
Összegyűjtött kérdések: 
 

1. A prezentációs vizsga eredménye bekerül az érettségi bizonyítványba? (Ezt a vizsgát 
elismeri a magyar állam?) 

 

- A prezentációs vizsga a német nemzetközi érettségi kötelező része, így a 

magyar állam által is és nemzetközileg is elismert. 

- A magyar érettségi bizonyítványba nem számít bele külön. A vizsga abban 

nem kerül bejegyzésre. A vizsga többleti értéke kifejezetten a 

formátumában és az abból adódó felkészülésben rejlik / továbbtanuláshoz 

és foglalkozásokhoz gyakorlati követelmény – Magyarországon és 

nemzetközileg egyaránt.    

 
2. Mikor kell a diákoknak eldönteni a tantárgyat és a tényleges témát a prezentációs 

vizsgához? Hogy alakulnak a határidők?  
 

- Előkészület: A vizsgát az órákon gyakorolják. 

Időkeret A vizsgázó feladata 

8 héttel a vizsga előtt 2 megbeszélt problémaorientált témát benyújt. 

4 héttel a vizsga előtt 1 témát meghatároz. 

röviddel a vizsga előtt A vizsgázó lead egy rövid dokumentációt. 

A vizsga 1. része (10 perc) A vizsgázó bemutatja prezentációját. 

A vizsga 2. része (10 perc) A vizsgázót módszer és egyéb tartalmi 
nézőpontok alapján kérdezik. 

 

3. Melyek a vizsgára történő jelentkezés konkrét időpontjai ? 

- A vizsgára történő jelentkezés mindig központilag az iskolán keresztül 

zajlik a Német Kultuszminiszteri Konferencia felé, melyet egy 

németországi szövetségi tartomány oktatási hivatala képvisel.  

- Ez az időpont mindig szeptember közepére esik. 

- A konkrét időpontokat közölni fogjuk, amint közzé teszik őket.  

4. Amennyiben egy diák választott érettségi tantárgya a fizika (természetismeret), akkor a 
prezentációs vizsgája is lehet fizika témában?  

- Nem 
 

5. Hogy határozzák meg az egyes érettségi jegyeket, pontokat? Létezik egy pontosabb 
súlypontozás, mint a nagyjából megnevezett (1/3 a 2/3-hoz)? 

- Igen 

- Ezzel kapcsolatban kapnak majd egészen konkrét tájékoztatást a 11. 

évfolyam kezdetekor (még az őszi szünet előtt; időpontot később adjuk 

meg). 

 
6. Ki jelentkezhet a szóbeli matematika érettségire? Létezik egy érdemjegyhatár? 

- Minden tanuló jelentkezhet, függetlenül az írásbeli eredménytől.  
 

7. Kapnak a diákok részletes központi felvilágosítást a magyarországi érettségi- és felvételi 
rendszerről?  

- Természetesen, szintén az őszi szünet előtt. 
 

8. Van lehetőség informatikából érettségit tenni? 

- Csak a magyar rendszerben 

 



9. Csak a félévi eredmények lesznek figyelembe véve vagy az évvégi eredmények is? 

- Mindkét bizonyítványt figyelembe vesszük (4 félév) 

 
10. Magyar rendszerű előrehozott érettségi sem tehető informatikából? 

- Igen 
 

11. Lesz lehetőség 11-ben előrehozott érettségire vagy csak 12-ben? 

- Igen 
 

12. Mely tantárgyból lehet még egyszer prezentációval szóbelizni? 

- Angol, hittan, fizika, előreláthatólag földrajz. 

  

 

 


