
 

AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TANTÁRGYANKÉNTI, ÉVFOLYAMONKÉNTI 

KÖVETELMÉNYEIT, A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK TERVEZETT 

IDEJE 

/a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet 23. § (3) bekezdés h) pontja/ 

 

 

Nem előírt vizsgára kerül sor, ha a tanulónak a tanulmányai folytatásához, tovább haladásához 

érdemjegyet szükséges szereznie. A tanulmányok alatt szervezett vizsgák szabályait a 

pedagógiai programunk 8.2. pontja részletezi, a tanulmányok alatti vizsgák lebonyolítása a 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 64-74.§ rendelkezései alapján történik.  

 

Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: 

- osztályozó vizsga, 

- különbözeti vizsga 

- pótló vizsga,  

- javítóvizsga. 

 

Osztályozó vizsga: 

- Az évfolyam teljes anyagából vagy egyes tárgyakból tehető iskolai vizsga, melyre 

egyéni tanrend szerinti tanulók, a hiányzásuk miatt nem osztályozható tanulók, illetve a 

tantárgyból egyéni felkészülést folytató tanulók jelentkezhetnek. 

- Több évfolyam anyagából összevont vizsga is tehető, ez esetben minden évfolyamot 

külön osztályzattal kell lezárni.  

- Osztályozóvizsgát az iskola a tanítási év (szorgalmi idő: szeptember 1-jétől a következő 

év június 15-ig terjedő időszak) során bármikor szervezhet. A tanítási év lezárását 

szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. 

- Ha a tanulót az osztályozó vizsgára az igazgató határozatban utasítja, akkor azt nem kell 

kérvényezni. Ha a tanuló más okból kíván osztályozó vizsgát tenni, akkor igényét 

írásban nyújtja be. Kiskorú tanuló jelentkezése esetén szülői aláírás szükséges.  

- A vizsgára a vizsgaidőszak kezdete előtt két héttel írásban lehet jelentkezni. A 

jelentkezési lapot a titkárságon kell leadni. 



- A vizsgák időpontját, és helyét az érintett tanuló és szülei, a vizsgák időpontja előtt 

legalább két héttel írásban kapják meg.  

- Vizsgaidőszakok: 

o Őszi rendkívüli vizsgaidőszak (előrehozott érettségizők számára): 

szeptember 20 - október 15.  

o Félévi vizsgaidőszak: a félév utolsó napja előtt két tanítási hét. 

o Tavaszi rendkívüli vizsgaidőszak (végzős tanulók és előrehozott 

érettségizők számára) március 1- április 20.  

o Év végi vizsgaidőszak: az utolsó tanítási nap előtti két tanítási hét 

 

Az osztályozó vizsga követelményeit az iskola Pedagógiai Programja és helyi tanterve 

határozza meg. Ezek alapján a vizsgáztató tanár tematikát, majd ebből kiindulva tételjegyzéket 

és írásbeli feladatsort állít össze. A tantárgyak évfolyamokra lebontott követelményeiről a 

munkaközösségek közösen elkészített témalistája és feladattípusai alapján a jelentkezéskor a 

szaktanárok, a munkaközösségvezetővel való konzultáció után, adnak felvilágosítást. 

Alapvetően az osztályozó vizsga egy adott tanév anyagából kerül összeállításra. Egy esetekben 

(pl. féléves távollét) a tanév során részarányosan átvett tananyagból kell beszámolni. 

 

Különbözeti vizsga:  

- Az igazgató írja elő más osztályból, évfolyamról, iskolából vagy iskolaszerkezeti 

típusból érkezett tanulóknak a tanrendek, tananyagok összevetése után. 

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

folytatni kívánja. Különbözeti vizsgát azokból a tantárgyakból kell tennie, amelyeket 

korábban nem tanult. 

- Különbözeti vizsga letételére minden tanévben két alkalommal van lehetőség: 

o január 1- 20. között, az iskola által megjelölt napokon, 

o augusztus 21-31. között, az iskola által megjelölt napokon. 

- Konkrét igény és indok esetén egyeztetés alapján az intézményvezető ettől eltérő 

időpontban is engedélyezheti a különbözeti vizsga letételét.  

 

Javítóvizsga:  

- Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 

o a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott, 

vagy 



o 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 időpontban, az adott 

tanévben augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. A javítóvizsga 

pontos időpontjáról az érintett tanuló és szülei legalább két héttel korábban írásbeli 

értesítést kapnak.  

 

 

Pótló vizsga: 

- A vizsgázó pótló vizsgát tehet az igazgató által meghatározott vizsganapon, 

o ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad; 

o 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.  

- 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 vizsgák legalább háromtagú bizottság előtt történnek. A bizottság tagja a szaktanár, és 

még legalább egy az adott tárgyat tanító tanár, valamint lehetőség szerint az iskolavezetés 1 

tagja/képviselője. A vizsgákról jegyzőkönyv készül, a szerzett osztályzatot az osztályfőnök 

bevezeti a naplóba , a bizonyítványba és a törzslapra. A szabályosan megtartott tanulmányok 

alatti vizsga nem ismételhető.  

 

Tanulmányok alatti vizsgák részei (szóbeli vizsga, írásbeli vizsga, gyakorlati vizsga):  

 

tantárgy írásbeli rész szóbeli rész gyakorlati rész 

magyar nyelv X X  

magyar irodalom X X  

történelem X X  

idegen nyelv X X  



matematika X   

fizika X X  

földrajz  X  

kémia  X X 

biológia  X  

informatika  X X 

hit- és erkölcstan  X  

testnevelés  X X 

rajz és víz. kult.  X X 

ének- zene  X  

 

A vizsgák értékelése: 

- Az érdemjegyek megállapításánál az alábbi százalékos teljesítmény elérését vesszük 

figyelembe:  

    %  osztályzat  

0 - 29 elégtelen  

30 - 49 elégséges  

50 - 70  közepes  

71 – 85  jó 

86 - 100 jeles   

 

- Ha az írásbeli vizsgarész mellett a vizsgatantárgy szóbeli vizsgarészt is tartalmaz, az 

írásbeli maximális pontszáma a teljes vizsgára kapható pontszám 60%–ával egyezik 

meg.  

- Ha a gyakorlati vizsgarész mellett a vizsgatantárgy szóbeli vizsgarészt is tartalmaz, a 

gyakorlati vizsgarész maximális pontszáma a teljes vizsgára kapható pontszám 

legalább 40%–ával egyezik meg 

- Ha egy adott vizsgatárgy esetén a szóbeli vizsgát megelőzi egy másik vizsgarész, a 

szóbeli vizsgát csak az a tanuló kezdheti meg, aki előzőleg legalább 12 %-os 

teljesítményt ért el.  

 


