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Kedves Felvételiző Tanuló! 

A Móri Táncsics Mihály Gimnázium tanárai és tanulói nevében is sok szeretettel köszöntelek. Kérlek, 

a központi írásbeli felvételi vizsgával kapcsolatban az alábbi tájékoztatót figyelmesen olvasd el!  

 A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2020. január 18. (szombat) 10:00 – 12:00. 

 Az írásbeli vizsga beosztása a bejárati ajtó melletti hirdető táblán és a tantermek ajtajánál is 

megtalálható. A beosztás a nevek névsorba történő besorolása alapján történt.  

 Az SNI-s és a BTM-es tanulók (akiknek van mentességük) együtt, egy külön teremben írják 

meg a felvételi dolgozatot.  

 A tanulók legkésőbb 9:50 órakor foglalják el a helyüket a teremben!  

 Megkérjük a Kedves Szülőket, hogy az írásbeli vizsga ideje alatt az 1. emeleti Zsibongóban 

tartózkodjanak.  

 A személyes adatatok ellenőrzése a diákigazolvány vagy a személyi igazolvány alapján 

történik, ezért azt készítsd ki a padra!  

 Az írásbeli vizsga 2 x 45 percet vesz igénybe. Az SNI-s, BTM-es tanulóknak a határozat 

szerint 2 x 60 perc áll a rendelkezésükre.  

 Először a magyar nyelvi dolgozatot, majd 15 perces szünet után a matematika dolgozatot 

írjátok meg.  

 Az írásbeli vizsgán kék színű tollat, vonalzót, körzőt használhattok, egyéb segédeszköz (pl. 

számológép, mobiltelefon) használata nem engedélyezett.  

 Felhívom a figyelmeteket, hogy aki ceruzával oldotta meg a feladatát, az nem kap pontot a 

munkájára.  

 A felvételi vizsga feladatlapjai és javítókulcsai 2020. január 18-án 13.00 órától a 

www.oktatas.hu honlapon megtekinthetők. 

 A kijavított dolgozatok megtekintésének és az Értékelő lapok átvételének időpontja: 2020. 

január 24. (péntek) 8.00 – 16.00 óra között a Könyvtárban (1. emelet). 

 A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője a gimnázium 

képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. 

mobiltelefonnal másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól 

eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. 

 Az észrevételezés időpontja: 2020. január 27. (hétfő) 8.00 – 16.00 óra között. 

 Az át nem vett Értékelő lapokat 2020. február 6-ig postázzuk.  

 Ha valamilyen okból kifolyólag nem tudsz vagy nem akarsz részt venni az 

írásbeli vizsgán, akkor ezt feltétlenül jelezd előtte a 22/407-126 telefonszámon 

vagy a tancsics@tmgmor.sulinet.hu címen!  

 A pótló írásbeli időpontja: 2020. január 23. (csütörtök) 14.00 óra az igazolás bemutatása után. 

Az írásbeli vizsgádhoz és a felvételi eredményedhez sok sikert kívánok.  

Mór, 2020. január 13. 
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