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Érettségi eredmények
középszintű érettségi emeltszintű érettségi

százalék érdemjegy százalék érdemjegy

80-100% jeles (5) 60-100% jeles (5)

60-79% jó (4) 47-59% jó (4)

40-59% közepes (3) 33-46% közepes (3)

25-39% elégséges (2) 25-32% elégséges (2)

0-24% elégtelen (1) 0-24% elégtelen (1)

Ha egy vizsgatárgy vizsgája több vizsgarészből áll, a vizsgázónak

minden vizsgarészből legalább 12%-ot kell teljesítenie ahhoz, hogy

legalább elégséges osztályzatot kaphasson. Ha egy vizsgarész során

nem éri el a vizsgázó a 12%-ot, függetlenül a többi vizsgarész

eredményétől, elégtelen osztályzatot kap. Az elégséges

eredményhez az összes vizsgarészen együttesen kell elérni a 25%-ot.



Érettségi változások

Magyar nyelv és irodalom

 Feladatlap szerkezete

I. rész: köznapi írásbeliség

II. rész: műelemzés és összehasonlító elemzés

Időbeli változás: 90+150 perc

 Értékelés: részpontszámok változnak

Helyesírás: a jó helyesírást jutalmazza

http://ofi.hu/erettsegi-2017-mintafeladatok



Érettségi változások

 Történelem

 Írásbeli+ szóbeli pontok aránya: 100 +50 

pont ( mindkét szinten)

Új feladattípus : Komplex tesztfeladat

 Esszékérdések száma csökken

 Történelmi atlasz: új !!

http://ofi.hu/erettsegi-2017-mintafeladatok



Érettségi változások

Matematika

A vizsgarész II. részében levő feladatok 

több részkérdésből állnak

 Emelt szintű szóbeli pontozása

http://ofi.hu/erettsegi-2017-mintafeladatok



Irány az 

egyetem!

E-felvételi

Pontszámítás: max. 500 pont 

 Jogszabályi minimumpontszám: 280 pont

felvi.hu



Pontszámítás
max. 200+200+100 pont

2 módszer

1. Tanulmányi pontok+érettségi pontok+többletpontok
200                    +                200 +             100

2. Érettségi pontok×2 + többletpontok („duplázás”)
200×2              +             100



Tanulmányi pontok 
(max. 200 pont)

 Középiskolai osztályzatok (utolsó két tanult év végi) max. 100 pont

Magyar nyelv és irodalom

 Történelem

Matematika

 Legalább 2 évig tanult idegen nyelv

 Legalább 2 évig tanult természettudományos tantárgy

(fizika, kémia, biológia és a földrajz)

 Érettségi bizonyítványban szereplő vizsgaeredmények átlaga        

max. 100 pont



Érettségi pontok 
(max. 200 pont)

Az egyes szakoknál figyelembe vehető

vizsgatárgyak közül kettő százalékos

eredményének összege.

Max. 100 + 100 pont kapható.



Többletpontok
(max. 100 pont)

Jogszabály alapján adható 

Emelt szintű vizsgaeredményért (50 pont)
Legalább 45 %-os eredményű vizsga

Érettségi pontot ebből a tantárgyból számolják

Nyelvtudásért (max. 40 pont)
B2/középfok: 28 pont

C1/ felsőfok: 40 pont

Esélyegyenlőségért (max. 40 pont)

Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevélért



További többletpontok
(max. 100 pont)

Képzési területek szerint adható:

 Tanulmányi és művészeti versenyeredmények (pl. OKTV)

Szakképesítés

Sporteredmények( pl. Diákolimpia)



Konkrét példa
jogász képzés

Tantárgy 11. évf. 12. évf. Tantárgy jegy százalék

magyar nyelv és irodalom (4+4) 4 (5+5) 5 magyar nyelv és irodalom 4 77

történelem 5 5 történelem (E) 5 90

matematika 3 4 matematika 4 65

angol nyelv 5 5 angol nyelv 5 82

biológia 5 5 német (E) 5 100

összesen: 22 24 átlag: 82,8%

Középiskolai eredmények Érettségi eredmények

Számolás: 22+24=46×2= 92 pont 4 kötelező +1 szabadon választott: 82,8% =83 pont

Ennek megfelelően a jelentkezőnek 92+83 = 175 tanulmányi pontja lesz.

A jogász képzésen a magyar és a történelem érettségi vizsgatárgyak alapján 

számolják a pontokat. Esetünkben ez 77 + 90 = 167 érettségi pont.

Többletpontok:

- B2 nyelvvizsgáért: 28 pont

- Történelem érettségiért: 50 pont

A jelentkező össz.pontszáma: 175 + 167 + 28 + 50 = 420 pont.



Konkrét példa
műszaki képzés

Tantárgy 11. évf. 12. évf. Tantárgy jegy százalék

magyar nyelv és irodalom (3+4) 3,5 (4+4) 4 magyar nyelv és irodalom 4 62

történelem 4 4 történelem 4 71

matematika 5 5 Matematika (E) 5 82

angol nyelv 5 4 angol nyelv 5 82

biológia 5 4 fizika (E) 5 83,5

összesen: 22,5 21 átlag: 76,4%

Középiskolai eredmények Érettségi eredmények

Számolás: 22,5 +21=43,5×2= 87 pont 4 kötelező +1 szabadon választott: 76,4% =76 pont

Ennek megfelelően a jelentkezőnek 87+76 = 163 tanulmányi pontja lesz.

A műszaki képzésen matematika és fizika érettségi vizsgatárgyak alapján 

számolhatja a pontokat. Esetünkben ez 82 + 83 = 165 érettségi pont.

Többletpontok:

- emelt szintű érettségikért (matematika+fizika)= 50+50 pont

A jelentkező össz.pontszáma: 165 + 165 + 50+ 50 = 430 pont.



Sok sikert kívánok és 

köszönöm a figyelmet!

Lőrincz Éva

igazgatóhelyettes


