
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamkénti követelményei, a tanulmányok 

alatti vizsgák tervezett ideje 

 

1.) A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje: 

 

3.16. Tanulmányok alatti vizsgák 

 

3.16.1. Általános iskola  

A tanulmányok alatti vizsgák, mérések: 

• Év végi szóbeli vizsga: 

Tetszőleges angol kurzuskönyv alapján szervezett szóbeli vizsga előre ismertetett négy 

témakörből (Education in your country, Your body, Teenage life, Buying a ticket, Spending 

money). 

• Kompetenciamérés 

A 6. és 8. osztályos tanulók országos mérésen vesznek részt magyar nyelv és irodalomból, 

matematikából, valamint angol nyelvből. A kompetenciamérés eredményeit a felelős 

igazgatóhelyettes elemzi, értékeli. 

3.16.2. Gimnázium 

A tanulmányok alatti vizsgák, mérések: 

• Kompetenciamérés 

A 10. osztályos tanulók országos mérésen vesznek részt magyar nyelv és irodalomból, 

valamint matematikából. A kompetenciamérés eredményeit a felelős igazgatóhelyettes 

elemzi, értékeli. 

• PISA mérés 

A PISA monitorozó jellegű felméréssorozat, amely három területen (alkalmazott matematikai 

műveltség, alkalmazott természettudományi műveltség és szövegértés) vizsgálja a 15 éves 

tanulók képességét. A felmérés háromévenként zajlik az OECD-tagországok és a programhoz 

csatlakozó egyre növekvő számú partnerországok irányításával. 

• Próbaérettségi: 

Az iskola megszervezi az érettségi előtt álló, 11. évfolyamon tanuló diákoknak, hogy a 

kétszintű érettségi vizsga követelményeinek, és körülményeinek megfelelően adjanak számot 

tudásukról. A próbaérettségi az érettségihez hasonlóan írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. A 

tanulók egy tárgyat választanak az öt érettségi tárgyból (magyar, történelem, matematika, egy 

idegen nyelv és egy szabadon választott tárgy). Ezen kívül választhatnak egy tanult 

természettudományos tárgyat is. A feladatokat a tantárgyi munkaközösségek állítják össze. A 

szóbeli vizsga kérdéseit a tanulók időben megkapják, hogy lehetőségük legyen az alapos 



felkészülésre. A feladatlapokat az adott szaktanár javítja és értékeli. A próbaérettségire kapott 

osztályzat két témazáró (egy jegy az írásbeli feleletre és egy jegy a szóbeli feleletre) jegy 

értékének felel meg. 

Minden évben az éves programban határozzuk meg a próbaérettségi szabályait. 

Az a tanuló, aki 1 tantárgyból előrehozott érettségi vizsgát tesz a 11. évfolyamon, mentesülhet 

a próbaérettségi alól. 

 

3.16.3. Általános iskola és gimnázium 

A tanulmányok alatti vizsgák, mérések egységesen: 

 Osztályozóvizsga 

A 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 64. § (2) bekezdése alapján: 

Azok a diákok tesznek osztályozóvizsgát háromfős vizsgabizottság előtt, akik  

• az iskolában általuk nem tanult tantárgyból szeretnének érdemjegyet szerezni, 

• a tanórákról való hiányzás miatt csak így szerezhetnek év végi osztályzatot, (összesen: 

250 tanítási órát, egy adott tárgyból a tanítási órák 30 %-át meghaladja), 

• magántanulói státusszal rendelkeznek, 

• előrehozott érettségi vizsgát tehetnek. 

Az osztályozóvizsgát tett tanulóknak is kötelező jelleggel részt kell venni a tanórákon az 

előrehozott érettségi vizsgát megelőzően. 

A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan 

mulasztások száma meghaladja az igazolt mulasztások számát.  

Az osztályozó vizsgák rendje: 

Egy tanév során 4 osztályozó „vizsgaidőszakot” szervezünk 

• Augusztusi osztályozóvizsgák 

Résztvevők: 

- magántanulók, 

- külföldön tartózkodók, 

Jelentkezés: augusztus 20. után, két nappal a javítóvizsga előtt. 

Vizsganap: megegyezik a javítóvizsgák napjával 

• Januári osztályozóvizsgák 

Résztvevők:  

- azok, akik a félévi osztályzatukat osztályozó vizsgán szerzik hiányzás miatt, 

- egyéb okból: magántanulók, 



- külföldön tartózkodnak. 

Jelentkezés: a téli szünet előtti tanítási napokon. 

Vizsganapok: január első hete  

• Áprilisi osztályozóvizsgák 

Résztvevők: 

- azok, akik előrehozott érettségi vizsgát szeretnének tenni élő idegen nyelvből és 

informatikából, 

- azok a végzősök, akik az év végi osztályzatukat osztályozó vizsgán szerzik hiányzás miatt, 

- egyéb okból: végzős magántanulók 

Jelentkezés: április első hetében  

Vizsga napok: április második hete 

• Júniusi osztályozóvizsgák 

Résztvevők: 

- azok, akik az év végi osztályzatukat osztályozó vizsgán szerzik hiányzás miatt, 

- egyéb okból: magántanulók 

- külföldön tartózkodnak. 

