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1.

A vizsgaszabályzat célja, hatálya

1.1. A vizsgaszabályzat célja, hogy a 20/2012. EMMI rendeletben foglaltak alapján
szabályozza a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgáinak lebonyolítását.
A fenti jogszabályban foglaltaknak megfelelően a tanulmányok alatt tett vizsgák – osztályozó
vizsga, különbözeti vizsga, javítóvizsga, pótló vizsga –
 időpontjait
 követelményeit
 részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati)
 és az értékelés rendjét
a nevelőtestület a Pedagógia Program alapján határozza meg és a helyben szokásos módon
nyilvánosságra hozza.
A tanulmányok alatti vizsgák célja azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi
vagy év végi osztályzatait évközi teljesítményük vagy érdemjegyeik alapján nem lehetett
meghatározni, ill. más, egyéb okok miatt pl.: előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni a tanuló,
iskolaváltás stb.. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
(1) A tanulmányok alatti vizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni.
(2) A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) és az
értékelés rendjét a nevelőtestület a helyi tanterv alapján határozza meg és a helyben
szokásos módon nyilvánosságra hozza. A tanulmányok alatti vizsga - ha azt az iskolában
szervezik - vizsgabizottságának elnökét és tagjait az igazgató bízza meg.
1.2. A vizsgaszabályzat hatálya
Jelen vizsgaszabályzat az intézményben szervezett tanulmányok alatt tett vizsgákra
vonatkozik, azaz:
 osztályozó vizsga
 különbözeti vizsga
 javítóvizsga
 pótló vizsga
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára
 aki osztályozó vizsgára jelentkezik
 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít
 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít
 aki tanulmányait valamely tantárgyból a már működő emelt szintű csoportban kívánja
folytatni.
Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulójára
 aki átvételét kéri az intézménybe és ennek feltételeként az igazgató különbözeti vizsga
letételét írja elő.
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Kiterjed továbbá a nevelőtestület tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira.
A tanulmányok alatt tett vizsgákra a jelentkezés módját és idejét a Házirend szabályozza: a
tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő – aláírásával benyújtott kérelem, a tanév rendjében
meghatározott ideig.
A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait a 20/2012.
EMMI rendelet tartalmazza.
Az érettségi vizsgákra történő jelentkezés rendjét és eljárás szabályait Az érettségi vizsga
vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet és módosításai
tartalmazzák.
Tanulmányok alatti vizsgák időpontjai
65.§ (1) A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot
kell kijelölni. Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig 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.
Osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén az éves munkaterv rögzíti: a tanév első
félévének lezárását megelőző hét munkanapja.
OSZTÁLYOZÓ VIZSGA
64.§ (2) 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
vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
c) az 51.§ (7) bekezdésében meghatározott időnél többet mulasztott és a nevelőtestület
döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság
előtt tesz vizsgát.
(3) Egy osztályozó vizsga – a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel – egy adott
tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év
lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni.
 Az előrehozott érettségi vizsga letételéhez szükséges osztályozó vizsgára azon tanulók
bocsáthatók, akik tanulmányi eredménye az adott tantárgyból - minden tanév végén legalább jó vagy jeles, illetve idegen nyelvek esetén a nyelvvizsga-bizonyítványt
bemutatták.
 Az érdemjegy megszerzése, illetve a vizsga sikeres befejezése nem mentesíti a vizsgázót a
további óralátogatás alól hit- és erkölcstan, valamint testnevelés tantárgyakból. A
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Magyarországi Református Egyház iskoláinak küldetésnyilatkozata, valamint az
egészséges életmódra nevelés megköveteli a már eredményes vizsgát tett tanulótól, hogy
életvitelével példát mutasson a többiek számára is.
74.§ (4) Ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított követelményeit
egy tanévben teljesíti, osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani. Ha a
tanuló több iskolai évfolyam valamennyi követelményét teljesíti, az osztályzatokat
valamennyi elvégzett évfolyam bizonyítványába be kell jegyezni. Ha a tanuló nem teljesíti az
iskolai évfolyam valamennyi követelményét, az egyes tantárgyak osztályzatát a törzslapján
valamennyi elvégzett évfolyamon fel kell tüntetni, és a vizsga évében, ezt követően az adott
évben kiállításra kerülő év végi bizonyítványba be kell írni.
Az összevont (maximum két évfolyam) osztályozó vizsgán olyan írásbeli és szóbeli tételt kell
kitűzni, amely mindkét évfolyam tananyagának ismereteit feltételezi. Ez esetben az írásbeli és
szóbeli vizsgák idejét időarányosan meg kell növelni. Mindkét évfolyamról külön-külön
bizonyítványt kell kiállítani.
 Az osztályozó vizsga díjtalan és nem nyilvános.
 Az osztályozó vizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A vizsga eredményét az
osztályfőnök írja be a törzslapba és a bizonyítványba - annak megjegyzésével, hogy a
tanuló osztályozó vizsgát tett. A bejegyzést az igazgató és az osztályfőnök írja alá. Az
összevont osztályozó vizsga eredményeit külön kell a törzslapba és bizonyítványba
bevezetni.
KÜLÖNBÖZETI VIZSGA






A különbözeti vizsgára a bizonyítvány benyújtásával kell jelentkezni. A
vizsgaengedélyt az igazgató adja, a különbözeti vizsga anyagát az érintett
munkaközösség-vezető(k)/szaktanárok állapítja(k) meg a Pedagógia Program alapján.
A különbözeti vizsga azokra a tantárgyakra, illetőleg tananyagokra terjed ki,
amelyeket a tanuló az érvényes tantervből és bizonyítványból megállapíthatóan az
előző osztály(ok)ban nem tanult.
A különbözeti vizsga az osztályozó vizsga sajátos formája, eljárási szabályai az
osztályozó vizsgáéval azonosak.

JAVÍTÓVIZSGA
64.§ (7) 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.
(8) A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus
15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.
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2.

A tanuló a javítóvizsgán - előzetes jelentkezés nélkül – bizonyítványával jelenik meg a
vizsgabizottság előtt.
A javítóvizsga indokolatlan elmulasztása osztályismétlést jelent.
A javítóvizsga nem ismételhető meg.
A javítóvizsga díjtalan és nem nyilvános.
A javítóvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A javítóvizsga eredményét az
osztályfőnök írja be a törzslapba és a bizonyítványba és ezt az igazgató írja alá. Az
eredményhirdetés a bizonyítvány kiosztásával történik.

