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Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok 

alatti vizsgák tervezett ideje 

A vizsgák rendje vonatkozik az 1. évfolyam félévétől a 8. évfolyam végéig történő 

minősítésekre. A tanulók osztályzatait év közbeni teljesítményük, érdemjegyeik és a vizsgákon 

nyújtott teljesítményük alapján kell megállapítani. A tanulmányok alatt a következő vizsgák 

tehetők: 

a.) osztályozóvizsga 

b.) különbözeti vizsga 

c.) pótló és 

d.) javítóvizsga. 

- egy napon egy tanuló maximum három vizsgát tehet, 

- az írásbeli vizsgákra 60 perc áll rendelkezésre, 

- a vizsgák között 30 perc pihenőidő biztosított, 

- a vizsgát háromtagú bizottság értékeli, 

- a sajátos nevelésű igényű és beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók 

számára hosszabb időkeret biztosítását és segédeszköz használatát az igazgató engedélyezi a 

szakértői vélemény figyelembe vételével, 

- a vizsga eredményének közlése még aznap kihirdetéssel, illetve a bizonyítvány 

záradékolásával történik. 

a.) osztályozó vizsga: 

- a tanulót felmentették a foglalkozásokon való részvétel alól pl. magántanuló; 

- független vizsgabizottság előtti vizsga a tanuló kérésére; 

- ha egy vagy több tantárgy követelményeinek engedéllyel egy tanévnél rövidebb idő alatt tesz 

eleget, 

- akinek éves igazolt és igazolatlan hiányzása meghaladja a 250 órát és nem osztályozható, ha 

a tantestület engedélyezi, 

- akinek hiányzása egy adott tárgyból a tantárgy óraszámának 30%-át eléri és nincs elegendő 

érdemjegye és nem minősíthető, ha a nevelőtestület engedélyezi. 

b.) különbözeti vizsga 

- ha a tanuló más iskolatípusból kéri felvételét és eltérő tanterv szerinti tanulmányokat 

folytatott, vagy idegen nyelvi emelt szintű csoportban kívánja folytatni tanulmányait. 
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c.) pótló vizsga 

- Aki neki fel nem róható ok miatt nem tudott osztályozó vagy javítóvizsgán részt venni: 

elkésett, nem ment el, a megkezdett vizsgáról engedéllyel távozott. 

- A pótló vizsga az igazgató engedélyével tehető, írásban és szóban is. 

d.) javítóvizsga 

- ha az osztályozó vagy különbözeti vizsgáról saját hibájából nem jelent meg, a megkezdett 

vizsgáról engedéllyel távozott, 

- aki tanév végén legfeljebb három tárgyból elégtelen osztályzatot kapott. 

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok 

alatti vizsgák tervezett ideje 

A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból tehetnek írásbeli, szóbeli vagy 

gyakorlati vizsgarészeket a tanulók: 

Tantárgy, írásbeli, szóbeli, gyakorlati vizsga 

Magyar nyelv: írásbeli és szóbeli 

Irodalom: írásbeli és szóbeli 

Idegen nyelvek: írásbeli és szóbeli 

Matematika: írásbeli és szóbeli 

Etika: írásbeli és szóbeli 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: írásbeli és szóbeli 

Természetismeret: írásbeli és szóbeli 

Fizika: írásbeli és szóbeli 

Kémia: írásbeli és szóbeli 

Biológia-egészségtan: írásbeli és szóbeli 

Földrajz: írásbeli és szóbeli 

Ének-zene: írásbeli és szóbeli  

Vizuális kultúra: írásbeli és szóbeli 

Informatika: gyakorlati 

Technika, életvitel és gyakorlat: írásbeli és szóbeli 

Testnevelés és sport: gyakorlati 

 