Jelentkezés: május utolsó tanítási napja 

Vizsganapok: június második hetében. 

Az osztályozó vizsgákra a jelentkezéskor vagy azt megelőzően kérvényt kell benyújtani. A 

fenti időpontoktól igazgatói engedéllyel rendkívüli indokolt esetben lehet csak eltérni. 

 

 Javítóvizsga: 

A félévi értesítő tájékoztató jellegénél fogva a félévi elégtelen érdemjegy adminisztratív 

teendőket nem eredményez. Az EMMI rendelet szerint járunk el. 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 64.§ (1) bekezdése szerint a tanuló osztályzatait évközi 

teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, valamint a 

pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: 

tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani. A kiskorú tanuló érdemjegyeiről a 

szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. Tanulmányok alatti vizsgát független vizsgabizottság 

előtt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló 

jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

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. 

c) ha az osztályozó vizsgán, különbözeti vizsgán elégtelen osztályzatot kapott. 

Az intézményvezető határozatot hoz az elégtelen minősítésről és a javítóvizsgára bocsájtásról 

az osztályozókonferencia után, s erről értesíti a szülőt, nagykorúság esetén a tanulót is. A 

tanuló jelentkezik a javítóvizsgára az iskola igazgatója által meghatározott időpontban június 

15-30. között. A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban 

augusztus 15-augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. A pontos beosztás az iskola 

honlapján tekinthető meg augusztus 14-éig. Legalább háromtagú vizsgabizottság előtt 

szervezik a vizsgát. (EMMI rendelet 65. § (4) bekezdése) A vizsgabizottság a tárgyat tanító 

szaktanárból, egy másik szaktanárból és az iskola szakmai munkaközösségének vezetőjéből 

vagy az általa, ill. az igazgatóság által kijelölt tagjából áll. Évközi vizsgán írásbeli és szóbeli 

vizsgát, matematikából csak írásbeli vizsgát tartunk. Az intézményvezető határozatot hoz a 

javítóvizsga elégtelen minősítéséről és az évfolyamismétlésről. Erről értesíti a szülőt, 

nagykorúság esetén a tanulót is 

Sikeres javítóvizsga esetén a tanuló tanulmányait szeptembertől magasabb évfolyamon 

folytathatja. Amennyiben a javítóvizsga sikertelen, a tanuló évismétlésre kötelezett. 

Ha a tanuló a kijelölt javítóvizsga időpontjában nem jelenik meg, vagy javítóvizsgája 

eredménytelen, akkor a tanuló az adott tantárgyból nem teljesítette a továbbhaladáshoz 

szükséges feltételeket, érdemjegye elégtelen.  

Az osztályozó-és javítóvizsgák értékelése: 

Osztályozóvizsgák esetén az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban 

történő kifejezése a következő: 

• Általános iskola: Alsó tagozat 

a. 90-100% elérése esetén jeles (5), 

b. 80-89% elérése esetén jó (4), 

c. 60-79% elérése esetén közepes (3), 

d. 45-59% elérése esetén elégséges (2), 

e.  0-44% elérése esetén elégtelen (1). 

 

• Általános iskola: Felső tagozat, Gimnázium 

a) 85-100% elérése esetén jeles (5), 

b) 70-84% elérése esetén jó (4), 

c) 55-69% elérése esetén közepes (3), 

d) 41-54% elérése esetén elégséges (2), 

e)  0-40% elérése esetén elégtelen (1). 



 

Javítóvizsga értékelése hasonlóképpen történik. A javítóvizsgán 41%-ot kell elérni az 

elégséges (2) osztályzathoz az általános iskola felső tagozatán és gimnáziumban. 

 Záróvizsga: 

 

• Május folyamán záróvizsgát tartunk 9. évfolyamon angol nyelvből, 10. évfolyamon 

német- és francia nyelvből. 

• Írásbeli követelmény: a tankönyv legfontosabb nyelvtana, szövegértése. Két témazáró 

jegynek felel meg az értékelésnél. 

• Szóbeli követelmény: tételhúzás történik 5-10 témakörben. Két témazáró jegynek felel 

meg az értékelésnél. 

•  

 Szintfelmérő angol írásbeli vizsga: 

• Minden leendő 9. évfolyamos tanuló május folyamán szintfelmérő tesztet ír angol 

nyelvből, kivéve, ha teljesen kezdő szintről indul. 

• A szülőket előre kell tájékoztatni erről a honlapon és a tájékoztató szülői értekezleten. 

 Pótló vizsga 

Az EMMI rendelet 64.§ (3) bekezdés szerint a vizsgázó pótló vizsgát tehet, ha a vizsgáról 

neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel 

eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott 

vizsganapon vagy a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi 

időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők. A vizsgázó 

kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. 