Az írásbeli vizsga szabályai

Az írásbeli vizsgát a 20/2012. EMMI rendelet VI. fejezetében foglaltak alapján kell
megszervezni.
Tájékoztatásul – röviden:
67.§ (1) Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati vizsgára,
amennyiben a vizsgafeladat megoldását valamilyen rögzített módon, a vizsga befejezését
követően a vizsgáztató pedagógus által értékelhetően, – így különösen rajz, műszaki rajz,
festmény, számítástechnikai program formájában – kell elkészíteni.
(3) A vizsga kezdetekor a vizsgabizottság elnöke a vizsgáztató pedagógus jelenlétében
megállapítja a jelenlévők személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, majd
kihirdeti az írásbeli tételeket. A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez segítség nem adható.
(4) Az írásbeli vizsgán kizárólag a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapon,
feladatlapokon, tétellapokon (a továbbiakban együtt: feladatlap) lehet dolgozni. A rajzokat
ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával kell elkészíteni. A feladatlap előírhatja
számológép, számítógép használatát, amelyet a vizsgaszervező intézménynek kell
biztosítania.
(5) Az íróeszközökről a vizsgázók, az iskola helyi tanterve alapján a vizsgához szükséges
segédeszközökről az iskola gondoskodik, azokat a vizsgázók egymás között nem cserélhetik.
68.§ (1) A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett
feladatlapon feltünteti a nevét, a vizsganap dátumát, a tantárgy megnevezését. Vázlatot,
jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni.
(2) A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális
idő tantárgyanként hatvan perc.
(4) A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató engedélye
alapján
a) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb
harminc perccel meg kell növelni,
b) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó számára lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott
segédeszközt használja,
c) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet.
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69.§ (1) Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát
lehet megtartani. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc
pihenőidőt kell biztosítani. A pótló vizsga – szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával –
harmadik vizsgaként is megszervezhető.
A 20/2012. EMMI rendelet szabályozza
 az írásbeli vizsgák alatt elkövetett szabálytalanságokat és annak következményeit
 az írásbeli vizsgáról fel nem róható okból elkéső, távol maradó tanulók ügyének
kezelését
 az írásbeli vizsgáról felróható okból elkéső, távol maradó tanulók ügyének
kezelését
 a vizsgát engedély nélkül korábban abbahagyó tanulók ügyének kezelését
3.

A szóbeli vizsga szabályai

Az szóbeli vizsgát a 20/2012. EMMI rendelet VI. fejezetében foglaltak alapján kell
megszervezni.
70.§ (1) Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga.
A vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat.
(2) A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint
amely időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották.
(3) A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és –
amennyiben szükséges – kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes
tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik.
(4) Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell
biztosítani a szóbeli feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet
készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy
vizsgázó esetében a feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet több.
71.§ (3) A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató engedélye
alapján
a) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó számára harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni,
b) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teheti le.
(4) Ha a vizsgázónak a 68.§ (4) bekezdése alapján engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga
helyett szóbeli vizsgát tegyen, és a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két
vizsgatételt kell húznia, és az engedélynek megfelelő tételeket kell kifejtenie. A
felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételenként kell számítani. A
vizsgázó kérésére a második tétel kihúzása előtt legfeljebb tíz perc pihenőidőt kell adni,
amely alatt a vizsgázó a vizsgahelyiséget elhagyhatja.
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A 20/2012. EMMI rendelet szabályozza
 a szóbeli vizsgák alatt elkövetett szabálytalanságokat és annak következményeit
 a szóbeli vizsgáról fel nem róható okból elkéső, távol maradó tanulók ügyének
kezelését
 a szóbeli vizsgáról felróható okból elkéső, távol maradó tanulók ügyének kezelését
 a vizsgát engedély nélkül korábban abbahagyó tanulók ügyének kezelését
4.

A gyakorlati vizsga szabályai

Gyakorlati vizsgarészt tartalmaznak iskolánkban a következő tantárgyak:
 Informatika
 Rajz és műalkotások elemzése
 Testnevelés
 Ének-zene
5.

Az egyes vizsgatárgyak részei, követelményei és az értékelés rendje

Az egyes vizsgatárgyak követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az
intézmény helyi tantervében található követelményrendszerével.
5.1. Az értékelés rendje
A vizsgatárgy pontozása igazodik az aktuális érettségi szabályzat értékelési elvárásaihoz.
A teljesítmény százalékban történő kifejezésekor a számítást csak az egész szám
megállapításáig lehet elvégezni, tizedes jegy nem állapítható meg.
Az ettől való eltérést a tantárgyaknál jelezzük.

5.2. Az egyes vizsgatárgyak részei, követelményei
5.2.1. Hit- és erkölcstan – református hit- és erkölcstan
A református hit- és erkölcstan vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A vizsga a helyi tanterv
és az érettségi követelmények alapján méri meg a vizsgára jelentkezett tanuló tudását. Az
írásbeli maximális pontszáma a teljes vizsgára kapható pontszám 60%-ával, míg a szóbeli a
teljes vizsgára kapható pontszám 40%-ával egyezik meg.
Írásbeli vizsga: tesztből, rövid válaszokat igénylő részből és egy röviden kifejtendő
esszékérdésből áll. Időtartama: 60 perc
Szóbeli vizsga: a szaktanár által összeállított 10 tételből húz a vizsgázó. Időtartama: 15 perc
Az iskolában oktatott más vallású hit- és erkölcstan tantárgyak esetén a református hit- és
erkölcstan vizsgatárgy részei, követelményei az irányadóak.
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5.2.2. Magyar nyelv és irodalom
Magyar nyelv és irodalom
Írásbeli vizsgán a szövegalkotási készséget és az írásbeli nyelvhasználat szintjét mérjük fel.
Helyesírási szótár használható.
A helyesírást az érettségi dolgozatok javítási útmutatója szerint vesszük figyelembe:
max. -15%
Szóbeli vizsgán a vizsgázó a megismert tételekhez rendelt nem nyilvános feladatot fejti ki.
A felelet értékelése: tartalom és előadásmód: 50-50%
A) KÜLÖNBÖZETI VIZSGA (emelt szinten tanulók csoportjába soroláshoz)
A vizsga tárgya magyar nyelv és irodalom.
Írásbeli vizsga: 2x45 perc, feladattípusai az emelt szintű szövegalkotási feladatok.
a) egy mű elemzése 45 perc,
b) reflektálás, gyakorlati írásbeliség 45 perc.
B) JAVÍTÓVIZSGA, OSZTÁLYOZÓ VIZSGA (ha a tanuló nem osztályozható)
Magyar irodalom
Írásbeli vizsga: 45 perc
Feladattípusok: egy mű elemzése, összehasonlítás
Szóbeli: tételhúzás alapján
Magyar nyelvtan:
Feladatlap az adott tanulmányi szakasz tananyagából
Szóbeli: tételhúzás alapján
C) OSZTÁLYVIZSGA (belső vizsga a helyi tanterv alapján)
Ideje: az írásbeli érettségi vizsgák 1-2. napjai, beosztás szerint
Osztályvizsgát szervezünk a 9. évfolyamon magyar nyelvtanból. Anyaga a leíró nyelvtan,
célja a rendszerezés, a fogalomhasználat gyakorlása, a szóbeli kifejezőkészség elmélyítése.
A szaktanár jelöl ki 20 tételt úgy, hogy a felelet időtartama kb. 5 perc legyen.
Osztályvizsgát szervezünk a 10. évfolyamon magyar irodalomból. Anyaga a 9-10. évfolyam
tananyaga Arany Jánossal bezárólag. Célja a témának megfelelően szerkesztett, szakszerű és
helyes magyarságú szöveg szóbeli előadása. A szaktanár jelöl ki 15 tételt, ebből 4-5
világirodalom.
A tételek, feladatok nyilvánosak. A vizsga tételhúzás alapján zajlik. A felkészüléshez
szöveggyűjteményt a szaktanár biztosít.
A felelet időtartama max. 10 perc, a tanuló önállóan felel. A felelet értékelése: tartalom és
előadásmód: 50-50%. Póttétel húzására egyszer van lehetőség
Osztályzata: vizsgajegy (1:3)
A vizsga ideje: május vége. Ha a tanuló neki felróható okból mulaszt: elégtelent kap.
Ha fel nem róható okból mulaszt: a vizsgát pótolnia kell a tanév befejezéséig.
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5.2.3. Történelem
A történelem vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli és szóbeli vizsga az érettségi
vizsgaszabályzat történelem vizsgáztatásra vonatkozó utasításainak szellemében kéri számon
a tanulót az adott tanév tananyagát figyelembe véve.
Az írásbeli maximális pontszáma a teljes vizsgára kapható pontszám 60%-ával, míg a szóbeli
a teljes vizsgára kapható pontszám 40%-ával egyezik meg.
Írásbeli vizsgarész: rövid válaszokat igénylő részből és röviden kifejtendő esszékből
(egyetemes és magyar történelmi) áll.
Időtartama: 60 perc
Szóbeli vizsga: a szaktanár által összeállított 10 tételből húz a vizsgázó.
Időtartama: 15 perc
5.2.4. Idegen nyelvek
Angol nyelv
Az angol nyelvi vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli és szóbeli vizsga az érettségi
vizsgaszabályzat angol nyelv vizsgáztatására vonatkozó utasításainak szellemében kéri
számon a tanulót az adott tanév tananyagát figyelembe véve.
Az írásbeli maximális pontszáma a teljes vizsgára kapható pontszám 78%-ával, míg a szóbeli
a teljes vizsgára kapható pontszám 22%-ával egyezik meg.
Az írásbeli vizsga:
Időtartama: 60 perc
Az írásbeli vizsga őszpontszáma: 90 pont
1. rész: (40 perc)
- Nyelvhelyesség (30 feleletválasztós feladat) 30 pont
- Szövegértési feladat (1 hosszabb és 1 rövidebb szöveg) 30 pont
Az 1. dolgozatrész beszedésre kerül.
2. rész: (20 perc)
- Irányított fogalmazás (60-80 szavas fogalmazás, melyhez nyomtatott kétnyelvű
szótár használható) 30 pont
Értékelési szempontok:
A megadott szempontok követése: 10 pont
Szövegalkotás: 10 pont
Szókincs, kifejezésmód: 5 pont
Nyelvhelyesség, helyesírás: 5 pont
Szóbeli vizsga:
Időtartama: maximum 15 perc vizsgázónként
Szóbeli vizsga összpontszáma: 25 pont
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A feladatok kidolgozásához felkészülési idő nincs.
Szóbeli vizsga tartalma: a szaktanár által összeállított 10 tételből húz a vizsgázó. Egy témakör
4-5 kérdést tartalmaz a témához kapcsolódóan. A témakört a vizsgázó önállóan kifejti és a
tanár segítő kérdéseket tesz fel, ha szükséges.
Értékelési szempontok:
Témában való jártasság: 9 pont
Szókincs: 8 pont
Nyelvhelyesség: 5 pont
Kiejtés: 3 pont
(Értékelő lap mellékelve)
Vizsgázó adatai
Név:
Osztály:
Tantárgy:
Írásbeli
Nyelvhelyesség
Szövegértési feladat
Irányított fogalmazás
A megadott szempontok
követése
Szövegalkotás
Szókincs, kifejezésmód
Nyelvhelyesség, helyesírás
összesen

