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TANULMÁNYI IDŐ ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA
1. A vizsgaszabályzat jogi kerete
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 20/2012. évi (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról (64.§ - 72.§)
2. Tanulmányi idő alatti vizsgák fajtái
2.1. Osztályozóvizsga
A felsőbb évfolyamba lépéshez szükséges osztályzatok megállapításához, vagy egy adott
tantárgyból az osztályzat megszerzéséhez a tanulónak osztályozóvizsgát kell tennie, ha:
1. előrehozott érettségire kíván jelentkezni, de még nem teljesítette az adott tantárgy
tanulmányi vizsgakövetelményeit; nem szerezte meg a helyi tantervben előírt osztályzatot.
Ebben az esetben az osztályozóvizsga áprilisban tehető. Az osztályozóvizsgára való
jelentkezés kérelmét írásban január utolsó napjáig kell beadni az iskola igazgatójának
címezve.
2. a jogszabályban megengedett időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján
osztályozóvizsgát tehet. Ebben az esetben az osztályozóvizsga december-januárban illetve
május-júniusban tehető.
3. külföldi tartózkodás, magántanulói státusz illetve egyéb ok miatt az igazgató engedélyezte
számára az osztályozóvizsga letételét. Az igazgató által kijelölt időpontban tehető.
4. tanulmányi idejének megrövidítését a szülő kérelmére engedélyezték. Ebben az esetben az
osztályozóvizsga az igazgató által kijelölt időpontban (a kérelem beadása utáni 30 napon
belül) tehető.
A vizsga konkrét időpontját az igazgató jelöli ki. A vizsga pontos napjáról a vizsgázó,
illetőleg a szülő minimum a vizsga előtt két héttel értesítést kap.
Az osztályozóvizsga követelményeit az iskola helyi tanterve tartalmazza.
Az osztályozóvizsga követelményeiről a tanuló tájékoztatást kap.
Az osztályozóvizsga napján a tanuló mentesül a tanórák látogatásának kötelezettsége alól.
Az osztályozóvizsga nem ismételhető meg.
Sikertelen osztályozóvizsga esetén a tanulónak javítóvizsgát kell tennie.
Az osztályozóvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. Az eredményhirdetésnek legkésőbb az
utolsó vizsgát követő harmadik napon meg kell történnie. Az osztályozóvizsga eredményét az
osztályfőnök írja be a törzskönyvbe és a bizonyítványba, és ezt az igazgató írja alá.

2.2. Különbözeti vizsga
Azok a tanulók, akik más iskolából, más képzési formából érkeznek, ahol nem tanulták az
iskolánkban tanított valamelyik tantárgyat, vagy a tantárgyon belül tartalmilag mást tanultak,
kötelesek különbözeti vizsgát tenni.
Különbözeti vizsgát tanév közben is lehet tenni, legkésőbb az utolsó előtti tanítási héten. A
különbözeti vizsga konkrét időpontját az igazgató jelöli ki.
A különbözeti vizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A különbözeti vizsga eredményét az
osztályfőnök írja be a törzskönyvbe és a bizonyítványba, és ezt az igazgató írja alá.

2.3. Javítóvizsga
Javítóvizsgán kell részt vennie annak a tanulónak, akinek valamelyik tantárgyból (legfeljebb
három tantárgyból) az év végén megállapított osztályzata elégtelen volt, vagy az osztályozó
vizsgán vagy a különbözeti vizsgán legalább elégséges osztályzatot nem kapott.
A javítóvizsgával kapcsolatosan az alábbiak szerint kell eljárni:











A javítóvizsga helye az igazgató által kijelölt tanterem az iskola épületében.
A javítóvizsgára utasított tanuló az igazgató által megállapított napon javítóvizsgát tehet.
A vizsga idejéről az igazgató a tanulót és annak szüleit levélben értesíti.
A javítóvizsga követelményeit a szaktanár a vizsgára utalást követő egy héten belül
ismerteti.
A tanuló – előzetes jelentkezés nélkül – bizonyítványával jelenik meg a vizsgabizottság
előtt.
A javítóvizsga indokolatlan elmulasztása, vagy szabálytalanság miatti eltiltás
osztályismétlést von maga után.
A rendkívüli okból, igazgatói engedéllyel elhalasztott javítóvizsgára készülő tanulónak
részt kell vennie a következő felsőbb osztály tanulmányi munkájában, mulasztásait
szabályosan igazolnia kell, munkáját a többi tanulóhoz hasonlóan kell elbírálni. A
javítóvizsga sikeres letétele után a tanuló az osztálynak végleges tagja lesz, sikertelen
vizsga esetén az előző osztályt kell megismételnie.
A javítóvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A javítóvizsga eredményét az osztályfőnök
írja be a törzskönyvbe és a bizonyítványba, és ezt az igazgató írja alá.
Az eredményhirdetés a bizonyítvány kiosztásával történik, legkésőbb az utolsó vizsgát
követő napon.

2.4. Pótló vizsga
A tanulmányok alatti pótló vizsgán vehet részt az a tanuló, aki neki fel nem róható ok miatt
nem tudott osztályozó, különbözeti vagy javítóvizsgát tenni.

