
Időpont Tantárgy Vizsgatípus Érintett osztályok Megjegyzések

febr. 6-17. műszaki ábrázolás évfolyamfelmérő 9.F,G saját órán

febr. 6-17. gépészeti anyagok évfolyamfelmérő 9.F,G saját órán

febr. 6-17. anyagismeret évfolyamfelmérő 10.F,G saját órán

febr. 6-17. anyagvizsgálat évfolyamfelmérő 10.F,G saját órán

febr. 6-17. géprajzi ismeretek évfolyamfelmérő 10. F,G saját órán

febr. 6-17. műszaki mechanika évfolyamfelmérő 11.E,F,G saját órán

febr. 6-17. műszaki rajz évfolyamfelmérő 11.E,F,G saját órán

febr. 6-17. gépi forgácsolás évfolyamfelmérő 11.E,F,G saját órán

febr. 6-17. Gépelemek, hajtások évfolyamfelmérő 12.E,F,G saját órán

febr. 6-17. Gépi forgácsolás évfolyamfelmérő 12.E,F,G saját órán

febr. 6-17. Gépészeti szerelés évfolyamfelmérő 12.E,F,G saját órán

márc.6. 7:45-12:10 magyar nyelv és irodalom próbaérettségi 12.A,B,C,D,E,F,G utána tanítás

márc.10.  7:45-12:10 német nyelv próbaérettségi 12.F utána tanítás

márc.17. választott tárgy próbaérettségi akik választottak többieknek tanítás

márc.13-24. fizika évfolyamfelmérő 10. A,C,D,F,G; 9.A,B,C,D,F,G saját órán

márc.22. 7:45-11:10 történelem próbaérettségi 12.A,B,C,D,E,F,G utána tanítás

márc.28. 7:45-11:10 matematika próbaérettségi 12.A,B,C,D,E,F,G utána tanítás

márc.30. 7:45-től szakmai tárgyak próbaérettségi 12.A,B,C,D,E,F,G utána tanítás

ápr. 3-14. matematika évfolyamfelmérő
9. A, D,G, 1/9.H, 9.B,C, F, 10.A,C,D,F,G; 

11.A,B,C,D,E,F,G
saját órán

ápr. 3-14. gyárt.terv.-forg.-CNC; vill.gépek évfolyamfelmérő 2/14. G,E,F saját órán

ápr. 3-14. Gépelemek, hajtások évfolyamfelmérő 12.E, F,G saját órán

ápr. 3-14. Gépi forgácsolás évfolyamfelmérő 12.E,F,G saját órán

ápr. 3-14. Gépészeti szerelés évfolyamfelmérő 12.E, F,G saját órán

ápr.10-12. német nyelv felmérő 9.B,C saját órán

ápr.24-28.

máj.8. 8:00 magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi 12.A,B,C,D,E,F,G emelt és középszint

máj.8. 8:00 szakmai próbavizsga végzős technikusok infó és elektró vizsganap

máj.9. 8:00 matematika írásbeli érettségi 12.A,B,C,D,E,F,G emelt és középszint

máj.9. 11:30-tól
magyar nyelv és irodalom, 

történelem németül
szóbeli kisérettségi 10.F vizsganap

máj.9. 11:30-tól történelem szóbeli kisérettségi 11.A,C,D,E,F,G vizsganap

máj.10. 8:00 történelem írásbeli érettségi 12.A,B,C,D,E,F,G emelt és középszint

máj.10. 11:30-tól magyar nyelv és irodalom szóbeli kisérettségi 10.A,D,G vizsganap

máj.10. 11:30-tól magyar nyelv és irodalom, fizika angolul szóbeli kisérettségi 10.C

máj.10. 11:30-tól történelem szóbeli kisérettségi 11.B vizsganap

máj.11. 8:00 angol nyelv írásbeli érettségi akik választották emelt és középszint

máj.12. 8:00 német nyelv írásbeli érettségi akik választották emelt és középszint

máj.15.-máj 26. fizika évfolyamfelmérő 11.A,B,C,D,E,F,G saját órán

máj.15. 8:00 informatika (közismereti) írásbeli érettségi akik választották emelt szint

máj.17. 8:00 ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak írásbeli érettségi 12.A,B,C,D,E,F,G emelt és középszint

máj.18. 8:00 informatika (közismereti) írásbeli érettségi akik választották középszint