Adható pontszám
30
30

Elért pontszám

Adható pontszám

Elért pontszám

10
10
5
5
30
Adható pontszám
90

Elért pontszám

Adható pontszám
témában való jártasság
9
szókincs
8
nyelvhelyesség
5
kiejtés
3
Szóbeli vizsga összesen
25
Osztályozó vizsga
Adható
Elért
összesen
pontszám
pontszám
115
Vizsgáztató adatai
Név:
Aláírás:

Elért pontszám

Írásbeli vizsga összesen
Szóbeli
Témakör:
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Százalék

Érdemjegy

Osztályozó vagy különbözeti vizsga angol célnyelvi civilizáció tantárgyból
A vizsga szóbeli vizsgából áll a középszintű érettségi követelményekhez igazodva. A
vizsgázó tíz tételből húzhat egyet. Minden egyes tétel A és B részből áll. Az A rész a
tényanyagot, a B rész mellékleteket tartalmaz. A vizsgázó rendelkezésére maximum 15 perc
áll, hogy számot adjon tudásáról: az A tételről maximum 10, a B tételről maximum 5 percig
beszélhet. Felkészülési idő 30 perc. Az értékelést a mellékelt táblázat tartalmazza.
Értékelés
A szóbeli vizsgán a jelöltet a szaktanár pontskála segítségével értékeli. A feleletre adható
maximális pontszám 50, amelyből az első résztétel megoldásra maximum 30, a másodikéra
maximum 20 pont adható. Ezen belül az első tétel esetében maximum 20 pontot kaphat a
jelölt a felelet tartalmáért, 5 pontot a logikus felépítéséért és 5 pontot a megfelelő (szak)
szókincs használatáért. A második tétel esetében maximum 15 pontot kaphat a jelölt a felelet
tartalmáért és 5 pontot a megfelelő (szak) szókincs használatáért.
Értékelőlap

A résztétel
összpontszáma
(max.: 30)

(Szak) szókincs
(max.: 5)

Szóbeli vizsga 2. résztétel

Tartalom (max.: 15)

(Szak) szókincs
(max.: 5)

Felépítés (max.: 5)

A
vizsgázó
neve

Tartalom (max.: 20)

Szóbeli vizsga 1. résztétel

A résztétel
összpontszáma
(max.: 20)

A szóbeli
vizsgán
elért
pontszám
(max.: 50)