  

3.16.4. Az átvételi és a felvétel vizsga helyi szabályai 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 50.§. (1),(3),(6),(29) bekezdése 

alapján: 

• Különbözeti vizsgát kell tenni az átjelentkező tanulóknak azokból a tárgyakból, amit 

nem tanult, vagy kevesebb óraszámban tanult (külföldi tanulmányait itthon akarja folytatni, 

megszakított tanulmányokat akar befejezni).  

• Más iskolából történő átvétel esetén az osztályfőnök és a szaktanárok részvételével 

szóbeli és írásbeli felvételit tartunk Az iskolaigazgató döntése szerint általános iskolába és 

gimnáziumba a tanuló átvétele kétféle módon történik: 

- bizonyítvány alapján, 

- felvételi vizsga alapján.  



Az EMMI rendelet 69.§ (1) és 70.§ (1) bekezdése alapján a vizsgázó egy nap legfeljebb 

három írásbeli és három szóbeli vizsgát tehet. 

A felvételi írásbeli és szóbeli vizsgát matematikából (írásbeli), magyar irodalom és nyelvből, 

valamint angol nyelvből (írásbeli és szóbeli) teszik a tanulók.  

Gimnáziumban ezeken a tantárgyakon kívül még egy tantárgyból kell szóbeli vizsgát tenni a 

tagozatnak megfelelően. 

• Reál tagozat: egy választható tárgy /biológia, kémia, fizika, földrajz/  

• Humán tagozat: történelem  

• Angol nyelvi tagozatos idegen nyelvi képzés: francia vagy német. 

A különbözeti és felvételi írásbeli és szóbeli vizsga időtartama tantárgyanként nem lehet több, 

mint egy tanóra. 

A felvétel és az átvétel tantárgyanként 50% felett sikeres. 

A tanulmányok alatti különbözeti vizsgák évfolyamonkénti tananyaga egységes, és ez 

megegyezik az osztályozóvizsgák tananyagával. Minden tanult témakörből ez az iskola (az 

illetékes tanár) által meghatározott minimumot tartalmazza. 

 

 Felvételi meghallgatás 

 Az általános iskola első évfolyamára történő bekerülésnél iskolánk segítséget ad az óvoda és 

iskola közötti átmenethez. 

• Foglalkozások kölcsönös látogatása (óvónők, tanítók), 

• Programok (Márton-nap, Luca-nap, játszóházak, bemutató órák), 

• Nagycsoportos óvodások iskolalátogatása, 

• Iskolakóstolgató (foglalkozások a beiratkozott elsősöknek). 

 

A gimnáziumba történő jelentkezéskor központi írásbeli felvételi meghallgatást tartunk 

magyar nyelvből és matematikából. Ezen kívül a sikeres felvételi érdekében a szóbeli 

meghallgatáson is megfelelő eredményt kell elérniük a tanulóknak. A felvételi meghallgatás 

követelménye a kerettantervi felső tagozatos tananyagra épül. A diák tárgyi ismeretein túl a 

gondolkodási és problémamegoldó képességét, nyitottságát, kifejezőkészségét, igényességét 

és viselkedéskultúráját is hivatott kifejezni. A végleges döntésnél figyelembe vesszük a 

jelentkező általános iskola 7. év végi és 8. félévi bizonyítványát. 

Azok a Sashegyi Arany János Általános Iskolába járó diákok, akik tanulmányaikat 

intézményünkben folytatják, s gimnáziumunk valamely tagozatára jelentkeznek, a nyolcadik 

évfolyamon őket tanító pedagógusoktól kapják felvételi pontszámuk 25%-át (25 pont) szóbeli 

felvételi meghallgatás helyett. 

 



A szóbeli meghallgatás szabályai: 

 

A szóbeli meghallgatás időtartama 10 perc. 

• A reál tagozatra (01-es tagozat) jelentkező tanulók szóbeli meghallgatása biológia 

tantárgyból történik.  

Amennyiben a jelentkező a biológia helyett fizikából vizsgázna, külön jelezze az 

intézményvezető által meghatározott időpontig. 

• A humán tagozatra (03-as, 04-es tagozat) jelentkező szóbeli meghallgatása magyar 

nyelv és irodalom tantárgyból történik. 

• A nyelvi előkészítő angol nyelvi osztályba (02-es tagozat) jelentkezők szóbeli 

meghallgatása az általános iskolában tanult idegen nyelvből történik. 

Ha a jelentkező tanuló több tagozatot jelöl, valamennyi tagozat szóbeli meghallgatásán részt 

kell vennie. 

Mentesül a szóbeli meghallgatás alól, így maximális szóbeli pontszámot kap az a tanuló, 

akinek központi írásbeli felvételi eredménye eléri a 70 pontot és 7. év végi, valamint 8. félévi 

tanulmányi átlaga a 4,5-öt. 

 

A felvételin összesen 100 vizsgapont (100%) szerezhető. Ebből: 

• 50 pontot (50%) lehet szerezni a központi magyar és matematika írásbelire,  

• 25 pontot (25%) a 7. év végi és 8. félévi osztályzatok összegére, 

• 25 pontot (25%) a szóbeli felvételi meghallgatáson.  

•  

Pótjelentkezés esetén is kötelező a felvételi szóbeli vizsga. 

 

2.) Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei 
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