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OSZTÁLYOZÓ-  KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES 

SZABÁLYAI 

 
OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK SZABÁLYZATA 

 

Az osztályozó vizsga lehetséges okai: 

 az adott tanévet egyéni tanrend szerint végzi a diák 

 más iskolából történt átvétel miatt osztályozó vizsgára kötelezett a tanuló 

 hiányzásai miatt osztályozó vizsgára kötelezett a diák 

 előrehozott érettségit kíván tenni a tanuló 

 

Szabályok: 

 Az osztályozó vizsgára írásban kell jelentkezni az iskolai munkaterv szerinti időpontig, az 

iskola által biztosított nyomtatványon. 

 Ha a tanuló az osztályozó vizsgát előrehozott érettségi miatt kéri, akkor  

1. az áprilisi vizsgára csak akkor kaphat engedélyt, ha februárban már jelentkezett 

az érettségi vizsgára. 

2. az augusztusi osztályozó vizsgára csak akkor kaphat engedélyt, ha a 

jelentkezésével együtt beadja az őszi érettségi vizsgára történő jelentkezési 

kérvényét is. 

 Az áprilisi illetve augusztusi vizsgaidőszakon kívüli osztályozó vizsgát nem lehet az 

előrehozott érettségi szándékkal kérni. 

 Egyéb esetekben az áprilisi illetve augusztusi vizsgaidőszakon kívüli osztályozó vizsgát 

az igazgató rendelheti el. 

 Egy napon legfeljebb 3 tantárgyból tehető vizsga. 

 Az idegen nyelvi szintek megfeleltetése miatt a sikeres középfokú komplex B vizsga 

megfelel az osztályozó vizsgák követelményeinek. 

 A szóbeli felelet előtt legalább 30 perc felkészülési időt kell biztosítani. az idegen nyelv 

kivételével 

 Az osztályozó vizsgák dokumentálására központi, személyre szóló nyomtatvány szolgál, 

amely az adminisztrációs irodán található. Ehhez a dokumentumhoz csatolni kell a vizsga 

írásbeli dolgozatát és a szóbeli felkészülési lapot amennyiben ilyet a vizsgázó készít. 

Ugyancsak csatolandó a vizsgához készített értékelési lap. 

 Az osztályozó vizsgák anyaga az irattári szabályzat szerint selejtezhető. 

 Az osztályozó vizsgák dokumentálása a jegyzőkönyvek alapján történik a törzslapban és a 

bizonyítványban. 

 A törzslapban a jegy dokumentálható a megfelelő táblázatban és a jegyzetben a következő 

záradékkal: 

Érdemjegyét (tantárgy neve) tantárgy(ak)ból (osztályozó vizsga jegyzőkönyv 

dátuma) osztályozó vizsgán kapta. 

(osztályfőnök aláírása) 

 vagy 

 

A törzslapban a jegyzetben a következő záradékkal: 

Érdemjegyét (tantárgy neve) tantárgyból (osztályozó vizsga jegyzőkönyv 

dátuma) osztályozó vizsgán kapta. 
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Eredménye a (évfolyam száma) évfolyamon (jegy betűvel, majd mögötte 

zárójelben számmal), a (évfolyam száma) évfolyamon (jegy betűvel, majd 

mögötte zárójelben számmal)… 

(osztályfőnök aláírása) 

 

 A dokumentálás a bizonyítványban: a záradék megegyezik a törzslapban szereplővel 

 Az osztályozó vizsga dokumentálását a jegyzőkönyv lezárását követő öt munkanapon 

belül el kell végeznie az osztályfőnöknek 

 Amennyiben az egyéni tanrend szerint tanuló diák valamely tantárgyból évközi eredményei 

alapján osztályozható, akkor az az érdemjegy a megfelel az osztályozó vizsgának, ezért akkor 

azon tantárgyból mentesül a külön osztályozó vizsga alól. 