Érdemjegy

Német nyelv
Az értékelés rendje
A vizsgatárgy pontozása igazodik az érettségi szabályzat értékelési elvárásaihoz. A
teljesítmény százalékban történő kifejezésekor a számítást csak az egész szám megállapításáig
lehet elvégezni, tizedes jegy nem állapítható meg.
A vizsgatárgy részei, követelményei
Az írásbeli maximális pontszáma a teljes vizsgára kapható pontszám 80%-ával, míg a szóbeli
a teljes vizsgára kapható pontszám 20%-ával egyezik meg.
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A német nyelvi vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli és szóbeli vizsga az érettségi
vizsgaszabályzat német nyelv vizsgáztatására vonatkozó utasításainak szellemében kéri
számon a tanulót az adott tanév tananyagát figyelembe véve.
Általános tantervi és emelt szinten
Az írásbeli vizsga:
Időtartama: 60 perc
Az írásbeli vizsga összpontszáma: 80 pont
1. rész: (40 perc)
- Nyelvhelyesség (15 feleletválasztós feladat)
- Szövegértési feladat (1 hosszabb szöveg és egy rövidebb szöveg)
Az 1. dolgozatrész beszedésre kerül.
2. rész: (20 perc)
- Irányított fogalmazás (60-80 szavas levél, melyhez nyomtatott kétnyelvű szótár használható)
Szóbeli vizsga:
Időtartama: maximum 10 perc vizsgázónként
Szóbeli vizsga összpontszáma: 20 pont
A feladatok kidolgozásához felkészülési idő nincs.
Szóbeli vizsga tartalma: a szaktanár által összeállított legalább 10 tételből húz a vizsgázó. Egy
témakör 4-5 kérdést tartalmaz a témához kapcsolódóan. A témakört a vizsgázó önállóan
kifejti és a tanár segítő kérdéseket tesz fel, ha szükséges.
5.2.5. Matematika
Javítóvizsga és középszintű osztályozó- és különbözeti vizsga esetén:
A matematika vizsga írásbeli és az írásbeli vizsgán 25% alatti (de legalább 10%-ot elérő)
eredmény esetén szóbeli részből áll. Az írásbeli és szóbeli vizsga az érettségi vizsgaszabályzat
matematika tantárgyi vizsgáztatásra vonatkozó utasításainak szellemében kéri számon a
tanulót az adott tanév tananyagát figyelembe véve.
Az írásbeli vizsgarész öt egyszerű és három összetett számításos feladatot tartalmaz,
esetenként több alkérdéssel, melyek a tanév minden témakörét érintik. Az írásbeli vizsgán
szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó
és szögmérő használható. Az írásbeli vizsgán függvénytáblázat csak a 12. évfolyam
tananyagát számonkérő vizsga esetén használható.
Az írásbeli vizsga időtartama 60 perc.
A szóbeli vizsgán a szaktanár által összeállított legalább tíz tételből húz a vizsgázó. A szóbeli
tételek a tanév anyagában szereplő definíciókat és tételeket kérik számon közvetlenül és
egyszerű feladatok kapcsán. A szóbeli vizsgán kérdések tehetők fel az írásbeli dolgozattal
kapcsolatban is. A szóbeli vizsga időtartama: (legfeljebb) 15 perc.
A vizsga pontjainak megoszlása:
Írásbeli: 5 x 3 pont + 3 x 15 pont = 60 pont
Szóbeli:
30 pont
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A szóbeli vizsgarészen csak az a tanuló vehet részt, aki az írásbelin legalább 10%-os
eredményt elért.
Az írásbeli vagy a szóbeli vizsgarészen 10% alatt teljesítő tanuló érdemjegye elégtelen.
A vizsga értékelése:
Javító- és osztályozó vizsga:
Írásbeli vizsga esetén:

48 – 60 pont
36 – 47 pont
24 – 35 pont
15 – 23 pont
6 – 14 pont
– 5 pont

Írásbeli és szóbeli vizsga esetén:

–
–
–
–
–
–

jeles
jó
közepes
elégséges
szóbeli vizsgát tehet
elégtelen

72 – 90 pont
54 – 71 pont
36 – 53 pont
23 – 35 pont
– 22 pont

–
–
–
–
–

jeles
jó
közepes
elégséges
elégtelen

Különbözeti vizsga: a sikeres vizsga feltétele a követelmények legalább 25%-ának teljesítése.
Emelt szintű osztályozó- és különbözeti vizsga esetén:
A matematika vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli és szóbeli vizsga az érettségi
vizsgaszabályzat matematika tantárgyi vizsgáztatásra vonatkozó utasításainak szellemében
kéri számon a tanulót az adott tanév tananyagát figyelembe véve.
Az írásbeli vizsgarész négy összetett számításos feladatot tartalmaz, esetenként több
alkérdéssel, melyek a tanév minden témakörét érintik. Az írásbeli vizsgán szöveges adatok
tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó és szögmérő
használható. Az írásbeli vizsgán függvénytáblázat csak a 12. évfolyam tananyagát
számonkérő vizsga esetén használható.
Az írásbeli vizsga időtartama 60 perc.
A szóbeli vizsgán a szaktanár által összeállított legalább tíz tételből húz a vizsgázó. A szóbeli
tételek a tanév anyagában szereplő definíciókat és tételeket (bizonyítással együtt) kérik
számon. A szóbeli vizsgán kérdések tehetők fel az írásbeli dolgozattal kapcsolatban is.
A szóbeli vizsga időtartama: (legfeljebb) 15 perc.
A vizsga pontjainak megoszlása:
Írásbeli: 4 x 15 pont = 60 pont
Szóbeli:
20 pont
A szóbeli vizsgarészen csak az a tanuló vehet részt, aki az írásbelin legalább 10%-os
eredményt elért.
Az írásbeli vagy a szóbeli vizsgarészen 10% alatt teljesítő tanuló érdemjegye elégtelen.
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A vizsga értékelése:
Osztályozó vizsga: 64
48
32
20

