
1. Vizsgaeredmények 

1.1. Érettségi vizsga eredményei és tapasztalatai 

A 2019/2020-as tanév tavaszi vizsgaidőszakában összesen 12 tantárgyból 962 vizsgát tettek az 

érettségizők, amelyből 153 vizsgát emelt szinten teljesítettek. Mindösszesen 4 érettségi vizsga 

(2 emelt szintű kémia és 2 emelt szintű informatika) lett sikertelen.  A tavaszi vizsgaidőszakban 

a koronavírus járvány miatt, a Kormány döntése értelmében – kivételes esetektől eltekintve – 

csak írásban vizsgáztak az érettségizők. Mindösszesen 24 szóbeli vizsgára került sor, ezek 

között voltak a célnyelvi civilizáció érettségik, amelyből csak szóbeli vizsga van középszinten, 

az írásbeli vizsgájukat 12-24% között teljesítő vizsgázók, valamint az igazgatói engedéllyel 

szóbeli vizsgát tevő tanulók. Az előrehozott vizsgákat teljes egészében törölték, így ebben a 

vizsgaidőszakban nem voltak előrehozott érettségi vizsgák. Az ismétlő, szintemelő és 

kiegészítő vizsgáktól visszaléphettek a vizsgára jelentkezettek, így elmondható, hogy a vizsgák 

túlnyomó többsége (816 vizsga) rendes érettségi vizsga volt. Immár hagyományosnak 

tekinthetők a kötelező szakmai érettségik, iskolánk esetében a vegyész ismeretek, a 

környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek és az informatika ismeretek. A kötelező szakmai 

érettségi mellett csak azok választottak 6. tantárgyat, akiknek a továbbtanulásukhoz szükséges 

volt és ahhoz nem volt elegendő a szakmai érettségi tantárgy. Ezeket a tantárgyakat 2017-től 

az egyetemek szakirányú továbbtanulásnál a természettudományi és műszaki területen 

elfogadják felvételi tárgyként.  

 

2019/2020-es tanévben érettségi vizsgát tett tanulók 

Összes értékelt tantárgyi vizsga: 962 db 

középszintű tantárgyi vizsga: 809 db 

emelt szintű tantárgyi vizsga: 153 db 

Az összesből elégtelen (csak a 

megjelentek): 

4 db 

Érettségi bizonyítványt kapott 230 fő 

 

Vizsgák száma vizsgatípusonként 

vizsga fajtája vizsgázók száma 

kiegészítő  32 vizsga 



ismétlő  29 vizsga 

szintemelő  75 vizsga 

javító 10 vizsga 

rendes  816 vizsga 

 

A kötelező érettségi tantárgyakon túl választott tantárgyak 

Választott érettségi tantárgy fő érettségi fajtája 

angol célnyelvi civilizáció 14 rendes (két tannyelvű osztály) 

biológia  

  

32 összesen 

8 ismétlő  

3 kiegészítő  

19 rendes 

2 szintemelő  

informatika 

 

64 összesen 

2 ismétlő  

6 kiegészítő  

1 rendes 

10 javító 

12 szintemelő 

kémia 

  

 

43 összesen 

9 ismétlő  

4 kiegészítő  

26 rendes 

4 szintemelő 

fizika 

  

5 összesen 

3 rendes 

2 kiegészítő  



 

Érettségi eredmények 2019-ben 

 

 Osz- 

tály 

Magyar Matematika Történelem Angol Ágazati 

  Év 

vége 

Érett

ségi 

Év vége Érett

ségi 

Év vége Érett

ségi 

Év vége Érett

ségi 

Év vége Éretts

égi 

A 
4,76 4,87 4,39 4,66 4,23 4,15 4,9 4,93 5,00 4,01 4,15 

B 
4,67 4,78 3,55 3,90 3,73 3,60 4,52 4,44 3,43 3,03 

C 
3,71 4,06 3,17 3,0 3,93 3,65 4,07 3,80 3,95 3,6 

D 
3,98 4,20 3,69 3,96 3,9 3,96 4,86 4,9 4,7 3,68 2,78 

E 
3,85 3,89 3,93 3,67 3,61 3,71 4,5 4,72 4,6 4,01 3,02 

 

Szakmai érettségi eredmények 2019-ben 

A digitális tanrend megnehezítette a diákok felkészülését az ágazati szakmai érettségire. Mind 

a három területen szakmai érettségire felkészítő hetet tartottak a kollegák, amihez tananyagot 

állítottak össze, valamint próba érettségi sort, amivel gyakorolhattak a tanulók. Az 

eredmények azt tükrözik, hogy a vegyészek esetében volt legjobban megfogható és 

beazonosítható a négy év követelményei alapján mi várható. A diákok komolyan vették és 

készültek. A környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek vizsgánál jelentős javulás figyelhető 

meg az év végi átlaghoz képest, csakúgy, mint az informatikai ismeretek esetében mindkét 

osztályban. Ez valószínűleg azzal magyarázható, hogy ennél a 2 tantárgynál az előző évek 

tapasztalatai alapján, nehezen jelezhető előre a vizsga nehézségi szintje, ezért inkább a 

szakmai tantárgyakat tanító tanárok év közben nagyobb követelmények elé állítják a diákjaikat 

annak érdekében, hogy az érettségi vizsgán ne érje őket kellemetlen meglepetés. 

 



 vegyész ismeretek környezetvédelem-

vízgazdálkodás ismeretek 

informatika ismeretek 

 év vége érettségi év vége érettségi év vége érettségi 

12.A KT 4,15 4,01     

12.B 3,01 3,43     

12.C   3,6 3,95   

12.D     2,78 3,68 

12. E     3,02 4,01 

 


