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A tanulmányok alatti vizsgák rendje  
 
A tanulmányokkal kapcsolatos vizsgakötelezettségek  
 
A helyi vizsga az osztályozó, a javító, a tantárgyi szintfelmérő.  
A helyi vizsgák időpontját az iskola éves munkaterve tartalmazza. A vizsgáztató bizottságokat az 
igazgatóhelyettes jelöli ki. A bizottság elnöke felelős a jegyzőkönyvek vezetéséért. A vizsgák 
eredményét az osztályfőnök írja be az anyakönyvbe és a bizonyítványba.  
A záradékot az igazgató is aláírja. 
 
A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

• osztályozó vizsgákra, 

• különbözeti vizsgákra, 

• javítóvizsgákra 

vonatkozik. 

 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

• aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

• akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

• akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira 

• akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója 

különbözeti vizsga letételét írja elő.  

 

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 

tagjaira. 

 

 A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a 

különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell 

megállapítani. A kiskorú tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. 
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Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha  

a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, 

illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

c) ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladta 

- az alapfokú oktatás pedagógiai szakaszban a kettőszázötven tanítási órát, 

- egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát, és emiatt a tanuló teljesítménye 

tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, 

kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.  

d) meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát 

tehet, 

e) a tanuló a félévi, illetőleg év végi osztályzatának megállapítása érdekében független 

vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek 

teljesítésére vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási 

évben kell megszervezni. 

Készségtárgyakból (rajz és vizuális kultúra, ének-zene, testnevelés, technika – alsó 

tagozatban,) osztályozó vizsga kötelezettség nincs. 

 

Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben tanulmányait folytatni 

kívánja.  

 

Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról fel nem róható okból elkésik, távol marad, 

illetve a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A 

vizsgázónak fel nem róható ok, minden olyan a vizsgán való részvételt gátló esemény, 

körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy 

gondatlan magatartására. Ha a feltételek megteremthetőek, akkor az igazgató hozzájárulhat 

ahhoz, hogy az adott vizsganapon, vagy a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető 

legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen. A vizsgázó kérésére a vizsga 

megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. 
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Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha  

a) a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,  

b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, 

vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.  

A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időben tehet.  

 

A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább kettő vizsgaidőszakot kell 

kijelölni. Javítóvizsga letételére az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban, 

osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon 

belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év 

során bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő 

jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell. 

 

A tanulmányok alatti vizsga részeit, így különösen az írásbeli, a szóbeli, a gyakorlati 

vizsgarészeket, az értékelés szabályait következőképpen határoztuk meg.  

 

A vizsgatárgyak részei  

Az egyes tantárgyak követelményeit a kerettantervekben rögzített várható fejlesztési 

eredmények határozzák meg.  
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A közismereti tantárgyak vizsgarészeinek %-os arányát a következő táblázatban határozzuk 

meg:  

Tantárgy Írásbeli  
vizsga rész 

Szóbeli  
vizsga rész 

Gyakorlati  
vizsga rész 

 Alsó Felső Alsó Felső Alsó Felső 

Magyar nyelv 80 50 20 50   

Magyar irodalom 70 50 30 50   

Matematika 80 80 20 20   

Idegen nyelv 60 60 40 40   

Történelem   50  50   

Hon- és népismeret    100   

Etika/Hit- és 
erkölcstan 

50 50 50 50   

Környezetismeret 50  50    

Természetismeret  50  50   

Földrajz  50  50   

Biológia  50  50   

Fizika  80  20   

Kémia  80  20   

Ének-zene 20 50 80 50   

Technika és 
életvitel 

  20 60 80 40 

Vizuális kultúra   20 20 80 80 

Informatika    20  80 

Testnevelés és sport     100 100 
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A vizsga szabályai 

A tanulmányok alatti vizsgák rendje 

• A vizsgák témaköreit írásban kapja meg a diák a vizsgára jelentkezést követően a vizsgát 

szervező igazgatóhelyettestől. 

• osztályozó vizsgák esetén az első félév anyagából októberben, a 2. félév anyagából 

februárban 

• javítóvizsga esetén júniusban, az osztályozó konferenciát követően 

• (A szaktanár a témakijelölést 3 példányban készíti el a diák, a munkaközösség-vezető, és az 

igazgatóhelyettes részére.) 

 

Az írásbeli vizsgák rendje: 

• Az írásbeli vizsga feladatlapját a szaktanár készíti el, nyomtatott formában és a vizsgát 

szervező igazgatóhelyettesnek adja át legkésőbb az írásbeli vizsgát megelőző napon. 