– 80 pont
– 63 pont
– 47 pont
– 31 pont
– 19 pont

–
–
–
–
–

jeles
jó
közepes
elégséges
elégtelen

Különbözeti vizsga: a sikeres vizsga feltétele a követelmények legalább 50%-ának teljesítése.
5.2.6. Fizika
A fizika vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli és szóbeli vizsga az érettségi
vizsgaszabályzat fizika vizsgáztatásra vonatkozó utasításainak szellemében kéri számon a
tanulót az adott tanév tananyagát figyelembe véve, azzal a különbséggel, hogy a szóbeli
vizsgán kísérletet nem kell elvégeznie a tanulónak.
Az írásbeli vizsgarész tíz feleletválasztós kérdést és három számításos feladatot tartalmaz,
esetenként több alkérdéssel, melyek a tanév minden témakörét érintik. Az írásbeli vizsgán
számológép és bármilyen típusú függvénytáblázat használható.
Az írásbeli vizsga időtartama 60 perc.
A szóbeli vizsgán a szaktanár által összeállított legalább tíz tételből húz a vizsgázó. A
felkészülési időben függvénytáblázat használható.
A vizsga pontjainak megoszlása:
Írásbeli: 10x3 pont + 3x15 pont = 75 pont
Szóbeli:
35 pont
A szóbeli vizsgarészen csak az a tanuló vehet részt, aki az írásbelin legalább 10%-os
eredményt elért. Az írásbeli vagy a szóbeli vizsgarészen 10% alatt teljesítő tanuló érdemjegye
elégtelen.
5.2.7. Informatika
Az informatika vizsga gyakorlati és szóbeli részből áll és az adott tanév anyagát veszi
figyelembe.
A vizsgáztatás lebonyolítására az informatika érettségire vonatkozó szabályok az irányadóak.
Gyakorlati vizsgarész:
Az adott év tananyagától függően 2-3, számítógéppel megoldandó feladat.
Időtartama: az adott feladatoktól függ, az érettségin előirányzott időpontokat kell figyelembe
venni.
 prezentáció: 20 perc
 weblapszerkesztés: 20 perc
 szövegszerkesztés: 60 perc
 táblázatkezelés: 50 perc
 adatbázis: 30 perc
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Szóbeli vizsgarész:
A szaktanár által összeállított 10 tételből húz a vizsgázó. 30 perc felkészülési idő után
10 perces egybefüggő szóbeli feleletet ad a vizsgázó. A szaktanár – ha szükséges – irányított
kérdéseket tehet fel a felelet folyamatossága érdekében.
Értékelés:
Gyakorlati rész:
az adott feladatoktól függ, az érettségin előirányzott pontokat kell figyelembe venni.
 prezentáció: 15 pont
 weblapszerkesztés: 15 pont
 szövegszerkesztés: 40 pont
 táblázatkezelés: 30 pont
 adatbázis: 20 pont
Szóbeli rész:
30 pont, az érettségin meghatározott szempontok szerint.
5.2.8. Biológia
A vizsga szóbeli és írásbeli részből áll. Az írásbeli és szóbeli vizsga az érettségi
vizsgaszabályzat biológia vizsgáztatásra vonatkozó utasításainak szellemében kéri számon a
tanulót az adott tanév tananyagát figyelembe véve.
Írásbeli rész (60%): A feladatlap felépítése és feladat-típusai megfelelnek egy középszintű
érettségi feladatlapénak: rövid válaszokat igénylő feladatok.
Időtartama: 45 perc
Szóbeli rész (40%): a szaktár által összeállított 10 tételből húz a vizsgázó.
5.2.9. Kémia
A vizsga szóbeli és írásbeli részből áll. Az írásbeli és szóbeli vizsga az érettségi
vizsgaszabályzat kémia vizsgáztatásra vonatkozó utasításainak szellemében kéri számon a
tanulót az adott tanév tananyagát figyelembe véve, azzal a különbséggel, hogy a szóbeli
vizsgán nem kell kísérletet elvégezni a tanulónak.
Írásbeli rész (60%): A feladatlap felépítése és feladat-típusai megfelelnek egy középszintű, ill.
emelt szintű érettségi feladatlapénak: egyszerű választás, négyféle asszociáció, táblázat,
elemző feladat, számítási feladat, esettanulmány.
Időtartama: 60 perc
Szóbeli rész (40%): a szaktanár által összeállított 10 tételből húz a vizsgázó.
Időtartama: maximum 15 perc.
5.2.10. Ének-zene, egyházi ének
Az ének-zene vizsga írásbeli és szóbeli-gyakorlati részből áll. Az írásbeli és szóbeligyakorlati vizsga az érettségi vizsgaszabályzat ének-zene vizsgáztatására vonatkozó
utasításainak szellemében kéri számon a tanulót az adott tanév tananyagát figyelembe véve.
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Írásbeli vizsgarész: zenetörténeti teszt (műfajok, zeneszerzők), zeneelméleti ismeretek
(tempó, dinamika, hangközök, előjegyzések ismerete, zeneelméleti fogalmak)
Időtartama: 60 perc
Szóbeli-gyakorlati vizsga:
Egyházi ének tárgyból: 5 zsoltár és 5 dicséret közül húz a vizsgázó egyet-egyet, amelyeket
egy versszakkal emlékezetből el kell énekelnie. A zsoltárokat, dicséreteket elemezze a
vizsgázó zeneelméleti szempontból (ritmus, hangnem, előadásmód), valamint beszéljen a
szerzőikről.
5 népdalból egyet húz a vizsgázó, melyet két versszakkal emlékezetből elénekel és elemzi a
népdalt.
5 műdalból egyet húz a vizsgázó, melyet emlékezetből elénekel, el kell mondania a hozzá
tartozó zenetörténeti korszak ismertető jegyeit, az ének szerzőjének munkásságát, műveit.
Írásbeli: 60 pont
Szóbeli-gyakorlati: 40 pont
5.2.11. Testnevelés
A testnevelés vizsga elméleti és gyakorlati részből áll.
Az elméleti és a gyakorlati rész az érettségi vizsgaszabályzat középszintű vizsgáztatásra
vonatkozó utasításainak megfelelően kéri számon a vizsgázótól az adott tanév tudásanyagát.
Az elméleti rész 1/3, míg a gyakorlati rész 2/3 részét adja az összpontszámnak.
A vizsga lehetősége nem jár alanyi jogon minden tanulónak.
A vizsga engedélyezésének előfeltétele a vizsgázó tanulmányi eredményének legalább 4,0-es
tantárgyi átlaga, valamint a vizsgázó általános erkölcsi megfelelése és a testnevelés
tantárgyhoz való pozitív viszonyulása, beállítottsága, életmódja.
Az érdemjegy megszerzése, illetve a vizsga sikeres befejezése nem mentesíti a vizsgázót a
további óralátogatás alól. Az egészséges életmódra nevelés megköveteli a már eredményes
vizsgát tett tanulótól, hogy életvitelével példát mutasson a többiek számára is. /Érdemjegyet
természetesen nem kap, a számonkérések alól mentesül, de kondícionális és koordinációs
képességfejlesztésben, sportjátékokban továbbra is részt vesz./.
Az elméleti rész:

-

legalább 10 tételből választ a vizsgázó
1 tétel „A” és „B” részből áll
összesen 50 pont szerezhető

A gyakorlati rész:

- a vizsgahely előkészítése előzőleg,
- atlétika /futás; ugrás; dobás/,
- torna /1 választott szer + 1 sorsolással eldöntött szer,
- labdajáték /1 választott sportjáték 3 gyakorlatának bemutatása,
- gimnasztika, kötélmászás, illetve függeszkedés
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/legalább 48 ütemű folyamatos gimnasztikai gyakorlatsor vagy
köredzés gyakorlatainak bemutatása/
- 1 választott sportág 2 gyakorlatának bemutatása
/úszás v. grandbirkózás/
- összesen: 100 pont szerezhető
A vizsga ideje 120 perc:
elmélet – 30 perc/20 perc felkészülés, 10 perc felelés
gyakorlat – 90 perc
/15 perc általános melegítés; 5 perces gyakorlat-specifikus bemelegítés; a
gyakorlatok bemutatásának ideje/
Az értékelés rendje: összesen 150 pont/100 pont - gyakorlat
50 pont - elmélet
5.2.12. Rajz és vizuális kultúra
Az osztályozó, különbözeti, javító és pótló vizsga számonkérési módjai: írásbeli és szóbeli
vizsgák. Az egyes vizsgarészeken elért eredmények 50-50%-os arányban kerülnek
beszámításra az értékelés során.
A rajz és vizuális kultúra gyakorlati vizsgán hat tételből kell egyet húznia a vizsgázónak. A
tételek 1 elméleti és egy gyakorlati feladatot tartalmaznak. Mindkét feladat az adott évfolyam,
adott félévének gyakorlati és elméleti anyagából tevődik össze. A felkészülési idő 90 perc. A
gyakorlati feladat egy rekonstrukciós feladat szerkesztését (vetületi-, axonometrikus-,
perspektivikus) vagy egy egyszerű tanulmányrajz elkészítését kéri látvány vagy megadott
szempontok alapján.
A gyakorlati vizsgarészre a tanuló 60 pontot kaphat: 30 az elméleti kérdés megválaszolása,
30 a gyakorlati feladat megoldása.
A gyakorlati vizsgához szükséges eszközök: A4-es rajzlap, puha grafit, radír, színes eszköz,
körző, egy derékszögű és egy bármilyen vonalzó.
5.2.13. Földrajz
A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli és szóbeli vizsga az érettségi
vizsgaszabályzat földrajz tantárgyi érettségi vizsgára vonatkozó utasításainak megfelelően
kéri számon a tanulót az adott tanév tananyagát figyelembe véve.
Írásbeli rész (60 pont):
Az írásbeli feladatsor az adott tanév valamennyi fő témaköréből tartalmaz kérdéseket
topográfiai, tesztjellegű és/vagy rövid válaszokat igénylő feladatok formájában. A feladatlap
megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható. Időtartama: 60 perc.
Szóbeli rész (40 pont):
A szaktanár által összeállított legalább 10 tételből húz a vizsgázó. A tételek a) és b) részből
állnak, melyek az adott tanév különböző témaköreiből tartalmaznak kifejtendő feladatot.
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Vizsgázónként szükséges segédeszköz a középiskolai földrajzi atlasz. A vizsgázó vázlatot
készíthet, és azt felhasználhatja. A tételt a vizsgázónak önállóan, a szaknyelv használatával
kell kifejtenie. Időtartama: (legfeljebb) 15 perc.
6. ÁLTALÁNOS ISKOLÁRA vonatkozó szabályok
1. A vizsga fajtái, vizsgára kötelezettek:
- osztályozó vizsga
osztályozó vizsgát tesz az a tanuló,
• akinek éves hiányzása a jogszabályban előírt mértéket (250 óra) meghaladja, illetve
egy adott tantárgyból a tanítási órák több mint 30%-át hiányozta, és nem
osztályozható, ha a tantestület engedélyezi, osztályozó vizsgát tehet (a tanuló csak
eredményes osztályozó vizsga letételével folytathatja tanulmányait magasabb
évfolyamon),
• aki vendégtanuló,
• aki rendszeres iskolába járás alól felmentett.
A rendszeres iskolába járás alóli felmentés legfeljebb egy tanévre szól. A tanuló a
tantervi követelmények teljesítéséről osztályozó vizsgán tesz tanúbizonyságot.
• aki átvétellel tanulói jogviszonyt létesít és eltérő tanterv szerinti tanulmányokat
folytatott.
- különbözeti vizsga
különbözeti vizsgát tesz az a tanuló, aki
• tanulói jogviszony átvétellel való létesítéséhez más iskolatípusból kéri felvételét,
• eltérő tanterv szerinti tanulmányokat folytatott, és azonos vagy magasabb évfolyamra
jelentkezik,
- javítóvizsga
javítóvizsgát tesz az a tanuló,
• aki tanév végén elégtelen osztályzatot kapott,
• aki az osztályozó vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte be, ill. az
előírt időpontig nem tette le,
• aki az osztályozó vizsga követelményeinek nem felelt meg.
- pótló vizsga
• a tanulmányok alatti pótló vizsgán vehet részt az a tanuló, aki neki fel nem róható ok
miatt nem tudott osztályozó vagy javítóvizsgát tenni.
2. Vizsgaforma, vizsgarészek:
írásbeli vizsga
szóbeli vizsga
gyakorlati vizsga
3. Vizsgaidőszakok:
• javítóvizsga: augusztus 15. – augusztus 31-e között
• osztályozó vizsga: a házirendben meghatározott két időszakban
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A tagintézmény-vezető engedélyezheti, hogy a tanuló a fentiektől eltérő időpontban tegyen
vizsgát.
4. Jelentkezés a vizsgákra:
• A tanuló a tanév helyi rendjében meghatározott időpontig (a vizsga előtt két héttel) az
iskolában, írásban (kiskorú tanuló esetén a gondviselő aláírásával) jelentkezhet.
• A diák tájékoztatást kap a vizsga időpontjáról, helyéről, a vizsgarészekről, továbbá a
vizsgával kapcsolatos jogorvoslati lehetőségről.
5. A vizsgák helye, ideje és magatartási szabályai
A vizsgák az iskola épületében a tagintézmény-vezető 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. Javítóvizsga
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.
6. A vizsgák értékelése
Első évfolyamon szöveges értékelés mindkét félévben, második évfolyamon szöveges
értékelés első félévben.
Az írásbeli vizsgák értékelése a többi évfolyamon az alábbi egységes osztályozás szerint
történik:
• 0 - 33% → elégtelen
• 34 - 50% → elégséges
• 51 - 75% → közepes
• 76 - 90% → jó
• 91 - 100% → jeles
A szóbeli és a gyakorlati vizsga értékelése egyetlen érdemjeggyel történik, amelyet a kérdező
tanár javaslatára a vizsgabizottság állapít meg.
7. A vizsgák eredményének kihirdetése
A szorgalmi időszak alatt letett vizsgák kihirdetése a vizsga napján történik.
Az augusztusi osztályozó, javító és pótló vizsgák eredményeinek ismertetése a megfelelő
záradékkal ellátott bizonyítvány kiadásával azonos időben történik.
8. A vizsgáztató tanárok megbízása és a vizsgák dokumentálása
A vizsgáztató tanárokat és a vizsgabizottság tagjait a tagintézmény-vezető bízza meg
feladatuk ellátásával, melyről a vizsgát megelőzően legalább 1 héttel értesíti (szóban) az
érintetteket.
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A vizsgabizottság minimum három főből áll. Az általa ellátandó feladatok
- elnök
- kérdező tanár
- ellenőrző tanár
Az elnök
- felel a szabályok betartásáért,
- ellenőrzi a vizsgázók adatait, vezeti a jegyzőkönyvet,
- ha kell, szavazást rendel el
Kérdező tanár(ok)
- csak megfelelő tanári végzettséggel lehet
- lehetőség szerint ne az kérdezze a tanulót, aki vizsgára küldte.
Az igazgató felel a vizsgák szabályos lebonyolításáért.
Ellenőrző tanár
- lehetőség szerint szakos tanár
- felel a vizsga szabályszerűségéért
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. A szülő kérésre a fenti dokumentumba betekinthet.
Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák megjelölésével értékeli, és
aláírásával látja el. A dolgozatok egy év múlva selejtezhetők.
Írásbeli vizsgák általános szabályai
A tanteremben minden padban csak egy diák ülhet. A feladatlapot az iskola pecsétjével kell
ellátni, fel kell tüntetni a tantárgy megnevezését, a tanuló nevét és a dátumot. A feladatlap
megoldásának ideje 45 perc, kivétel a nyelvi előkészítő évfolyamon a célnyelv, ahol 60 perc
áll a tanuló rendelkezésére. A vizsgán használható segédeszközöket a szaktanár tájékoztatása
alapján a tanuló hozza magával.
Egy vizsganapon két írásbeli vizsga tehető le, de közöttük 10 perc pihenőidőt kell biztosítani,
kivétel, pótló vizsga esetén három írásbeli vizsga tartható.
Ha a vizsgázó az írásbelin szabálytalanságot követ el, a felügyelő tanár e tényt
jegyzőkönyvben rögzíti, és felvezeti a feladatlapra és jelenti a tagintézmény-vezetőnek.
7.