 Amennyiben az egyéni tanrend szerint tanuló diák a féléves vizsgáit az előírt időpontig nem tudja 

teljesíteni, a félév vége előtt egy hónappal beérkező külön kérvény alapján későbbi időpontban is 

teljesítheti azokat. 
 

 

OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK ÉRTÉKELÉSE 

 

 

ANGOL NYELV 

 

A vizsga részei: 

 

 Írásbeli Szóbeli 

Időtartam 60 perc 15 perc 

Arány az értékelésnél 60% 40% 

 

Mindkét részben az adott résznek legalább a 20%-át teljesíteni kell a sikeres vizsgához. 

 

A vizsga értékelése: 

 

 %-os határok 

Jeles (5) 85%-tól 

Jó (4) 70%-84% 

Közepes (3) 55%-69% 

Elégséges (2) 40%-54% 

Elégtelen (1) 0%-39% 

 

 

 

 

BIOLÓGIA 

 

A vizsga részei: 

 

 Írásbeli Szóbeli 

Időtartam 60 perc 15 perc  

Arány az értékelésnél 67% 33% 

 

Mindkét részben az adott résznek legalább a 10%-át teljesíteni kell a sikeres vizsgához. 
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A vizsga értékelése: 

 

 %-os határok 

Jeles (5) 90%-tól 

Jó (4) 75%-89% 

Közepes (3) 50%-74% 

Elégséges (2) 35%-49% 

Elégtelen (1) 0%-34% 

 

 

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET 

 

A vizsga részei: 

 

 Írásbeli Szóbeli 

Időtartam 60 perc - 

Arány az értékelésnél 100% - 

 

 

A vizsga értékelése: 

 

 %-os határok 

Jeles (5) 80%-tól 

Jó (4) 65%-79% 

Közepes (3) 50%-64% 

Elégséges (2) 30%-49% 

Elégtelen (1) 0%-29% 

 

 

 

 

ETIKA 

 

A vizsga részei: 

 

 Írásbeli Szóbeli 

Időtartam 60 perc - 

Arány az értékelésnél 100% - 

 

 

A vizsga értékelése: 

 

 %-os határok 

Jeles (5) 80%-tól 

Jó (4) 65%-79% 

Közepes (3) 50%-64% 

Elégséges (2) 30%-49% 

Elégtelen (1) 0%-29% 
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ÉNEK-ZENE 

 

A vizsga részei: 

 

 Írásbeli Szóbeli 

Időtartam 60 perc 15 perc  

Arány az értékelésnél 50% 50% 

 

Mindkét részben az adott résznek legalább a 20%-át teljesíteni kell a sikeres vizsgához. 

 

A vizsga értékelése: 

 

 %-os határok 

Jeles (5) 80%-tól 

Jó (4) 65%-79% 

Közepes (3) 50%-64% 

Elégséges (2) 30%-49% 

Elégtelen (1) 0%-29% 

 

 

 

 

FILOZÓFIA 

 

A vizsga részei: 

 

 Írásbeli Szóbeli 

Időtartam 60 perc - 

Arány az értékelésnél 100% - 

 

 

A vizsga értékelése: 

 

 %-os határok 

Jeles (5) 80%-tól 

Jó (4) 65%-79% 

Közepes (3) 50%-64% 

Elégséges (2) 30%-49% 

Elégtelen (1) 0%-29% 
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FIZIKA 

 

A vizsga részei: 

 

 Írásbeli Szóbeli 

Időtartam 60 perc 15 perc 

Arány az értékelésnél 75% 25% 

 

Mindkét részben az adott résznek legalább a 10%-át teljesíteni kell a sikeres vizsgához. 