• A vizsga teremben egy időben padonként 1 tanuló vizsgázhat. Az ülésrendet a felügyelő tanár 

jegyzőkönyvben rögzíti.  

• A tanulók csak az iskola bélyegzőjével ellátott papíron dolgozhatnak. A rajzokat ceruzával, 

minden egyéb munkát tollal kell elkészíteni. Az íróeszközről a tanulók maguk gondoskodnak. 

• Az írásbeli feladatok megoldásához rendelkezésre álló idő vizsgatárgyanként 45 perc 

• Egy napon legfeljebb két írásbeli vizsga szervezhető. 

• Az elégtelen írásbeli vizsgaeredmény szóbeli vizsgán javítható. 

 

A szóbeli vizsgák rendje 

• A szóbeli vizsga tételeit (kérdéseit) a szaktanár állítja össze és a vizsgabizottság elnökének 

adja át legkésőbb a szóbeli vizsgát megelőző napon. 

• A szóbeli vizsga nem nyilvános. 

• A szóbeli vizsgák 3 tagú vizsgabizottság előtt történnek.  

• A szóbeli vizsgán a tanulók 3-4 fős csoportokban folytatólagosan, szünet közbeiktatása nélkül 

vizsgáznak.  
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• A tanuló a kérdező tanár által kiadott kérdések megválaszolására gondolkodási időt kap. Ezt 

követően válaszát 10-15 percben önállóan fejti ki. 

• A dolgozatot a vizsgázó kérésére a vizsgáztató tanár felolvassa. 

• Ha a vizsgázónak engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen, és a 

vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia és kifejtenie. A 

felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételenként kell számítani. 

• Egy napon legfeljebb három szóbeli vizsga szervezhető. 

• A szóbeli vizsgák eredményének kihirdetése az adott vizsganapon történik. 

 

A gyakorlati vizsgák rendje 

• A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati 

vizsgarész rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról 

 

A vizsgák helye, ideje és magatartási szabályai 

• A vizsgák az iskola épületében az igazgató által kijelölt vizsgatermekben és időpontokban 

zajlanak. 

• A tanulmányok alatti vizsgák nem nyilvánosak. 

• A vizsgázók kötelesek az előre kifüggesztett vizsgabeosztás szerint pontosan megjelenni, az 

alkalomhoz illő öltözékben.  

• Javító vizsga esetén a bizonyítványt a vizsga megkezdése előtt le kell adni az 

osztályfőnöknek. 

• A tanulók a vizsgateremben segítséget nem vehetnek igénybe, egymással nem 

beszélgethetnek és a vizsga rendjét nem zavarhatják meg. 

• Rendbontás esetén a vizsgabizottság elnöke – jegyzőkönyv felvétele mellett – az érintett 

tanuló részére a vizsgát felfüggesztheti. 

A vizsgák értékelése 

• Az írásbeli vizsgák értékelése az alábbi egységes osztályozás szerint történik: 

0 -   33 %→elégtelen 

34 - 54 %→elégséges 

55 - 74 %→közepes 
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75 - 90 %→jó 

91 - 100%→jeles 

• A szóbeli és a gyakorlati vizsga értékelése egyetlen érdemjeggyel történik, amelyet a kérdező 

tanár javaslatára a vizsgabizottság állapít meg. 

• Abban az esetben, ha egy vizsga több vizsgarészből áll, a végső eredmény a vizsgarészekre 

adott osztályzatok átlagából kell számítani úgy, hogy az írásbeli és a gyakorlati vizsgarész 

duplán számít. 

 

A vizsgák eredményének kihirdetése 

• A szorgalmi időszak alatt letett vizsgák kihirdetése a vizsga napján történik. 

• Az augusztusi osztályozó, javító- és pótlóvizsgák eredményeinek ismertetése a megfelelő 

záradékkal ellátott bizonyítvány kiadásával azonos időben történik. 

 

A vizsgáztató tanárok megbízása és a vizsgák dokumentálása 

• A vizsgáztató tanárokat és a vizsgabizottság tagjait az intézményegység vezetője bízza meg 

feladatuk ellátásával, melyről a vizsgát megelőzően legalább 1 héttel értesíti (szóban) az 

érintetteket. 

• A vizsgákon a tanuló osztályfőnöke tanácskozási joggal vehet részt. 

• A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola irattárában 5 

évig meg kell őrizni! 

• A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja, valamint a diák 

szóbeli felkészülés alatti jegyzetei.  

• Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák megjelölésével értékeli és 

aláírásával látja el. 

• A dolgozatok egy év múlva selejtezhetők. 

 
 
 
 
 
 
 
 