máj.22. 8:00 fizika írásbeli érettségi akik választották emelt és középszint

máj.15-19. magyar  - helyesírás évfolyamfelmérő 9.B/kny,C/kny,F/kny,A,D,G,1/9.H saját órán

máj.15.-máj 26. Műszaki ábrázolás évfolyamfelmérő 9.F, G saját órán

máj.15.-máj 26. Gépészeti anyagok évfolyamfelmérő 9.F, G saját órán

máj.15.-máj 26. anyagismeret évfolyamfelmérő 10.F,G saját órán

máj.15.-máj 26. anyagvizsgálat évfolyamfelmérő 10.F,G saját órán

máj.15.-máj 26. géprajzi ismeretek évfolyamfelmérő 10.F,G saját órán

máj.15.-máj 26. Műszaki rajz évfolyamfelmérő 11.E,F,G saját órán

máj.15.-máj 26. Gépi forgácsolás évfolyamfelmérő 11.E,F,G saját órán

máj.15.-máj 26. műszaki mechanika évfolyamfelmérő 11.E,F,G saját órán

május 16. 8:00 Elektronikai technikus szakmai vizsga 2/14.D

május 18. 8:00 Informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető szakmai vizsga 2/14.C

május 18. 8:40 Gépgyártástechnológiai technikus szakmai vizsga 2/14.E,F

május 18. 10:00 Gépgyártástechnológiai technikus szakmai vizsga 2/14.G, 2/14. Esti GT

május 18. 10:00 Informatikai rendszergazda szakmai vizsga 2/14.H

május 22. 10:00 Automatikai technikus szakmai vizsga

május 22. 10:00 Erősáramú elektrotechnikus szakmai vizsga

május 22. 10:00 Elektronikai technikus szakmai vizsga (pótvizsga)

máj.16-június 30.. OKJ gyakorlati és szóbeli vizsgák OKJ komplex és modulos vizsga külön beosztás szerint

máj.22-26. magyar  - szövegértés évfolyamfelmérő 9. A, B/kny, C/kny, D, F/kny, G saját órán

máj.23-27. matematika évfolyamfelmérő 9.B/kny, C/kny, F/kny saját órán

máj.24. kompetenciamérés 10.A,D,G, 9.B,C,F, 2/10.H

máj.24. 8:00-12:00 német nyelv vizsga - írásbeli 9.F/kny, 11.F vizsganap

máj.24. 8:30 német nyelv, civilizáció vizsga - szóbeli 10.F vizsganap

máj.24. 8:00 angol nyelv vizsga - írásbeli 9.B/kny, C/kny vizsganap

máj.24. 8:00 angol nyelv vizsga - szóbeli 10.C vizsganap

máj.24. 8:00 civilizáció vizsga 10.C vizsganap

máj.24. 9:00-12:00/13:00 angol nyelv próbaérettségi írásb. 11.A,B,C,D,E,G vizsganap

máj.24. 8:00 matematika évfolyamfelmérő (bejövő) 9.A,D,G vizsganap, múzeumi nap

május 30. 8:00-12:00 angol nyelv/német nyelv vizsga - írásbeli   10.C,F vizsganap

május 30. német nyelv év végi vizsga - szóbeli 11.F vizsganap

május 30. angol nyelv/német nyelv év végi vizsga - szóbeli 9.B,C,F,9.B/kny, C/kny,F/kny vizsganap

május 30. matematika angolul/németül év végi vizsga - szóbeli 9.B,C,F vizsganap

május 30. angol nyelv szóbeli próbaérettségi 11.B,C,E vizsganap

jún.6-9.

jún.8-15.

jún.1. angol nyelv/német nyelv év végi vizsga - írásbeli 9.B,C,F vizsganap

jún.19-30. későbbi beosztás szerint

1. a vizsgarendtől eltérni csak külön igazgatói engedéllyel lehet

2. az idegen nyelvi vizsgák írásbeli része alól mentesülnek azok, akik előrehozott érettségi vizsgát tesznek

3. akik sikeres, minimum középfokú nyelvvizsgát tesznek (és ezt igazolják is), az adott tanév nyelvi vizsgája alól mentesülnek

emelt szintű szóbeli érettségi

VIZSGAREND - 2016/17-es tanév

osztályozó vizsga érettségit (rendes, előrehozott) tevőknek

középszintű szóbeli érettségi

osztályozó vizsga

2/14.A, 2/14.A esti


