
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, tanulmányok alatti vizsgák 

szabályai, követelményei, tervezett ideje 

 

Az osztályozó vizsgák tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményrendszere minden 

évfolyamon megegyezik az éves tantervben rögzített tananyaggal. Az osztályozó vizsga a tanár 

döntésének értelmében, történet szóban, vagy írásos formában is. 

 

 Iskolánk vizsgarendje  

 

 érettségi vizsga, melynek rendjét, követelményeit a gimnáziumi érettségi 

vizsgaszabályzat határozza meg.  

•év végi vizsga  

 

A belső vizsgarendszer a tanterv szoros része, a rendszerezés, összefoglalás, ismétlés révén 

emeli a tanuló tudásszintjét és gyakorlottá teszi a vizsgahelyzetben. Az iskola belső 

vizsgarendszere a gimnáziumi tagozaton biztosítja a felkészülést a kötelező érettségi 

vizsgákra 

 

• különbözeti vizsga: az igazgató írja elő más iskolából, évfolyamról vagy 

iskolaszerkezeti típusból érkezett tanulóknak a tantervek, tananyagok összevetése után. 

Bizottság előtti vizsga.  

• szintfelmérő vizsga-átvételt megelőzően 

• osztályozó vizsga. 

 

 A   vizsgák formái: írásbeli , szóbeli. 

 

A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát 

kell tennie, ha: 

 

a) az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

 

b) az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

 

c) ha a tanuló előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni az adott tantárgyból, 

 

d) egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az 

osztályozó vizsga letételének lehetőségét, 

 

e) ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladta és a 

nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét, 

 

f) átvételnél az iskola igazgatója előírja, 

 

g) a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

 



Az a), b), c), g) esetben, ha a tanuló kérésére jön létre (pl. utólag fel szeretné venni a 

választható tantárgyat, előrehozott vizsgát szeretne tenni, stb.), akkor a tanuló köteles az 

osztályozó vizsga kitűzött időpontja előtt legalább a vizsgára jelentkezni. Az igazgatóhelyettes 

a jelentkezések összegzése után kijelöli a vizsgabizottságot, meghatározza a vizsga idejét és 

helyét. 

 

Az a tanuló, aki előrehozott érettségi vizsgára, nyelvvizsgára  jelentkezik, előzetes írásbeli 

kérelmére egy nap igazolt távollétet kaphat az előrehozott érettségi vizsgára , nyelvvizsgára 

való felkészülés érdekében. A kérelem benyújtását követő távolléte igazolt hiányzásnak 

minősül. Az engedély nélküli vagy utólag igazolt távollét igazolatlan hiányzásnak számít. 

 

Az osztályozó vizsga teljesítésének határideje: 

• félévkor: január 15-30. 

• előrehozott érettségi vizsga  esetén április 15-30. 

• a tanítási év végén: június 1-15.  

 

Az osztályozó vizsga tantárgyait, évfolyamonkénti tantárgyi követelményeit iskolánk helyi 

tanterve tartalmazza. 

 

A  helyi tanterv alapján meghatározott vizsgák anyagát, tételsorát a szaktanár ismerteti a 

tanulókkal. A tananyag szakszerűségét a munkaközösség-vezető aláírásával igazolja.  

A vizsgabizottság három főből áll. Elnökét a munkaközösség véleményének figyelembe 

vételével az igazgató bízza meg. A kérdező tanár az adott osztály szaktanára. A 

vizsgabizottságban tanácskozási joggal részt vehet a tantestület bármely tagja, különösen az 

osztályfőnök. 

 

A vizsga nem nyilvános, de jelen lehet a szülő, s igazgatói engedéllyel bárki meghallgathatja. 

A vizsgák eredményeiről osztályozó ívet vezet a szaktanár, melyet az elnök aláírása hitelesít. 

A vizsga végső minősítéséről a vizsgabizottság dönt, vitás esetben az elnök szava a döntő.  

 

A vizsga dolgozatai egy év után, osztályozó ívei öt év után selejtezhetőek. 

 


