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A vizsgaszabályzat célja 

 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 64.§-73.§-ban foglaltak alapján a tanuló tanulmányok alatt tett vizsgái 

lebonyolítási rendjének szabályozása. E szerint a nevelőtestület a tanulmányok alatti vizsga 

követelményeit, részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) és az értékelésrendjét a pedagógiai program alapján 

határozza meg, és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza. 

 

 

Tanulmányok alatti vizsga 

A tanulmányok alatti vizsgák célja:  

 azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi osztályzatait évközi 

teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az intézmény Pedagógiai Programja 

szerint nem lehetett meghatározni; 

 azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akik a pedagógiai programban 

meghatározottaknál rövidebb idő alatt (tanév összevonással) szeretnék a követelményeket 

teljesíteni.  

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

Általános szabályok: 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

 osztályozó vizsgákra, 

 javító vizsgákra, 

 pótló vizsgákra, 

 különbözeti vizsgákra vonatkozik. 

 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít, 

 aki különbözeti vizsgára jelentkezik, 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira. 

A vizsgaszabályzat hatályba lépése a 2016. szeptember 1-je után megszervezésre kerülő vizsgákra 

érvényes és határozatlan időre szól. 

Minden vizsga írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati vizsgarészből állhat az iskola Pedagógiai Programja 

alapján. 
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A vizsgaidőszakot az iskola munkatervben, a tanév helyi rendjében rögzíti, és arról a szokásos módon 

tájékoztatja a tanulókat, illetve a szülőket. 

A tanulmányok alatti vizsga során lehetővé kell tenni mindazon mentességek, kedvezmények 

érvényesítését, amelyet a tanuló megfelelő vizsgálat, szakvélemény vagy szakértői vélemény alapján 

kapott.  

A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az intézmény nem a 

Pedagógiai Programban meghatározott követelményeket kéri számon, vagy a vizsgáztatás során olyan 

eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló teljesítményét hátrányosan befolyásolta.  

A vizsgabizottság minimum három főből áll: 

 elnök, 

 kérdező tanár, 

 ellenőrző tanár. 

Az elnök: 

 felel a vizsga szakszerű és jogszerű megtartásáért, 

 ellenőrzi a vizsgázók adatait, vezeti a jegyzőkönyvet, 

 ha kell szavazást rendel el, 

 ismerteti a vizsga eredményét a vizsgabizottság tagjainak jelenlétében. 

 

Kérdező tanár(ok): 

 az lehet, aki a vizsga tárgyának megfelelő végzettséggel rendelkezik, 

 lehetőség szerint a saját tanítványát kérdezze. 

 

Ellenőrző tanár: 

 lehetőség szerint szakos tanár. 

 

 Osztályozó vizsga: 

Az intézmény az osztályozó vizsgát a tanév rendjében meghatározott időszakban szervezi meg. 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak teljesítményének értékelése céljából a félévi és év végi 

jegyek lezárását megelőző két hétben, ha: 

 ha felmentést kapott – kérelem alapján határozatban- a tanórai foglalkozások alól; 

 ha magántanuló; 

 ha engedélyt kapott arra, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget; 
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 ha a tanuló a félévi vagy év végi osztályzatának megállapítása érdekében független 

vizsgabizottság előtt tesz vizsgát; 

 ha a tanítási év során jogszabályban meghatározott mértékű igazolt és igazolatlan hiányzást 

gyűjtött össze, s emiatt félévi vagy év végi osztályzatát nem tudta a szaktanár megállapítani és a 

tantestület lehetőséget ad a jogszabályok szerint az osztályozó vizsgára; 

(Az osztályozó vizsgához vezető hiányzás mértéke 250 óra, illetve egy adott tantárgyból a 

tanítási órák több mint 30 % - a.). 

 

Az osztályozóvizsga előírásai: 

 időpontját az intézményvezető jelöli ki a tanév rendjében; 

 az iskola pedagógusaiból alakított 3 főből álló bizottság előtt kell tenni; 

 a bizottság tagjai: szaktanár(ok), osztályfőnök, lehetőség szerint az intézményvezető, vagy 

helyettese; 

 a sikertelen osztályozóvizsgát a tanuló a javítóvizsgán a továbbhaladása érdekében kijavíthatja; 

 ha egy tanuló június 15-ig nem tesz osztályozó vizsgát, nem osztályozható, nem kapott 

halasztást (augusztus 31-ig) - augusztusban már csak javítóvizsgával szerezhet osztályzatot. Ha a 

javítóvizsgája ekkor elégtelen, azt már nem ismételheti meg, tanévet kell ismételnie. 

 jellegétől függően írásbeli, szóbeli illetve gyakorlati részből áll; 

 az osztályzatot a bizottság állapítja meg. 

