
Középszintű vizsga esetén 

Tantárgy 
A vizsgán használható segédeszközök 

Nyilvánosságra 

hozandók 

Írásbeli/gyakorlati vizsgán Szóbeli vizsgán Szóbeli/gyakorlati 

vizsgára, projekthez  

magyar nyelv és 

irodalom 

A vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: 
helyesírási szótár (négy példány termenként) 

A vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: 

irodalmi szöveggyűjtemény, kötet vagy a feladatok ki-

dolgozásával összefüggő más nyomtatott ismerethor-

dozó (pl. internetes oldal nyomtatott változata, egy-

nyelvű szótár, művelődéstörténeti térkép, képzőművé-

szeti album) a tételnek megfelelő részlete 

Témakör- és tételcí-

mek 

(vizsga előtt legkésőbb 

60 nappal) 

 

matematika 

A vizsgázó biztosítja: 
függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is), szöve-

ges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas 

zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő 

A vizsgázó biztosítja: 
függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is), szöve-

ges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas 

zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő, 

NINCS 

történelem 

A vizsgázó biztosítja: 

középiskolai történelmi atlasz 

A vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: 

legalább három példány helyesírási szótár termenként 

A vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: 

középiskolai történelmi atlasz 

 

Tematika 

(vizsga előtt legkésőbb 

60 nappal) 

angol nyelv 

A vizsgázó biztosítja: 

nyomtatott szótár (csak a IV. részhez) 

A vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: 

CD lejátszó a III. részhez 

NINCS NINCS 

német nyelv 

A vizsgázó biztosítja: 

nyomtatott szótár (csak a IV. részhez) 

A vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: 

CD lejátszó a III. részhez 

NINCS NINCS 

informatika 

A vizsgázó biztosítja: 

vonalzó 

A vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: 

számítógép a megfelelő szoftverekkel 

A vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: 

nyomtatott és elektronikus források, internetkapcsolattal 

rendelkező számítógép 

Szoftverlista (a vizsga 

évét megelőző tanév 

végéig) 

Témakörök 

(vizsga előtt legkésőbb 

60 nappal) 

biológia 

A vizsgázó biztosítja: 
szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkal-

mas zsebszámológép 

A vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: 
Állatismeret és Növényismeret c. könyv vagy ezzel 

egyenértékű információt tartalmazó egyéb kiadvány, il-

letve kísérlethez szükséges eszközök 
 

NINCS 



Projektmunka készítését csak az a vizsgázó választhatja, 

aki érettségi bizonyítvánnyal nem  

rendelkezik, és tanulói jogviszonyban van. 

földrajz 

A vizsgázó biztosítja: 

az I. feladatlap megoldásához nem használható segéd-

eszköz! II. feladatlap megoldásához használható segéd-

eszközök: középiskolai földrajz atlasz, szöveges adatok 

tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámo-

lógép, körző, vonalzó 

A vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: 

középiskolai földrajz atlasz 

NINCS 

emberismeret és 

etika 

NINCS írásbeli. A vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja:  
középiskolai földrajz, illetve történelem atlasz 

vizsgaidőszakonként 

három projekttéma (ta-

vaszi vizsgaidőszakra, 

előző év december 1)  

rendészet 

ismeretek 

NINCS A vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja:  
Jogszabály-kivonat, szemléltetőtablók, szemléltető áb-

rák, szemléltető képek a tételsorba építve 

Témakörök 

vizsga előtt 60 nappal 

sport ismeretek NINCS NINCS NINCS 

mezőgazdasági 

gépész ismeretek 

A vizsgázó biztosítja: 

szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkal-

mas zsebszámológép, rajzeszközök. 

 

NINCS 
Témakörök 

vizsga előtt 60 nappal 

 

 

  



 

 

Emeltszintű vizsga esetén 

testnevelés 

A vizsgázó biztosítja: 
személyi sportfelszerelés 

A vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: 
gyakorlati vizsgánál részletezett eszközöket 

NINCS 

A gyakorlati vizsga 

anyaga nyilvános (6 

hónappal a vizsgaidő-

szak megkezdése előtt) 

belügyi rendészeti 

ismeretek 

A vizsgázó biztosítja: 

körző, vonalzó, íróeszköz 
A vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: 

távcső, tájoló, iránytű, 1:40.000 méretarányú turistatér-

kép, közúti gépjárművekben rendszeresített elsősegély-

csomag, a szükséges jogszabályok vagy azok kivonata. 

Rendfokozati jelzéseket, rendszámtáblákat és államjel-

zéseket bemutató képek, tablók. Nyomrögzítő eszközök, 

rendészeti technikai eszközök (könnygázszóró palack, 

rendőrbot, bilincs), vagy ezek hiányában az eszközök 

képei is felhasználhatók 

Témakörök 

(vizsga előtt legkésőbb 

60 nappal) 

 


