
3. számú melléklet 

 

Érettségi vizsgakövetelményeket, az előrehozott érettségi tantárgyak vizsgára 

bocsátási lehetősége, a választható tantárgyak listája 

 

1. Előrehozott érettségire való jelentkezés 

Az a tanuló jelentkezhet előrehozott érettségi vizsgára az alábbi tárgyakból, aki teljesíti a 

jelentkezés évének (10. vagy 11. évfolyam) tanév végi követelményeit minden tantárgyból, 

valamint, abban az esetben, ha a tantárgy tanulását az előrehozott érettségi évében nem fejezné 

be a tanuló, úgy az adott tanév 1. félévének végén a hátralevő évfolyamok tananyagaiból köteles 

osztályozó vizsgát tenni. 

Tantárgyak listája (jelenleg futó szakgimnáziumi képzésben): 

 idegen nyelv 11. évfolyamban (sikeres 10. évfolyam után, osztályozó vizsgát köteles 

tenni a 11. évfolyam 2. féléves tananyagából valamint a 12. évfolyam 

követelményeiből) 

 informatika 10. évfolyam sikeres elvégzése után őszi érettségi vizsgaidőszakban vagy 

11. évfolyamban 

 művészetek 10. évfolyam sikeres elvégzése után 

 biológia 10. évfolyam után (sikeres 10. évfolyam után, osztályozó vizsgát köteles tenni 

a 11. évfolyam követelményeiből) vagy 11. évfolyamban (sikeres 11. évfolyam után 

őszi érettségi vizsgaidőszakban vagy osztályozó vizsgát köteles tenni a 11. évfolyam 2. 

féléves tananyagából) 

 fizika 10. évfolyam után (gépészet ágazat esetén sikeres 10. évfolyam után, osztályozó 

vizsgát köteles tenni a 11. évfolyam követelményeiből) vagy 11. évfolyamban (sikeres 

11. évfolyam után őszi érettségi vizsgaidőszakban vagy osztályozó vizsgát köteles tenni 

a 11. évfolyam 2. féléves tananyagából) 

 földrajz 10. évfolyam után (ügyvitel, kereskedelem, vendéglátóipar ágazatok esetén 

sikeres 10. évfolyam után, osztályozó vizsgát köteles tenni a 11. évfolyam 

követelményeiből) vagy 11. évfolyamban (sikeres 11. évfolyam után őszi érettségi 

vizsgaidőszakban vagy osztályozó vizsgát köteles tenni a 11. évfolyam 2. féléves 

tananyagából)  

 

Tantárgyak listája (technikumi képzésben): 

 biológia 10. évfolyam után (sikeres 10. évfolyam után, osztályozó vizsgát köteles tenni 

a 11. évfolyam követelményeiből) vagy 11. évfolyamban (sikeres 11. évfolyam után 

őszi érettségi vizsgaidőszakban vagy osztályozó vizsgát köteles tenni a 11. évfolyam 2. 

féléves tananyagából) 

 földrajz 10. évfolyam után (10. évfolyam után, osztályozó vizsgát köteles tenni a 11. 

évfolyam követelményeiből) vagy 11. évfolyamban (sikeres 11. évfolyam után őszi 

érettségi vizsgaidőszakban vagy osztályozó vizsgát köteles tenni a 11. évfolyam 2. 

féléves tananyagából)  



2. Érettségi választható vizsgatárgyak 

A tanuló abban az esetben választhatja az alábbi vizsgatárgyakat a rendes érettségi 

vizsgaidőszakában, amennyiben legalább heti 1 órában tanulta 1 évig és a tanév 

követelményeit sikeresen teljesítette belőle. 

Tantárgyak listája (jelenleg futó szakgimnáziumi képzésekben): 

 etika (Emberismeret és etika; Ember- és társadalomismeret, etika vizsgatárgyak) 

 informatika (Informatika vizsgatárgy) 

 művészetek (Művészettörténet vizsgatárgy) 

 testnevelés (Testnevelés vizsgatárgy) 

 biológia (Biológia vizsgatárgy) 

 kémia (Kémia vizsgatárgy) 

 földrajz (Földrajz vizsgatárgy) 

 fizika (Fizika vizsgatárgy) 

 

Tantárgyak listája (nappali és esti 2 éves érettségire felkészítő képzésekben): 

 természetismeret (Természettudomány vizsgatárgy) 

 társadalomismeret (Társadalomismeret vizsgatárgy) 

 testnevelés nappali tagozaton (Testnevelés vizsgatárgy) 

 informatika (Informatika vizsgatárgy) 

 

Tantárgyak listája (technikumi képzésben): 

 digitális kultúra (Informatika vizsgatárgy) 

 testnevelés (Testnevelés vizsgatárgy) 

 biológia (Biológia vizsgatárgy) 

 földrajz (Földrajz vizsgatárgy) 

 

 

 

 