 

 

Javítóvizsga: 

 

Javítóvizsgát az a tanuló tehet, aki: 

 a 2-8. évfolyamon a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott; 

 az osztályozó vagy különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad vagy a 

vizsgáról engedély nélkül távozik. 

 

A javítóvizsgák előírásai: 

 a javítóvizsgát az iskola pedagógusaiból alakított 3 főből álló bizottság előtt kell tenni; 

 a bizottság tagjai: szaktanár(ok), osztályfőnök, lehetőség szerint az intézményvezető, vagy 

helyettese; 

 a javítóvizsgáról jegyzőkönyvet kell felvenni; 

 a javítóvizsga időpontja: augusztus 15- 31-ig terjedhet; 

 a vizsga időpontjáról és helyéről a tanulót illetve a szülőt értesíteni kell; 

 a javítóvizsga témaköreit a vizsgázó és szülője legkésőbb június 30-ig írásban megkapja; 

 a javítóvizsga eredményét az osztályfőnök írja be a törzslapba, elektronikus naplóba és a 

bizonyítványba, a záradékot az osztályfőnök és az intézményvezető írja alá; 

 a tanulót a vizsga eredményéről a vizsga napján tájékoztatni kell; 
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 a javítóvizsga helye az iskola, ahonnan a tanulót javítóvizsgára utasították; 

 Amennyiben a tanuló más településre költözik, új iskolájában is tehet javítóvizsgát. A vizsga 

eredményét az iskolatávozási bizonyítványon jelzi a vizsgáztató iskola; 

 a javítóvizsga nem ismételhető; 

 azt a tanulót, aki a javítóvizsgán nem jelent meg, úgy kell tekinteni, mintha sikertelen vizsgát tett 

volna. 

 

Pótló vizsga: 

 

Abban az esetben, ha a tanuló önhibáján kívül nem tudja teljesíteni az osztályozó/különbözeti vizsga 

követelményeit, a teljes vizsga anyagából vagy a nem teljesített vizsgarészekből –kérelemre- pótló 

vizsgát tehet. Időpontját egyéni elbírálás alapján az intézményvezető jelöli ki. 

 

Különbözeti vizsga: 

 a különbözeti vizsgák időpontját az intézményvezető határozza meg; 

 célja annak megállapítása, hogy a tanuló rendelkezik-e a tanulmányok folytatásához szükséges 

ismeretekkel; 

 letételét iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként 

írhatja elő az intézmény. Abból a tantárgyból vagy tantárgyrészből kell különbözeti vizsgát 

tennie a tanulónak, amelyet az intézmény a megkezdeni tervezett évfolyamtól alacsonyabb 

évfolyamon tanított, s amely tantárgy, tananyag ismerete feltétele a sikeres továbbhaladásnak, 

a magasabb évfolyamra lépésnek.  

 nem tanult tantárgyakból is különbözeti vizsgát kell tenni; 

 a különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell az 

intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében.  

 

Független vizsgabizottság előtti vizsga: 

A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a kormányhivatal szervezi. A tanuló 

- kiskorú tanuló esetén a szülője – a félév vagy a tanítási év utolsó napja előtti 30. napig, amennyiben 

hiányzás miatt nem értékelhető és osztályozó vizsga letételére kap engedélyt, az engedély megadását 

követő öt napon belül jelentheti be, ha független vizsgabizottság előtt kíván vizsgát tenni. 

A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülője –a bizonyítvány átvételét követő 15 napon belül kérheti, ha 

bármely tantárgyból a javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt tehesse le. 

A kormányhivatal által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet tagja az a pedagógus, akinek 

a vizsgázó hozzátartozója, valamint aki abban az iskolában tanít, amellyel a vizsgázó tanulói 

jogviszonyban áll. 
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Az írásbeli vizsgák általános szabályai: 

 a vizsga reggel 8 óra előtt nem kezdhető meg és legfeljebb 17 óráig tarthat, 

 a tanteremben minden padban csak egy vizsgázó ülhet, 

 a feladatlapot az iskola pecsétjével kell ellátni, fel kell tüntetni a tantárgy megnevezését, a 

tanuló nevét és a dátumot, 

 a feladatlap megoldásának idejét a feladatlapot készítő pedagógus határozza meg, de 

maximum 45 perc lehet, 

 a vizsgán használható segédeszközöket valamint íróeszközöket a szaktanár tájékoztatása 

alapján a tanuló hozza magával, 

 egy vizsganapon legfeljebb három írásbeli vizsga tehető le, és közöttük 10 perc pihenőidőt kell 

