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A 2018. évi augusztusi javítóvizsgával kapcsolatos tudnivalók
1. Csak azok a tanulók javítóvizsgázhatnak augusztusban, akik a tanév
végén 1 vagy 2 vagy 3 tárgyból nem teljesítették a követelményeket.
Aki ennél több tárgyból bukott, annak a tanévet meg kell ismételnie.
1. Nem lehet javítóvizsgát tenni szakmai gyakorlati tárgyból, illetve
szakmai mérésből. (Aki a tanév végén ezekből a tárgyakból elégtelen
osztályzatot kapott évfolyamot köteles ismételni.)
2. Egy napra 3 írásbeli illetve 3 szóbeli vizsga szervezhető.
3. Az írásbeli vizsgák 60 percesek.
4. Vizsgaformák:
 írásbeli és szóbeli: angol nyelv, német nyelv, irodalom,
történelem tantárgyakból;
 írásbeli: matematika, fizika, gépészet emelt, műszaki rajz, műszaki
ismeretek, mechatronikai alapozó feladatok, gépészeti alapozó
feladatok tantárgyakból;
 írásbeli (szükség esetén szóbeli): elektrotechnika, elektronika
tantárgyakból;
 szóbeli: etika tantárgyból;
 prezentáció: projektből;
 portfólió készítés: foglalkoztatás II. tantárgyból.
5. A javítóvizsgán a megadott időpontban, pontosan és rendes
öltözetben kell megjelenni íróeszközzel (kék vagy fekete golyóstoll)
és a vizsgán használható eszközökkel.
6. A javítóvizsgát a bizonyítvány leadásával lehet megkezdeni, amelyet
az első vizsganapon kell leadni a felügyelő/vizsgáztató tanárnak.
A vizsgák beosztása
2018. augusztus 27. (hétfő)
Időpont
Esemény
elektrotechnika
elektronika
javítóvizsga (írásbeli)
mechatronikai alapozó
10.00-11.00
feladatok
Bus Ágoston angol nyelv 9.
osztályozóvizsga
évfolyam
(írásbeli)
11.30-12.30 angol nyelv
javítóvizsga (írásbeli)
német nyelv
irodalom
fizika
műszaki rajz
történelem
műszaki ismeretek
gépészet, emelt

Mechatronika – a lehetőségek iskolája

Tanterem

108. terem

108. terem

Mechatronikai Szakgimnázium
gépészeti alapozó feladatok
Bus Ágoston angol nyelv 10.
évfolyam

osztályozóvizsga
(írásbeli)

2018. augusztus 28. (kedd)
Időpont
Esemény
matematika 9-10. évfolyam
javítóvizsga (írásbeli)
8.00-9.00
matematika 11-12. évfolyam
javítóvizsga (írásbeli)

Tanterem
106. terem
108. terem

2018. augusztus 28. (kedd)
Időpont
Esemény
9.30
irodalom, történelem, etika
9.30
német nyelv
javítóvizsga (szóbeli)
9.30
angol nyelv
9.30
elektrotechnika, elektronika
9.30
projekt
javítóvizsga
9.30
foglalkoztatás II
javítóvizsga

Tanterem
209. terem
231. terem
226. terem
108. terem
209. terem
209. terem

Budapest, 2018. augusztus 1.
Szokolainé Takács Erzsébet
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