
Tájékoztató az írásbeli 
felvételi vizsga 

menetéről 
 

Az írásbeli felvételi vizsga megszervezése az idei esztendőben különleges lesz.  
Az eljárásrendet a központi előírásoknak megfelelően alakítottuk ki. 

1. ÉRKEZÉS – A vizsga időpontja 2021. január 23. 10 óra, helyszíne a Sárbogárdi Petőfi Sándor 

Gimnázium (Sárbogárd, József Attila u. 4.). Az iskolába 9.30 órától lehet bejönni, de 

legkésőbb 9.50-re meg kell érkezni az iskola főbejáratához. Érkezéskor a felvételizők 

azonnal bejöhetnek, s az előzetesen kiküldött tájékoztató levélben szereplő terembe kell 

menniük. Az érkezés és a közlekedés során is be kell tartani a 1,5-2 méteres távolságot! 

Érkezéskor és az épületben történő közlekedés alkalmával a maszk viselése kötelező! A 

bejáratnál mindenki testhőmérsékletét megmérjük. Aki beteg, esetleg tud 

fertőzöttségéről, még ha tünetmentes is, ne jöjjön el a vizsgára. Ebben az esetben van mód 

a vizsga pótlólagos letételére 2021. január 28-án. Ha akkor sem egészséges a tanuló, 

február 5-én 14 órakor. (Ez utóbbi pótnap azonban csak előzetesen benyújtott kérelem és 

hozzá kapcsolt igazolás alapján biztosítható.) A felügyelő tanárok az elhelyezkedésben 

segíteni fognak. A szülők, kísérők nem jöhetnek be az épületbe! 

2. TEREMBEN VALÓ ELHELYEZKEDÉS – Minden vizsgateremhez maximum 10 főt rendeltünk. 

Reggel már célzatosan abba a terembe mennek a diákok, ahol a dolgozatot fogják írni. Az 

ülésrendet a felügyelő tanár alakítja ki. (Az elhelyezett kártyanaptárok is jelzik, hova 

ülhetnek.) A helyek elfoglalása után, még a dolgozatírás megkezdése előtt egyenként 

kimehetnek mosdóba a felvételizők. A teremben a maszkot nem kötelező viselni, de a 

termen kívül kötelező a használata! 

3. SEGÉDESZKÖZÖK – Mindenki a saját maga által hozott segédeszközt használhatja (körző, 

vonalzó, (néhányan külön engedéllyel számológép)). 

4. FELADATLAPOK KIOSZTÁSA, BESZEDÉSE – A virológusok tájékoztatója szerint a papíron a 

vírus egy napnál tovább nem él meg. A feladatlapok így vírusmentesen kerülnek a 

diákokhoz. A feladatlapokat két részletben írják meg, 10 órakor a magyar nyelvi 

feladatlapot, majd 11 órakor a matematikát. 

5. FELADATLAPOK KÖZÖTTI TEREMELHAGYÁS – Csak az a diák hagyhatja el a termet (és csak 

maszkban), aki mosdóba akar menni. A folyosón és a mosdóban is ügyelni kell a 

távolságtartásra! 

6. A felvételi vizsgák időtartama 2x45 perc (akinek valamilyen mentessége van, annak 

hosszabb). A feladatlapok kiosztása és begyűjtése nem számít bele a vizsgadolgozatok 

megírási idejébe. 

7. Csak saját íróeszköz használható, s csak kék vagy fekete tollal, indokolt esetben ceruzával 

szabad dolgozni. Ha valamelyik hiányzik, kizárólag a felügyelő tanár segíthet! 

8. A feladatlapok megoldókulcsát a dolgozat megírását követő napon az www.oktatas.hu 

oldalon lehet megtalálni. A kijavított dolgozatok megtekintésére, észrevételezésére 

február 2-án kerül sor a gimnáziumban. A megtekintés módjáról, az ehhez kapcsolódó 

eljárásról külön tájékoztatót teszünk közzé az iskola honlapján (www.psg.hu). 

Eredményes és sikeres vizsgát kívánunk!  

http://www.oktatas.hu/
http://www.psg.hu/

