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VI.A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA
Tanulmányok alatti vizsgák meghatározása, a vizsgákra jelentkezők körének meghatározása

A tanulmányok alatti vizsgák intézményünkben a következők lehetnek:
Osztályozó vizsga
A tanulónak a félévi és tanév végi osztályzat megállapításához osztályozó vizsgát kell tennie,
ha
•felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,
•engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben,
illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget.
•a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a
kétszázötven tanítási órát, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő
szakaszában az elméleti tanítási órák húsz százalékát, egy adott tantárgyból a tanítási órák
harminc százalékát meghaladja, és ezek miatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem
volt érdemjeggyel értékelhető. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja
meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást,
és az iskola eleget tett az értesítési kötelezettségének.
Különbözeti vizsga
Iskolánkba a rendes felvételi eljárás lezárulta után érkező diákok különbözeti vizsgát tesznek,
ha a helyi tantervünkben szereplő, a beiratkozás tanévéig tanult tantárgyak éves
óraszámainak összege kevesebb, mint az iskolánk helyi tantervében szereplő óraszám.
Különbözeti vizsgát kell tenni a nem tanult tantárgyakból is.
Javítóvizsga
A tanulónak javítóvizsgán kell számot adni tudásáról, ha
• tanév végén elégtelen osztályzatot kapott
•igazolatlanul távol maradt az osztályozó vagy különbözeti vizsgáról,
•az osztályozó vagy különbözeti vizsgán elégtelen osztályzatot kapott. Ebben az esetben a
sikertelen osztályozó vagy különbözeti vizsgát követő vizsgaidőszakban kell javítóvizsgát
tenni.
Pótló vizsga

Amennyiben a tanuló az osztályozó, különbözeti vagy javítóvizsgáról igazoltan távol marad,
pótló vizsgát tehet. A pótló vizsgát lehetőleg ugyanabban a vizsgaidőszakban kell letenni.
Az előrehozott érettségi vizsgához előírt osztályzatok megszerzésének módja
Az előrehozott érettségi vizsgához szükséges osztályzatokat a tanulók osztályozóvizsgán
szerezhetik meg. Osztályozóvizsgát kell tenniük azon évfolyamok anyagából, amelyekre az
iskola követelményeket állapított meg, és az előrehozott érettségi vizsgára történő
jelentkezéskor még nem rendelkezik a tanuló törzslapon szereplő és a bizonyítványba beírt
osztályzattal.
Az osztályozóvizsga letételét a tanulónak írásban kell kérnie az iskola igazgatójától legkésőbb
az előrehozott érettségi vizsgára történő jelentkezés beadásával egyidőben.
Előrehozott érettségi vizsgára a tanulói jogviszony fennállása alatt, a helyi tantervben a
jelentkező számára az adott tantárgyra vonatkozóan meghatározott követelmények
teljesítését követően idegen nyelvekből, továbbá informatika tantárgyból