 

A vizsga értékelése: 

 

 %-os határok 

Jeles (5) 85%-tól 

Jó (4) 70%-84% 

Közepes (3) 50%-69% 

Elégséges (2) 30%-49% 

Elégtelen (1) 0%-29% 

 

 

 

 

FRANCIA NYELV 

 

A vizsga részei: 

 

 Írásbeli Szóbeli 

Időtartam 60 perc 15 perc 

Arány az értékelésnél 60% 40% 

 

Mindkét részben az adott résznek legalább a 20%-át teljesíteni kell a sikeres vizsgához. 

 

A vizsga értékelése: 

 

 %-os határok 

Jeles (5) 81%-tól 

Jó (4) 66%-80% 

Közepes (3) 51%-65% 

Elégséges (2) 41%-50% 

Elégtelen (1) 0%-40% 
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FÖLDRAJZ 

 

A vizsga részei: 

 

 Írásbeli Szóbeli 

Időtartam 60 perc 15 perc 

Arány az értékelésnél 67% 33% 

 

Mindkét részben az adott résznek legalább a 10%-át teljesíteni kell a sikeres vizsgához. 

 

A vizsga értékelése: 

 

 %-os határok 

Jeles (5) 80%-tól 

Jó (4) 65%-79% 

Közepes (3) 50%-64% 

Elégséges (2) 30%-49% 

Elégtelen (1) 0%-29% 

 

 

 

 

INFORMATIKA 

 

A vizsga részei: 

 

 Írásbeli Szóbeli 

Időtartam 60 perc 15 perc 

Arány az értékelésnél 75% 25% 

 

Mindkét részben az adott résznek legalább a 10%-át teljesíteni kell a sikeres vizsgához. 

 

A vizsga értékelése: 

 

 %-os határok 

Jeles (5) 85%-tól 

Jó (4) 70%-84% 

Közepes (3) 50%-69% 

Elégséges (2) 30%-49% 

Elégtelen (1) 0%-29% 
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KÉMIA 

 

A vizsga részei: 

 

 Írásbeli Szóbeli 

Időtartam 60 perc 15 perc 

Arány az értékelésnél 67% 33% 

 

Mindkét részben az adott résznek legalább a 20%-át teljesíteni kell a sikeres vizsgához. 

 

 

A vizsga értékelése: 

 

 %-os határok 

Jeles (5) 90%-tól 

Jó (4) 75%-89% 

Közepes (3) 50%-74% 

Elégséges (2) 35%-49% 

Elégtelen (1) 0%-34% 

 

 

 

 

MAGYAR IRODALOM 

 

A vizsga részei: 

 

 Írásbeli Szóbeli 

Időtartam 60 perc 15 perc 

Arány az értékelésnél 50% 50% 

 

Mindkét részben az adott résznek legalább a 20%-át teljesíteni kell a sikeres vizsgához. 

 

A vizsga értékelése: 

 

 %-os határok 

Jeles (5) 80%-tól 

Jó (4) 65%-79% 

Közepes (3) 50%-64% 

Elégséges (2) 30%-49% 

Elégtelen (1) 0%-29% 
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MAGYAR NYELV 

 

A vizsga részei: 

 

 Írásbeli Szóbeli 

Időtartam 60 perc 15 perc 

Arány az értékelésnél 50% 50% 

 

Mindkét részben az adott résznek legalább a 20%-át teljesíteni kell a sikeres vizsgához. 

 

A vizsga értékelése: 

 

 %-os határok 

Jeles (5) 80%-tól 

Jó (4) 65%-79% 

Közepes (3) 50%-64% 

Elégséges (2) 30%-49% 

Elégtelen (1) 0%-29% 

 

 

 

 

MATEMATIKA 

 

A vizsga részei: 

 

 Írásbeli Szóbeli 

Időtartam 60 perc 15 perc 

Arány az értékelésnél 75% 25% 

 

Mindkét részben az adott résznek legalább a 10%-át teljesíteni kell a sikeres vizsgához. 

