
 
Tisztelt Szülők! Kedves Diákok! 

 

A központi írásbeli felvételi vizsgával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat az alábbiakban 

foglaljuk össze.  

A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2023. január 21. (szombat) 10:00 óra. 

Érkezés az iskolába: 9:15 – 9:30 között. Kérünk minden tanulót, hogy legkésőbb 9:30-ra 

érkezzen meg az iskolába!  

A 6. és 8. évfolyamos diákokat a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma 

Diákönkormányzatának tanulói kísérik az iskola portájáról a vizsgatermekbe. A tanulókat 

kísérő szülőknek várakozótermet biztosítunk iskolánk dísztermében.  

Fontos, hogy a tanuló hozzon magával a személyazonosság igazolásához személyi igazolványt 

vagy diákigazolványt.  

Kérjük, hogy a tanuló hozzon magával kék vagy fekete színű tollat, ceruzát, vonalzót, körzőt, 

szögmérőt! 

Tájékoztatás a központi írásbeli vizsga menetéről:  

9:30 – 9:45  

- A tanulók elfoglalják a helyüket a vizsgateremben. (A vizsgaterembe érkezéskor kérjük 

a tanulókat, hogy mobiltelefonjaikat kapcsolják ki!) 

- Személyazonosság igazolása. 

- A megengedett eszközök ellenőrzése. 

- Jelenléti ív aláírása. 

9:45 – 10:00  

- Tájékoztató a vizsga menetéről. 

10:00 – 10:45 

- Magyar nyelvi feladatlap kitöltése. 

- A tanuló felírja az azonosításhoz szükséges adatokat a feladatlapra (név, születési idő). 

- A tanuló kék vagy fekete színű tollal dolgozik. 

- Megengedett segédeszköz: NINCS. 

10:45 – 11:00  

- Szünet 

11:00 – 11:45 

- Matematika feladatlap kitöltése. 

- A tanuló felírja az azonosításhoz szükséges adatokat a feladatlapra (név, születési idő) 

- A tanuló a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű 

tollal készít el.  

- Megengedett segédeszköz: vonalzó, körző, szögmérő (egyéb eszköz pl. 

zsebszámológép használata tilos). 

11:45 

- Írásbeli vizsga vége. 

A feladatlapok javítási-értékelési útmutatói 2023. január 21. 13:00 órától megtekinthetők 

a http://www.oktatas.hu honlapon. 

http://www.oktatas.hu/


 
 

 

 

Pótnap: 2023. január 31. (kedd) 14:00 óra 

A pótnap azon tanulókra vonatkozik, akik alapos indok miatt nem tudtak részt venni a 2023. 

január 21-ei központi írásbeli vizsgán.  

A pótnapon meghirdetett vizsgán kizárólag akkor vehet részt a tanuló, ha előzetesen a szülő 

vagy a törvényes képviselő az intézményvezetővel egyeztetett, és írásban jelezte gyermeke 

számára a pótnap igénybe vételét.  

 

A pótnapon írt feladatlapok javítási-értékelési útmutatói 2023. január 31. 17:00 órától 

megtekinthetők a http://www.oktatas.hu honlapon. 

  

A középfokú felvételi eljárás további információi iskolánk honlapján (crnlg.hu) a 

Beiskolázás menüpontban elérhetőek.  

 

A kijavított írásbeli dolgozatok megtekintése, valamint a dolgozatok eredménye alapján 

kitöltött értékelőlap átvételére 

2023. január 27-én, pénteken 8:00-16:00-ig 

kerül sor iskolánkban. A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – 

egy munkanapot (nyolc órát) biztosít az iskola. 

Kérjük, hogy a vizsgázók maximum egy kísérővel érkezzenek. A saját, kiértékelt írásbeli 

dolgozatról a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében mobiltelefonnal, 

fényképezőgéppel másolatot készíthet. Amennyiben a vizsgázó nem tud dolgozatáról másolatot 

készíteni, az iskola titkárságán fénymásolást biztosítunk. Mivel a Titkárság rendkívül elfoglalt 

ezen a napon, kérjük, csak nagyon indokolt esetben éljenek ezzel a lehetőséggel. 

 

Kizárólag a hivatalos javítási–értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén a vizsgázó 

észrevételt tehet. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig - 

tizenhat óráig – intézményünkben írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló 

határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási 

kérelem benyújtási határideje jogvesztő. 

 

 

A felvételihez minden tanulónak sok sikert kívánunk! 

 

  Vezetőség 

 

http://www.oktatas.hu/