ALSÓ TAGOZAT

Hit- és erkölcstan
A vizsga szóban történik.
A kiadott 10 bibliai történetekből választ a vizsgáztató. Max. 20 perc felkészülési idő után a
vizsgázó 10 perces feleletet ad. Ha szükséges, a szaktanár irányított kérdéseket tehet fel. A
vizsgán nem használható semmiféle segédeszköz.
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Matematika
A vizsga írásban történik. A vizsga anyaga a helyi tantervre épülve az adott tanév anyagát
öleli fel. A vizsgafeladatok a munkafüzet feladataihoz, valamint a témazárók feladataihoz
hasonlóak. Időtartama legfeljebb 45 perc.
Magyar nyelv és irodalom
Az irodalom vizsga írásban és szóban történik, a nyelvtani rész írásbeli vizsgából áll. A vizsga
anyaga a helyi tantervre épülve az adott tanév anyagát öleli fel.
Írásbeli vizsga
Nyelvtani rész: A vizsgafeladatok a munkafüzet feladataihoz, valamint a témazárók
feladataihoz hasonlóak. Időtartama legfeljebb 45 perc.
Irodalom rész: Néma olvasás és a szövegértés felmérése feladatlap formájában. Az
összértékelés 60%-át adja.
Szóbeli vizsga
A hangos olvasás felmérése és az értő olvasás ellenőrzése az olvasottakkal kapcsolatos
kérdések alapján. Az összértékelés 40%-át adja.
Időtartama: legfeljebb 30 perc
Környezetismeret
A vizsga szóban zajlik. A vizsga anyaga a helyi tantervre épülve az adott tanév anyagát öleli
fel. Az adott tanév témaköreiből két-két kérdést tesz fel a vizsgáztató. Térkép használható.
Időtartama: 20 perc
Rajz és vizuális kultúra
Gyakorlati vizsga. Az adott évfolyam helyi tantervére épülően egy, a tanító által választott
illusztráció készítése megadott technikával. Rajzfelszerelést a tanuló hozzon magával.
Ének-zene
Gyakorlati vizsga. A vizsga anyaga a helyi tantervre épülve az adott tanév anyagát öleli fel.
A törzsanyagból öt, a tanító által kiválasztott dal eléneklése kotta nélkül, egyenletes
lüktetéssel és ritmustapssal kísérve. Szolmizációs kézjelek felismerése, éneklése. Kétnegyedes
ütemben nyolc ütem leírása diktálás után.
Technika
Gyakorlati vizsga. Az adott évfolyam helyi tantervére épülve egy, a tanító által választott
munkadarab elkészítése. A szükséges eszközöket az iskola állja.
Testnevelés
Gyakorlati vizsgát tesz a tanuló. Az adott évfolyam helyi tantervére épülve egy, a tanító által
választott munkadarab elkészítése. Kötélhajtás előre 30 mp-ig. Labdavezetés lassú futással.
Futás 30 m és 400 m. Gurulóátfordulás előre, tarkóállás.
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Angol nyelv (4. osztály)
Az idegen nyelvi vizsga két részből áll. Egy írásbeli és egy szóbeli részből. A vizsga anyaga a
helyi tantervre épülve az adott tanév anyagát öleli fel.
Az írásbeli rész:
Az összértékelés 50%-át adja. A feladatlap két részből áll: nyelvtani rész és az adott év főbb
témaköreinek szókincsét átölelő rész. A feladatok a tankönyv és a munkafüzet feladataihoz
hasonló kérdésekből állnak.
Időtartama: 45 perc
A szóbeli rész:
Az összértékelés 50%-át adja. A tananyagban található alapvető társalgási, szituációs
feladatokra épül. Elsősorban kérdésalkotásra, kérdésekre adott válaszokra, valamint rövid
szóbeli szövegalkotásra összpontosul.
Időtartama: 30 perc
8.

FELSŐ TAGOZAT

Matematika
A szabályzat tartalmazza az osztályozó-, javító- és különbözeti vizsgák anyagát. A vizsga
írásbeli részből áll. A vizsga tananyaga a helyi tantervre épül, és az adott év anyagát öleli fel.
Időtartama: 60 perc.
A következő segédeszközök vehetők igénybe: körző, vonalzó, szögmérő; számológép NEM.
A vizsga tartalmaz három egyszerű és két összetett számításos, ill. szerkesztési feladatot. Ezek
a témazáró feladataihoz, ill. a tankönyv témaköreit lezáró vegyes feladatokhoz hasonlóak.
Pontozás: 3x5 pont = 15 pont
2x15 pont = 30 pont
Összesen:
45 pont
Magyar nyelv és irodalom
Mindkét tantárgyból külön-külön kell osztályozó vizsgát tenni a tanulmányok pótlása vagy
különbözeti vizsga esetén, egyik-egyik tárgyból, ha a tantestületi határozat erről szól pl.
javítóvizsga esetén. A magyar nyelv és irodalom vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az
írásbeli maximális pontszáma a teljes vizsgára kapható pontszám 60%-ával, míg a szóbeli a
teljes vizsgára kapható pontszám 40%-ával egyezik meg. A követelmények tekintetében a
vizsga tananyaga a helyi tantervre épül és az adott év anyagát öleli fel.
Az alábbiak az osztályozó-, a különbözeti- és a javítóvizsgára egyaránt vonatkoznak.
Magyar irodalom
Írásbeli vizsga: 60%
Részei:
 szövegértés + szövegalkotás + irodalmi-műveltségi feladatok
 Helyesírási hibákért 9% vonható le.
 A vizsga időtartam: 45 perc
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Szóbeli vizsga: 40%
A vizsgázó 10 tételből húz. 15 perc felkészülési idő után 10 perces szóbeli feleletet ad a
vizsgázó. A szaktanár – ha szükséges – irányított kérdéseket tehet fel. Segédeszköz nem
használható fel.
Magyar nyelv
Írásbeli vizsga: 60%
Részei:
 szövegértés 20%
 gyakorlati nyelvi ismeretek 40%
Magyar nyelv szóbeli 40%
A vizsgázó 10 tételből húz. 15 perc felkészülési idő után 10 perces szóbeli feleletet ad a
vizsgázó. A szaktanár – ha szükséges – irányított kérdéseket tehet fel. Segédeszköz nem
használható fel.
Hit- és erkölcstan
A vizsga írásban és szóban történik.
Írásbeli vizsga: Rövid válaszokat igénylő kérdéssor. Időtartama 45 perc.
Szóbeli vizsga: A szaktanár által összeállított 10 tételből húz a vizsgázó. Max. 20 perc
felkészülési idő után a vizsgázó 10 perces feleletet ad. Ha szükséges, a szaktanár irányított
kérdéseket tehet fel. A vizsgán nem használható semmiféle segédeszköz.
Angol
Az angol nyelvi vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A vizsga írásbeli részén 100 pont, míg
szóbeli részén 50 pont kapható. A vizsga tananyaga a helyi tantervre épül és az adott év
anyagát öleli fel.
Írásbeli vizsga:
A munkafüzet és a témazáró dolgozatok feladataihoz hasonló feladatsor kitöltése.
Feladattípusok:
 szövegértés
 nyelvhelyesség
 feleletválasztós feladat
 fogalmazás
Időtartam: 45 perc
Szóbeli vizsga:
A szaktanár által összeállított 10 tételből húz a vizsgázó.
Időtartam: 10 perc diákonként
Informatika
Az informatika vizsga gyakorlati és szóbeli részből áll és az adott tanév anyagát veszi
figyelembe.
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Gyakorlati vizsgarész:
Az adott év tananyagától függően 2-3, számítógéppel megoldandó feladat, amelynek
időtartama az adott feladatoktól függ.
 Imagine Logo: 20 perc
 Mappakezelés: 20 perc
 Szövegszerkesztés: 30 perc
 Prezentációkészítés: 20 perc
 Táblázatkezelés: 30 perc
 Weblapszerkesztés: 20 perc
Szóbeli vizsgarész:
A szaktanár által összeállított 10 tételből húz a vizsgázó. 20 perc felkészülési idő után
10 perces egybefüggő szóbeli feleletet ad a vizsgázó. A szaktanár, ha szükséges, irányított
kérdéseket tehet fel a felelet folyamatossága érdekében.
Értékelés:
Gyakorlati rész:
Az adott évfolyamra vonatkozó feladatoktól függ a pontozás.
 Imagine Logo: 10 pont
 Mappakezelés: 15 pont
 Szövegszerkesztés: 20 pont
 Prezentációkészítés: 15 pont
 Táblázatkezelés: 20 pont
 Weblapszerkesztés: 20 pont
Szóbeli rész:
30 pont a maximálisan elérhető pontszám.
Biológia
A vizsga két részből áll: egy írásbeli és egy szóbeli részből. A vizsga tananyaga a helyi
tantervre épül és az adott tanév anyagát öleli fel.
Írásbeli rész
Az összértékelés 50%-át adja. A feladatlap a munkafüzet-, ill. a témazáró dolgozatok
feladataihoz hasonló felépítésű: rövid válaszokat igénylő kérdések, ábra-, ill.
szövegkiegészítés, állítások halmazokba történő besorolása, asszociációs feladat, szövegértési
feladat. Segédeszköz nem használható. Időtartama: 45 perc
Szóbeli rész
Az összértékelés 50%-át adja. Az adott tanév témaköreit tartalmazza 10 tétel formájában. A
tételek átfogó, gyakorlatias ismeretekre kérdeznek rá, mellékletükben segítő ábrát, fotót
tartalmaznak. Időtartama: felkészülési idő: 20 perc, felelet: 15 perc.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek (5-6. osztály)
A vizsga csak szóbeli részből áll. Tananyaga az adott évfolyam helyi tantervének anyagára
épül. A témazáró feladatokhoz hasonlóan rövid válaszokat igénylő részből áll.
Időtartama 45 perc.
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Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek (7-8. osztály)
A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli vizsga. Tananyaga az adott évfolyam helyi
tantervének anyagára épül.
Írásbeli rész:
Rövid válaszokat igénylő részből áll. Időtartama 45 perc. Maximális pontszáma a teljes
vizsgára adható pontszám 60%-ával egyezik meg.
Szóbeli rész:
A tanuló a szaktanár által összeállított 10 tételből húz. Felkészülési idő max.: 20 perc, felelet
max.: 15 perc. Maximális pontszáma a teljes vizsgára adható pontszám 40%-ával egyezik
meg.

