
A. OSEBNI PODATKI KANDIDATA-KE / A JELÖLT SZEMÉLYI ADATAI

1. Ime in priimek / Utó- és családi neve ..............................................................................................................................................................................

2. EMØO / PESzSz 

3. Datum rojstva (dan, mesec, leto) / Születési ideje (nap, hónap, év)

4. Naslov stalnega bivaliøœa / Állandó lakhelyének címe .......................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Poøtna øtevilka / Postai irányítószám                         , kraj poøte / posta ............................................................................................

B. OPRAVLJANJE IZPITA / VIZSGA

6. Ime in sedeæ øole, kjer sem opravljal-a sploøno maturo: .................................................................................................................................

Az iskola neve és székhelye, ahol általános érettségit tettem:

........................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Sploøno maturo sem opravljal-a v letu ........................................................, v ........................................................................ izpitnem roku.
Általános erettségit -ban/ben tettem,       (spomladanskem - jesenskem)         vizsgaidôszakban.(tavaszi - ôszi)

8. Prijavljam se k opravljanju / Jelentkezem: a) popravnega izpita / pótvizsgára
b) izpita za izboljøanje ocene / javítóvizsgára
c) izpit iz neocenjenega predmeta / osztályozatlan tantárgyból való vizsgára

9. Na sploøni maturi sem bil-a iz tega predmeta ocenjen-a z oceno / Az általános érettségin ebbôl a tantárgyból szerzett osztályzatom:
a)  odliœno / kitûnô (5) d)  zadostno / elégséges (2)
b)  prav dobro / jeles (4) e)  nezadostno / elégtelen (1)
c)  dobro / jó (3) f)  neocenjeno / osztályozatlan

10. Izpit bom opravljal-a:              a) prviœ                            b) drugiœ
Vizsgázom                            elôször                           másodszor

11. Izpit sem opravljal-a prviœ dne .........................................................................................
Elôször vizsgáztam

Ime predmeta Raven zahtevnosti Izpitni rok
A tantárgy megnevezése Követelményszint Vizsgaidôszak

osnovna   -   viøja spomladanski   -   jesenski
............................................................................................ alap   -   emelt                                  tavaszi  -   ôszi

POTRDILO O PRIJAVI K IZPITU / IGAZOLÁS VIZSGÁRA TÖRTÉNÔ JELENTKEZÉSRÔL

Kandidat-ka ................................................................................................ rojen-a ..................................................... se je dne ................................................
jelölt, született                                  

na øoli ................................................................................................................................................................... prijavil-a k .................................................. izpitu
a/az                                                            iskolában jelentkezett                            vizsgára

iz predmeta ....................................................................................................................................... Prijava ima øtevilko ..........................................................

tantárgyból. A jelentkezés száma

Datum ...................................................................... M.P. Podpis odgovorne osebe
Kelt P.H. Felelôs személy aláírása

.....................................................................................

Pred izpolnjevanjem prijave preberite navodilo na zadnji strani! / A jelentkezési lap kitöltése elôtt olvassa el az utolsó oldalon található útmutatót!

PRIJAVA K IZPITU / JELENTKEZÉS VIZSGÁRA

Obr. MSS-1-MPI/05

Øolsko leto ...................... /.......................
Tanév

Øtevilka prijave ...................................................
A jelentkezés száma

Podpis starøev ali skrbnikov Podpis kandidata/ke
Szülô vagy gondviselô aláírása Jelölt aláírása

............................................................................ ...........................................................................Datum / Kelt ..........................................................

SPLOØNA MATURA / ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI

" "
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Podatke vpiøite z VELIKIMI TISKANIMI ŒRKAMI. Enotno matiœno øtevilko obœana in datum rojstva vpiøite z
arabskimi øtevilkami (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9).
Rubrike v prijavi k izpitu so oznaœene s øtevilkami, ki se ujemajo s øtevilkami v teh navodilih.