 

A vizsga értékelése: 

 

 %-os határok 

Jeles (5) 85%-tól 

Jó (4) 70%-84% 

Közepes (3) 50%-69% 

Elégséges (2) 30%-49% 

Elégtelen (1) 0%-29% 
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MOZGÓKÉP ÉS MÉDIA 

 

A vizsga részei: 

 

 Írásbeli Szóbeli 

Időtartam 60 perc - 

Arány az értékelésnél 100% - 

 

 

A vizsga értékelése: 

 

 %-os határok 

Jeles (5) 80%-tól 

Jó (4) 65%-79% 

Közepes (3) 50%-64% 

Elégséges (2) 30%-49% 

Elégtelen (1) 0%-29% 

 

 

 

 

MŰVÉSZETEK 

 

A vizsga részei: 

 

 Írásbeli Szóbeli 

Időtartam 60 perc - 

Arány az értékelésnél 100% - 

 

 

A vizsga értékelése: 

 

 %-os határok 

Jeles (5) 80%-tól 

Jó (4) 65%-79% 

Közepes (3) 50%-64% 

Elégséges (2) 30%-49% 

Elégtelen (1) 0%-29% 
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NÉMET NYELV 

 

A vizsga részei: 

 

 Írásbeli Szóbeli 

Időtartam 60 perc 15 perc 

Arány az értékelésnél 50% 50% 

 

Mindkét részben az adott résznek legalább a 20%-át teljesíteni kell a sikeres vizsgához. 

 

A vizsga értékelése: 

 

 %-os határok 

Jeles (5) 81%-tól 

Jó (4) 66%-80% 

Közepes (3) 51%-65% 

Elégséges (2) 41%-50% 

Elégtelen (1) 0%-40% 

 

 

 

 

OLASZ NYELV 

 

A vizsga részei: 

 

 Írásbeli Szóbeli 

Időtartam 60 perc 15 perc 

Arány az értékelésnél 50% 50% 

 

Mindkét részben az adott résznek legalább a 20%-át teljesíteni kell a sikeres vizsgához. 

 

A vizsga értékelése: 

 

 %-os határok 

Jeles (5) 81%-tól 

Jó (4) 66%-80% 

Közepes (3) 51%-65% 

Elégséges (2) 41%-50% 

Elégtelen (1) 0%-40% 
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OROSZ NYELV 

 

A vizsga részei: 

 

 Írásbeli Szóbeli 

Időtartam 60 perc 15 perc 

Arány az értékelésnél 50% 50% 

 

Mindkét részben az adott résznek legalább a 20%-át teljesíteni kell a sikeres vizsgához. 

 

A vizsga értékelése: 

 

 %-os határok 

Jeles (5) 81%-tól 

Jó (4) 66%-80% 

Közepes (3) 51%-65% 

Elégséges (2) 41%-50% 

Elégtelen (1) 0%-40% 

 

 

 

 

RAJZ 

 

A vizsga részei: 

 

 Írásbeli Szóbeli 

Időtartam 60 perc - 

Arány az értékelésnél 100% - 

 

 

A vizsga értékelése: 

 

 %-os határok 

Jeles (5) 80%-tól 

Jó (4) 65%-79% 

Közepes (3) 50%-64% 

Elégséges (2) 30%-49% 

Elégtelen (1) 0%-29% 
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TÁNC ÉS DRÁMA 

 

A vizsga részei: 

 

 Írásbeli Szóbeli 

Időtartam 60 perc - 

Arány az értékelésnél 100% - 

 

 

A vizsga értékelése: 

 

 %-os határok 

Jeles (5) 80%-tól 

Jó (4) 65%-79% 

Közepes (3) 50%-64% 

Elégséges (2) 30%-49% 

Elégtelen (1) 0%-29% 

 

 

 

 

TÁRSADALOMISMERET 

 

A vizsga részei: 

 

 Írásbeli Szóbeli 

Időtartam 60 perc - 

Arány az értékelésnél 100% - 

 