biztosítani, 

 ha a vizsgázó az írásbelin szabálytalanságot követ el, a felügyelő tanár e tényt jegyzőkönyvben 

rögzíti, felvezeti a feladatlapra és jelenti az intézményvezetőnek, aki kivizsgálja a 

szabálytalanságot, 

 az írásbeli dolgozatot a szaktanár az adott vizsganapon kijavítja, 

 ha a szaktanár a dolgozat javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg nem 

engedett segédeszközöket használt - rávezeti a feladatlapja és értesíti az intézményvezetőt, 

 sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő vizsgázó 

számára az írásbeli feladatok megválaszolására rendelkezésre álló időt legfeljebb 20 perccel 

lehet megnövelni, 

 sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő vizsgázó az 

írásbeli vizsgát kérelemre szóbeli vizsgával is kiválthatja az intézményvezető engedélye alapján, 

 sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő vizsgázó 

kérelemre és az intézményvezető engedélyével a szóbeli vizsgát írásban teheti le. 

A szóbeli vizsgák általános szabályai: 

 egy napon egy tanulónak maximum három szóbeli vizsga szervezhető, 

 a vizsgázónak a vizsga előtt minimum 15 perccel kötelező megjelennie, 

 a szóbeli vizsgán minden vizsgázó tételt húz, a tantárgyakhoz kapcsolódó segédeszközökkel 

készül az önálló feleletre, 

 a felkészülés során elkészített jegyzeteket a vizsgázó a felelete során használhatja, 

 a felkészülési idő legalább 20 perc,  

 a felelet maximum 10 percet tarthat, 

 a felelet során a tanuló a felkészülési idő alatt készített jegyzeteit használhatja, 

 a vizsgázó önállóan felel, s a vizsgabizottság tagjai kérdéseket tehetnek fel a tétellel 

kapcsolatosan, 
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 ha a vizsgázónak engedélyezték, hogy írásbeli vizsga helyett szóbelit tegyen – dupla tételt kell 

húznia, 

 két tantárgy között a vizsgázó pihenőidőt kérhet, 

 ha a szóbelin a vizsgázó szabálytalanságot követ el, az elnök figyelmezteti, jegyzőkönyvet készít 

és a vizsgabizottság a dönt a szóbeli eredményéről, 

 szabálytalanságok esetében a vizsgabizottság elnöke értesíti az intézményvezetőt, aki a 

törvények alapján dönt. 

 

A vizsgák szabályos lebonyolításáért az intézményvezető felel. 

 

Szabálytalanságok kezelése 

 

Szabálytalanságnak minősül a tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó szabályok megszegése. Például 

fegyelmezetlenség, meg nem engedett segédeszköz (pl.: mobiltelefon…) használata, vizsgaterem 

elhagyása. 

Szabálytalanság esetén az alábbi eljárást kell alkalmazni: 

 Jegyzőkönyv felvétele a szabálytalanság kivizsgálásához. 

 Jogszabályok szerinti eljárásrend alkalmazása. 

 Írásbeli szabálytalanság esetén az intézményvezetőből és a vizsgabizottság munkájában részt 

nem vevő tanárokból álló háromtagú bizottság jár el 

 Szóbeli vizsgán a vizsgabizottság elnöke jár el. 

 Szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba kell foglalni. 

 

Vizsgatárgyak részei, követelményei és értékelési rendje 

 

Minden vizsgatárgy követelménye azonos az adott évfolyam adott tantárgyának az iskola helyi 

tantervében meghatározott követelményrendszerével. A tanulmányok alatti vizsgák értékelési rendje 

megegyezik a helyi tantervben rögzítettekkel.  

 

A vizsgatárgyak és részei 

 

A vizsga részeit az alábbi táblázat tartalmazza, ám a vizsgáztató pedagógus kompetenciája eldönteni azt, 

hogy írásbeli és szóbeli vizsga esetében él-e mindkét vizsgáztatási formával. Erről a vizsga előtt 

legkésőbb két hónappal értesíti a vizsgázót illetve törvényes képviselőjét. 

 

TANTÁRGY NEVE A VIZSGA RÉSZEI 

írásbeli szóbeli gyakorlati 

magyar nyelv * *  

magyar irodalom * *  
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történelem * *  

matematika * *  

német nyelv és irodalom * *  

német népismeret *  * 

angol nyelv * *  

természetismeret / környezetismeret * *  

fizika * *  

kémia * *  

biológia-egészségtan * *  

földrajz * *  

informatika  * * 

vizuális kultúra   * 

technika, életvitel és gyakorlat   * 

ének-zene * *  

testnevelés és sport  * * 

hit- és erkölcstan  *  

dráma és tánc   * 

 

 


