen összevont alakot ne használj, csak teljes alakot
írj a levélbe Pl.: Can’t helyett cannot)
1
(sorkihagyás)
2
3
(sorkihagyás)
4
(sorkihagyás)
5
6
7
(sorkihagyás)
8
9
1. saját név
házszám, utca
város, irányítószám
ország
2. dátum: nap, hónap, év
3. címzett neve
címe
4. megszólítás: Dear Director, / Dear Sir/Madam, / Dear Mr Smith,
5. miért írok: I am writing to you because
6. megadott tartalmi szempontok követése külön bekezdésekben

7. levél lezárása: I am waiting for your reply
8. elköszönés: ha nem ismerem név szerint Your faithfully, ha ismerem Your Sincerely
9. aláírás: Nagy Béla
14

Szótárhasználat:


Az íráskészség vizsgarész megoldása során a vizsgázó kizárólag nyomtatott szótárt
használhat (magyar-angol, angol-magyar) amelyben semmilyen bejegyzés nem lehet.
(A felügyelő tanár ezt ellenőrzi).



A szótár teljes terjedelmében használható, beleértve a függelék részt is.



A szótár elején található használati szempontokat otthon, a vizsga előtt olvasd el annak
érdekében, hogy pontosan értsd a bejegyzéseket.



A szavak keresésénél figyelj az ABC-re, különös tekintettel az angol szavak
helyesírására.



Okosan gazdálkodj az idővel, csak azt keresd, amire valóban szükséged van.



A feladatleírás pontos ismerete elengedhetetlen, de a szöveg esetében elég a globális
tartalom megértése.



A keresett szó esetén a felsorolt idegennyelvű kifejezések közül válassz úgy, hogy a
közlési szándéknak megfelelő, változatos szóhasználatra törekedj.
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13+1 jó tanács a sikeres vizsgához 


Ahogy megkaptad a feladatlapot , csak arra koncentrálj, amit meg kell oldanod!



Ne másokhoz viszonyítsd magad, önmagadból hozd ki a lehető legtöbbet!



Ahol lehetséges választanod az egyes feladatok megoldásának sorrendje között, ott
igyekezz azzal kezdeni, ami a legkönnyebbnek tűnik számodra.



Folyamatosan kísérd figyelemmel a rendelkezésedre álló időt.



Ne hagyd üresen egy válasz helyét sem a feladat megoldása során, hiszen a rossz válasz
nem jár pontlevonással.
Az első írásbeli vizsgarésznél





 a megadott szöveg nem szó szerinti, hanem átfogó megértésére törekedj,
a feladat megoldása előtt győződj meg róla, hogy pontosan érted, mit kell tenned.

A második írásbeli vizsgarésznél
a feladat megoldásakor támaszkodj a szövegkörnyezetre,
ha a választ neked kell kitalálnod, gondolj a legegyszerűbb megoldásra.

A harmadik írásbeli vizsgarésznél


 valószínűleg nem csak anyanyelvi beszélőket fogsz hallani,
a szöveg meghallgatása alatt próbálj csak a hallottakra koncentrálni, a feladat kitöltésére
van plusz idő.
A negyedik írásbeli vizsgarésznél




 a megírandó szövegek hosszával arányosan oszd el az idődet,
a szövegek tartalmának megfogalmazásakor igyekezz maximálisan beleképzelni
magad a megadott helyzetbe.

A szóbeli vizsgán a kommunikáció a lényeg, erre törekedj!

16

Felhasznált források:


https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok



https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek



https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2021tavaszi_vizsgaidoszak/2021tavasz_n
yilvanos_anyagok2



https://dloadoktatas.educatio.hu/erettsegi/nyilvanos_anyagok_2013osz/angol_kozep_s
zob_ertekelesi_utmutato_2013okt.pdf



http://baross-siofok.hu/

17

Utószó

„Teachers open the door but you must enter by yourself.”
Chinese proverb

A középszintű érettségi vizsga teljesítéséhez sok sikert kívánnak tanáraid:
Lengyel Zsófia
Nagyné Szabó Virág Veronika
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