kerülhet sor, a

középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév május-júniusi
vizsgaidőszakában.
Vizsgaidőszakok
A tanulmányok alatti vizsgát a rendes vizsgaidőszakokban lehet letenni. Pótló vizsga letételére
a főigazgató a tanév tetszőleges időszakában rendkívüli vizsgaidőszakot szervezhet. A rendes
vizsgaidőszakokban bármelyik vizsgafajta letehető. A rendes vizsgaidőszakok a következők:
Őszi vizsgaidőszak
Az aktuális tanév rendjében szereplő október-novemberi érettségi vizsgaidőszak magyar nyelv
és irodalom írásbeli vizsganapját megelőző második hét (öt tanítási nap).
Félévi vizsgaidőszak
Az aktuális munkaterv által meghatározott félévi osztályozó értekezlet előtti 10 tanítási nap,
Tavaszi vizsgaidőszak
Az aktuális tanév rendjében szereplő május-júniusi érettségi vizsgaidőszakot megelőző hónap.
Szorgalmi év végi vizsgaidőszak
Az aktuális munkaterv által meghatározott év végi osztályozó értekezlet előtti 10 tanítási nap.
Jelentkezés tanulmányok alatti vizsgára:
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Tanulmányok alatti vizsgára az aktuális vizsgaidőszakot megelőző 14. napig lehet jelentkezni
a titkárságon kérhető kérelem (előrehozott érettségi miatti osztályozó vizsgák) és jelentkezési
lap tanulmányok alatti vizsgára (egyéb vizsgák) elnevezésű nyomtatványok kitöltésével és
határidőre történő leadásával.
A vizsgák követelményei:
A vizsgák követelménye a helyi tantervben szereplő, az adott tanévre az osztály számára a
tananyaghálóban részletezett tananyag.
A vizsgák részei és az értékelés rendje
A tantágyak értékelésének alapjai iránymutatóak és a tantárgyi konferenciákon ezek szükség
szerint módosíthatóak.
A vizsgák részeit és az értékelés rendjét az iskola érintett munkaközösségei az alábbiak
szerint határozták meg minden évfolyamra:
Német irodalom: Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll.
Mindkét vizsgarészben 50 pontot lehet elérni. A vizsgázó szóbeli vizsgára bocsátásának
feltétele, hogy az írásbeli vizsgarészen legalább 40 százalékot elérjen. Az írásbelin 40
százalék alatt teljesítők elégtelen osztályzatot kapnak.
Német nyelv: Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga is írásbeli és szóbeli részből áll.
Mindkét vizsgarészben 50 pontot lehet elérni. A vizsgázó szóbeli vizsgára bocsátásának
feltétele, hogy az írásbeli vizsgarészen legalább 40 százalékot elérjen. Az írásbelin 40
százalék alatt teljesítők elégtelen osztályzatot kapnak.
Magyar irodalom Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll.
Mindkét vizsgarészben 50 pontot lehet elérni. A vizsgázó szóbeli vizsgára bocsátásának
feltétele, hogy az írásbeli vizsgarészen legalább 40 százalékot elérjen. Az írásbelin 40
százalék alatt teljesítők elégtelen osztályzatot kapnak.
Magyar nyelv Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga is írásbeli és szóbeli részből áll.
Mindkét vizsgarészben 50 pontot lehet elérni. A vizsgázó szóbeli vizsgára bocsátásának
feltétele, hogy az írásbeli vizsgarészen legalább 40 százalékot elérjen. Az írásbelin 40
százalék alatt teljesítők elégtelen osztályzatot kapnak.
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Történelem Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az
írásbeli vizsga két részből áll, egy tesztes feladatsorból és egy esszékérdésből. A hangsúly a
kompetenciákon van (források, képek elemzése, fogalmak, történelmi személyiségek,
topográfia, alapvető évszámok). A szóbeli tételsor a tananyag témaköreiből készül. A szóbeli
vizsgán történelem atlasz használható. Az írásbelin 60, a szóbelin 40 % érhető el. Mindkét
vizsgarészen legalább 40%-os eredményt kell elérni, ellenkező esetben az osztályzat
elégtelen.
Amennyiben a tanuló a szóbeli feleletéhez hozzá sem kezd, sikeres írásbelije ellenére
elégséges osztályzatot nem kaphat.

Angol nyelv
Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsgán
teszt típusú feladatot kell megoldani, amely lexikai és nyelvtani jellegű gyakorlatokat tartalmaz
az adott szintnek és időszaknak megfelelően, valamint levelet és/vagy fogalmazást kell írni. A
szóbeli vizsga két részből áll: társalgás a kérdező tanárral az arra az évfolyamra, csoportra
előírt témaköröknek megfelelően, valamint egy képleírás. A két vizsgarész aránya a
következő: írásbeli 60%, szóbeli 40%.

Matematika
Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga csak írásbeli részből áll.

Fizika
Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsgán
60 pontot, a szóbeli vizsgán 40 pontot lehet elérni.

Informatika
Az osztályozó, és javítóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsgán 60%-ot, a
szóbeli vizsgán 40%-ot lehet elérni. Mindkét vizsgarészen legalább 40 %-os eredményt kell
elérni, ellenkező esetben az osztályzat elégtelen.
Földrajz, kémia és biológia
Az osztályozó, és javítóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsgán 60%-ot, a
szóbeli vizsgán 40%-ot lehet elérni. Mindkét vizsgarészen legalább 40 %-os eredményt kell
elérni, ellenkező esetben az osztályzat elégtele
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Értékelés

0-39%

elégtelen

40-54%

elégséges

55-69%

közepes

70-84%

jó

85-100%

jeles

A tanuló magasabb évfolyamba lépésének feltételei
Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és a
pedagógus valamint az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló
magasabb évfolyamba lépéséről.
A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi
követelményeket sikeresen teljesítette.
Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola első
évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket
sikeresen teljesítette. Ebben az esetben csak a megismételt évfolyamról kap bizonyítványt a
tanuló.
Stand: 25.08.2021
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