
Szolnoki Széchenyi István Gimnázium  
és Művészeti Szakgimnázium 

Tudnivalók a központi írásbeli felvételi vizsgáról 2023.01.21. 

 

A felvételi vizsga 

 

A vizsgára az iskola épületébe csak a nyolcadikos diákok léphetnek be, 

szülők, kísérők nem. A földszinti aulában és a folyosókon ügyeletes tanárok 

és diákok segítenek a felvételizőknek megtalálni a termeket. 

A felvételizőket ABC-rendben ültetjük le az osztályokban, a névsorok ki 

lesznek rakva a tantermekre is. 

A helyét a tanteremben mindenki 9.30 és 9.45 között foglalhatja el. 

A hely elfoglalásakor a tanulónak igazolnia kell személyazonosságát 

(diákigazolvány, személyi igazolvány, útlevél). 

A dolgozatírás megkezdése előtt a vizsgázók tájékoztatást kapnak a 

megtekintés, eredményközlés, jogorvoslat módjáról és idejéről, ezt 

aláírásukkal igazolják. 

A felvételi dolgozatok írásának sorrendje: 

10.00 -  10.45  magyar nyelv 

11.00 -  11.45  matematika 

  (Külön határozat alapján az időtartam hosszabb lehet.) 

A termet az idő lejárta előtt csak különösen indokolt esetben lehet elhagyni. 

A két dolgozat írása közötti szünetben a tanulók a folyosóra és az aulába 

mehetnek ki. 

A feladatlapokat kék vagy fekete színű tollal kell kitölteni. A feladatlapra fel kell 

írni a vizsgázó nevét és születési idejét. Semmilyen segédeszköz – körzőn és 

vonalzón kívül – nem használható (számológép sem). 

A pótló vizsga időpontja: 2023. jan. 31. 14.00 óra azoknak a tanulóknak, akik 

betegség vagy váratlan esemény miatt 21-én nem tudnak részt venni a 

vizsgán. A pótló vizsgára írásban kell jelentkezni az 

info@szolnokiszechenyi.hu e-mail címen január 23-ig.  

A pótló vizsgán részt vevő tanulóknak igazolást kell benyújtaniuk.  

 

Az eredmények  

 

A kijavított dolgozatokat a vizsgázó és szülője tekintheti meg:  

A január 21-én megírt dolgozatok esetében a megtekintés ideje: jan. 27., 

péntek 8.00 – 16.00 óra  

Helyszín: az iskola sportcsarnoka 

A megtekintés módja: a tanuló vagy a szülő lefényképezheti a kijavított 

feladatlapokat. 
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Szolnoki Széchenyi István Gimnázium  
és Művészeti Szakgimnázium 

 

A pótló dolgozat megtekintése: febr. 3., péntek 8.00 – 16.00 óra, helyszíne az 

iskola titkársága. 

A személyazonosságot a dolgozatok megtekintésekor is igazolni kell. 

(diákigazolvány, személyi igazolvány, útlevél) 

Az értékelő lapok átadása a dolgozatok megtekintése után történik, a szülő 

vagy a tanuló veheti át.  

A feladatlapok és a javítókulcs a vizsgákat követően megtekinthető és 

letölthető az www.oktatas.hu honlapról. 

  

Jogorvoslat 

 

A dolgozat megtekintését követő munkanapon 16.00 óráig az iskola 

igazgatójának címzett e-mailben (info@szolnokiszechenyi.hu) a vizsgázó 

észrevételt tehet a vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére, 

amennyiben az eltér a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól. Az észrevételt 

az iskola igazgatója a lehető legrövidebb határidőn belül szaktanár 

bevonásával elbírálja. 
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