Természetismeret (5-6. osztály)
A szabályzat tartalmazza az osztályozó-, javító- és különbözeti vizsgák anyagát. A vizsga két
részből áll. Egy írásbeli részből és egy szóbeli részből. A vizsga tananyaga a helyi tantervre
épül és az adott év anyagát öleli fel.
Írásbeli rész:
Az összértékelés 50%-át adja. A biológiai témakörök anyagait tartalmazza. Feladatlap
felépítése a munkafüzet feladataihoz, ill. a témazáró feladatokhoz hasonló kérdésekből áll.
Rövid válaszokat igénylő feladattípusok.
Időtartama: 45 perc
Szóbeli rész:
Az összértékelés 50%-át adja. A földrajz témakörök anyagait tartalmazza. Térképismeretet,
vaktérképes feladatokat, természetföldrajzi tényeket és gazdasági összefüggéseket tartalmaz.
A munkafüzet függelékrésze használható, más segédeszköz nem megengedett.
Időtartama: 20 perc

Földrajz (7-8. osztály)
A vizsga két részből áll. Egy írásbeli részből és egy szóbeli részből. A vizsga tananyaga a
helyi tantervre épül és az adott év anyagát öleli fel.
Írásbeli rész:
Az összértékelés 60%-át adja. A feladatlap felépítése a munkafüzet feladataihoz, ill. a
témazáró feladatokhoz hasonló kérdésekből áll. Rövid válaszokat igénylő feladattípusok. A
munkafüzet függelékrésze, ill. térkép adott feladatokhoz használható. Időtartama: 45 perc
Szóbeli rész:
Az összértékelés 40%-át adja. Térképismeretet, vaktérképes, topográfiai feladatokat,
természetföldrajzi ismereteket tartalmaz. A munkafüzet függelékrésze használható.
Időtartama: 20 perc
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Ének-zene, egyházi ének
A vizsga két részből áll, írásbeli és szóbeli feleletből.
Írásbeli vizsgarész:
Zenetörténeti teszt (műfajok, zeneszerzők), zenefelismerés az adott tanév zenetörténeti
korszakából. Zeneelméleti ismeretek (hangközök, előjegyzések ismerete).
Időtartama: 45 perc
Szóbeli-gyakorlati vizsga
Ének-zene
5 népdalból húz a vizsgázó 2 különböző stílusú népdalt, amelyet elemez.
Egyházi ének
5 zsoltárból és 5 dicséretből húz a vizsgázó 1-1-t.
Írásbeli: 50 pont
Szóbeli: 50 pont
Fizika
A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A vizsga tananyaga a helyi tantervre épül és az adott
év anyagát öleli át.
Írásbeli:
A feladatsoron belül szerepelnek számításos feladatok, a tananyaghoz kapcsolódó gyakorlati
kérdések teszt formájában.
Használható segédeszköz (a vizsgázó hozza): számológép
Értékelés: elérhető pontszám 60 pont. Az értékelés szempontjai megegyeznek a helyi tanterv
értékelési szempontjaival.
Időtartama: 45 perc
Szóbeli:
A szaktanár által összeállított 10 tételből húz a vizsgázó, 20 perces felkészülési idő után 10
perces feleletet ad. A szóbeli vizsgán elméleti tudásáról ad számot a vizsgázó.
A felkészülés során segédeszköz nem használható.
Értékelés:
Elérhető pontszám 40 pont. Az értékelés szempontjai megegyeznek a helyi tanterv értékelési
szempontjaival.
Kémia
A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A vizsga tananyaga a helyi tantervre épül és az adott
év anyagát öleli át.
Írásbeli:
A feladatsoron belül szerepelhetnek egyszerű, rövid válaszokat igénylő feladatok, táblázatos
és számítási feladatok.
Használható segédeszköz (a vizsgázó hozza): számológép, periódusos rendszer.
Értékelés: elérhető pontszám 60 pont. Az értékelés szempontjai megegyeznek a helyi tanterv
értékelési szempontjaival.
Időpontja: 60 perc
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Szóbeli:
A szaktanár által összeállított 10 tételből húz a vizsgázó, 30 perces felkészülési idő után
legfeljebb 15 perces feleletet ad a vizsgázó.
Értékelés:
Elérhető pontszám 40 pont. Az értékelés szempontjai megegyeznek a helyi tanterv értékelési
szempontjaival.
Testnevelés
A testnevelés vizsga csak gyakorlati részből áll.
A gyakorlati rész az adott tanév gyakorlatanyagát kéri számon.
A gyakorlati rész:
- atlétika: futás, ugrás, dobás
- torna: talajtorna elemek, szekrényugrás
- labdajáték: 1 választott sportjáték 3 gyakorlatának bemutatása
(futball, kézilabda, röplabda, kosárlabda)
- gimnasztika, kötélmászás
Összesen: 100 pont szerezhető
A vizsga összideje: 90 perc
/15 perc általános bemelegítés, 5 perces gyakorlat-specifikus bemelegítés; a gyakorlatok
bemutatásának ideje/
Rajz és vizuális kultúra
A rajz osztályozó-, javító- és különbözeti vizsgáit illetően a 20/2012. EMMI rendeletben
foglaltak az irányadók.
A vizsga anyaga a helyi tantervnek megfelelően az aktuális tanév tananyagára épül.
A vizsga időtartama: 60 perc
A vizsga felépítése: gyakorlati
A vizsga értékelése: 60 pont
9.

Záradék

A tanulmányok alatt tett vizsgákra a jelentkezés módját és idejét a Házirend szabályozza.
A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait a 20/2012.
EMMI rendelet tartalmazza.
Az érettségi vizsgákra történő jelentkezés rendjét és eljárás szabályait Az érettségi vizsga
vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet és módosításai
tartalmazzák.
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