3. Vizsgaforma
 Írásbeli vizsga (a gyakorlati vizsgánál fel nem sorolt tantárgyak)
 Szóbeli vizsga (a gyakorlati vizsgánál fel nem sorolt tantárgyak)
 Gyakorlati vizsga (informatika, testnevelés, ének-zene, rajz és vizuális kultúra,
szakmai gyakorlatok, szakmai mérések)

3.1. Az írásbeli vizsgák rendje
A vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a felügyelő tanár úgy köteles kialakítani,
hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák, és ne segíthessék. Az írásbeli vizsgán csak a
vizsgát szervező iskola bélyegzőjével ellátott lapon, feladatlapokon, tétellapokon lehet
dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával kell elkészíteni.
Az írásbeli vizsga időtartama vizsgatárgyanként hatvan perc.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló rendelet 68.§-ának (4) bekezdése alapján a vizsgázó kérésére, az igazgató engedélye
alapján
a) az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc perccel
meg kell növelni,
b) lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt használja,
c) engedélyezni kell, hogy írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen.
Egy vizsganapon egy vizsgázó legfeljebb három írásbeli vizsgát tehet. A vizsgák között
harminc perc pihenőidőt kell biztosítani.
Az írásbeli dolgozatokat a vizsgázót tanító szaktanár javítja és értékeli. Minden feladatot
pontozni kell! Az írásbeli vizsga maximális pontszáma kétszerese a szóbeli vizsga
pontszámának.

3.2. A szóbeli vizsgák rendje

A szóbeli vizsgát az iskola tanáraiból alakított vizsgabizottság előtt kell megtartani. A
vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg az a tanár legyen, aki a tanulót előzőleg tanította. Az
elnöki teendőket az igazgató vagy megbízottja látja el. A vizsgán az elnökön és a kérdező
tanáron kívül még legalább egy vizsgabizottsági tagnak jelen kell lennie. Egy vizsgázónak
egy napra legfeljebb három vizsgatárgyból szervezhető szóbeli vizsga. A vizsgateremben
egy időben legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. A szóbeli vizsgán a vizsgázó
vizsgatantárgyanként húz tételt. Egy-egy tétel a tanult témakörök mindegyikéből tartalmazzon
kérdést. A kérdések pontszámait a tétellapon fel kell tüntetni. (Az összpontszámot a 4.
részben leírtak alapján kell meghatározni.) A tételek száma a vizsgázók számánál hárommal
legyen több. Minden vizsgázónak vizsgatárgyanként legalább harminc perc gondolkodási
időt kell biztosítani a felkészülésre (kivétel az előrehozott érettségi miatti idegen nyelvi
osztályozóvizsga és a 12. (13.) évfolyamon idegen nyelvből elrendelt osztályozóvizsga). A

felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell
elmondania.
Egy-egy vizsgatárgyból a feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet több.
Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének
értékelése nem éri el a szóbeli vizsgarészre adható összes pontszám 10 %-át, az elnök egy
alkalommal póttételt húzat vele. Ez esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet
alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel kell
kerekíteni.
Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő vizsgatantárgyból történő tételhúzás előtt,
legalább tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget
elhagyhatja.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló rendelet 68.§-ának (4) bekezdése alapján a vizsgázó kérésére, az igazgató engedélye
alapján
a) a harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni,
b) engedélyezni kell, hogy a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tegyen.
Ha a vizsgázónak a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló rendelet 68.§-ának (4) bekezdése alapján a vizsgázó kérésére, az
igazgató engedélye alapján engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát
tegyen, és a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia és
kifejtenie. A vizsgázó kérésére a második tétel kifejtése előtt legfeljebb tíz perc pihenőidőt
kell adni, amely alatt a vizsgázó a vizsgahelyiséget elhagyhatja.

3.3. A gyakorlati vizsgarész
A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához az adott tantárgynál helyben meghatározott idő
áll a rendelkezésre. A vizsgafeladatot itt is pontozni kell, lehetőleg a maximális pontszám 100
pont legyen.
4. Pontok átváltása osztályzattá
Ha a vizsgatárgy vizsgája több vizsgarészből áll, a vizsgázónak minden vizsgarészből
legalább 10 %-ot kell teljesítenie ahhoz, hogy a vizsgatárgyból a teljesített százalékérték
alapján legalább elégséges osztályzatot kaphasson.
Az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban történő kifejezése a
következő:
Közismeret esetén:
85 - 100 % elérése esetén jeles (5)
70 – 84 % elérése esetén jó (4)
50 – 69 % elérése esetén közepes (3)
30 – 49 % elérése esetén elégséges (2)
0 – 29 % elérése esetén elégtelen (1).

Szakmai tantárgyak esetén:
81 - 100 % elérése esetén jeles (5)
71 – 80 % elérése esetén jó (4)
61 – 70 % elérése esetén közepes (3)
51 – 60 % elérése esetén elégséges (2)
0 – 50 % elérése esetén elégtelen (1).
Az írásbeli vizsgák feladatlapjait és a szóbeli tételeket az általános igazgatóhelyettesnek kell
leadni:
a) javítóvizsga esetén az záróértekezlet napján (június vagy július)
b) osztályozó vizsgánál és különbözeti vizsgánál az első írásbeli vizsga napja előtt egy héttel.