 

A vizsga értékelése: 

 

 %-os határok 

Jeles (5) 80%-tól 

Jó (4) 65%-79% 

Közepes (3) 50%-64% 

Elégséges (2) 30%-49% 

Elégtelen (1) 0%-29% 
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TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 

 

A vizsga részei: 

 

 Írásbeli Szóbeli 

Időtartam 60 perc - 

Arány az értékelésnél 100% - 

 

 

A vizsga értékelése: 

 

 %-os határok 

Jeles (5) 80%-tól 

Jó (4) 65%-79% 

Közepes (3) 50%-64% 

Elégséges (2) 30%-49% 

Elégtelen (1) 0%-29% 

 

 

 

 

TESTNEVELÉS 

 

A vizsga részei:  

 

 Gyakorlati 

Időtartam 60 perc 

Arány az értékelésnél 100% 

 

Követelmény: évfolyamnak megfelelően 

 

- tanult labdajátékból 2 feladat végrehajtása : 2 x 5 pont; 

- atlétikából 1 ugrószám, 1 dobószám bemutatása: 2 x 5 pont; 

- tornából talajtorna elemek, 1 szeren elemek bemutatása: 2 x 5 pont; 

- 60 m síkfutás (idő alapján meghatározott pontrendszer): 5 pont, 

- 600m síkfutás vagy Cooper-teszt választhatóan: 5 pont; 

- fekvőtámasz vagy bordásfalon lábemelés vagy kötélmászás: 5 pont; 

- ötös ugrás vagy szlalom labdavezetés: 5 pont  

-  

A vizsga értékelése: 

 

 %-os határok 

Jeles (5) 80%-tól 

Jó (4) 60%-79% 

Közepes (3) 40%-59% 

Elégséges (2) 20%-39% 

Elégtelen (1) 0%-19% 
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TÖRTÉNELEM 

 

A vizsga részei: 

 

 Írásbeli Szóbeli 

Időtartam 60 perc 15 perc 

Arány az értékelésnél 50% 50% 

 

Mindkét részben az adott résznek legalább a 10%-át teljesíteni kell a sikeres vizsgához. 

 

A vizsga értékelése: 

 

 %-os határok 

Jeles (5) 81%-tól 

Jó (4) 66%-80% 

Közepes (3) 51%-65% 

Elégséges (2) 41%-50% 

Elégtelen (1) 0%-40% 
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KÜLÖNBÖZETI VIZSGÁK ÉRTÉKELÉSE 

 

 

Az különbözeti vizsga lehetséges okai: 

 

 A tanuló középszintű tanulmányi csoportból emelt szintű csoportba szeretne átkerülni. 

 Más iskolából átvett diák az eltérő haladási ütem miatt a számára elmaradt 

tananyagrészekből számol be. 

 

A javítóvizsgák tantárgyi vizsga részei és beszámítási arányai megegyeznek az 

osztályozóvizsgákéval. 

 

A vizsga értékelése: 

 

 %-os határok 

Megfelelt 50% 

Nem felelt meg -49% 

Mind az írásbeli mind a szóbeli vizsgarésznél legalább 20%-ot teljesíteni kell, hogy sikeres 

lehessen a vizsga. 

 

 

 

 

 

 

 

JAVÍTÓVIZSGÁK ÉRTÉKELÉSE 

 
A javítóvizsgák tantárgyi vizsga részei és beszámítási arányai megegyeznek az 

osztályozóvizsgákéval. 

 

A vizsga értékelése: 

 

 %-os határok 

Jeles (5) 91%-tól 

Jó (4) 81%-90% 

Közepes (3) 61%-80% 

Elégséges (2) 41%-60% 

Elégtelen (1) 0%-40% 

Mind az írásbeli mind a szóbeli vizsgarésznél legalább 20%-ot teljesíteni kell, hogy sikeres  

lehessen a vizsga. 

  

 