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE

1. Napiøite svoje ime in priimek, kot je navedeno v osebnem dokumentu. Ne piøite pomanjøevalnic in ljubko-
valnih imen.

2. Vpiøite enotno matiœno øtevilko obœana tako, kot je navedeno v osebnem dokumentu. Øtevilko vpiøite razlo-
œno, vsako v svoje okence. (Œe matiœne øtevilke obœana nimate, npr. tuji dræavljani, vpiøite le datum rojstva).

3. V okenca vpiøite dan, mesec in leto rojstva.
4. Razloœno vpiøite naslov stalnega bivaliøœa. Stalno bivaliøœe je kraj stanovanja, kjer ste stalno prijavljeni. Na ta

naslov vam bomo poøiljali poøto.

5. Poøtno øtevilko vpiøite v okenca, v vsako okence eno øtevilko. Pri poøtni øtevilki vpiøite ime kraja, na katerega se
poøtna øtevilka nanaøa.

6. Vpiøite ime in sedeæ øole, na kateri ste opravljali sploøno maturo. 
7. Vpiøite leto in rok (spomladanski / jesenski), v katerem ste opravljali sploøno maturo.
8. Obkroæite œrko pred vrsto izpita, h kateremu se prijavljate. V okence vpiøite ime predmeta iz katerega boste

opravljali izpit in obkroæite raven zahtevnosti ter izpitni rok. Œe pri predmetu ni dveh ravni zahtevnosti,
obkroæite osnovna.

9–10. Obkroæite œrko pred ustreznim odgovorom.
11. Vpiøite datum prvega opravljanja izpita. Œe se k izpitu prijavljate prviœ, pustite rubriko prazno.

Prijavo k izpitu podpiøite sami in starøi (skrbniki). Za polnoletne kandidate podpis starøev ni obvezen.

Potrdilo izpolni øola in ga ob prijavi k izpitu izroœi kandidatu.

Prijavi obvezno priloæite fotokopijo obvestila o uspehu pri sploøni maturi.

Az adatokat NYOMTATOTT NAGYBETÛKKEL ÍRJA BE. Személyi számát és születési idejét arab számokkal
(0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) írja be. 
A nyomtatvány rovatainak számai azonosak a jelen útmutató számaival.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

1. Utó- és családi nevét ugyanúgy írja be, ahogy az személyi okmányában szerepel. Ne írjon be kicsinyítôképzôs
neveket vagy beceneveket

2. Személyi számát ugyanúgy írja be, ahogy az személyi okmányában szerepel. A számokat egymástól elkülönítve
írja be, mindegyiket saját négyzetébe. (Amennyiben személyi számmal nem rendelkezik, pl. külföldi állampolgár,
úgy írja be születési idejét.)

3. A négyzetekbe írja be születésének napját, hónapját és évét.
4. Olvashatóan írja be állandó lakhelyének címét. Az állandó lakhely az a hely, ahová állandóra van bejelentve.

Postáját erre a címre fogjuk küldeni. 
5. A postai irányítószámot írja be a négyzetbe, minden négyzetbe egy számot. A postai irányítószám mellett

tüntesse fel annak a helységnek a nevét, amelyre az irányítószám vonatkozik.
6. Írja be annak az iskolának a nevét és székhelyét, amelyben általános érettségit tett.
7. Írja be az évet és vizsgaidôszakot (tavaszi/ôszi), amelyben általános érettségit tett.
8. Karikázza be a betût azon vizsga elôtt, amelyre jelentkezik. A négyzetbe írja be a tantárgy nevét, amelybôl vizs-

gázni fog, és karikázza be a követelményszintet és a vizsgaidôszakot. Ha a vizsga csak egy szinten történik,
karikázza be az alapszintet.

9–10. Karikázza be a megfelelô válasz elôtti betût.
11. Írja be az elsô vizsgatétel idejét. Ha elôször jelentkezik vizsgára, hagyja üresen a rovatot.

A jelentkezést a jelölt és szülei (gondviselôje) írják alá. A nagykorú jelöltek esetében a szülôk aláírása nem
kötelezô.

Az Igazolást az iskola tölti ki, és a vizsgára történô jelentkezéskor átadja a jelöltnek.

A jelentkezéshez kötelezôen mellékelje az általános érettségin elért eredményrôl szóló értesítés másolatát.
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