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Tanulmányok alatti vizsgák rendje, értékelése, követelményei és időpontjai 

A tanulmányok alatti vizsgák rendjét az intézmény házirendjének 5. számú melléklete tartalmazza.  

„5. számú melléklet / A tanulmányok alatti vizsgák rendje: 

Tantárgy Írásbeli Szóbeli Gyakorlati 

Magyar nyelv és irodalom;  

Magyar-kommunikáció 

x x  

Matematika x (x)  

Történelem társadalmi és 

állampolgári ismeretek; 

Társadalomismeret 

x x  

Idegen nyelv (Angol nyelv; Német 

nyelv;) 
x x  

Földrajz x   

Természetismeret x (x)  

Komplex természettudományos 

tantárgy 
x (x)  

Pénzügyi és vállalkozási ismeretek x x  

Informatika   x 

Emberismeret és etika  x  

Testnevelés; 

Testnevelés és sport 

  x 

Megjegyzések: 
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1) (x) jelentése a szóbeli vizsgáknál: csak akkor van szóbeli, ha az írásbeli elégtelen. 

A szakmai elméleti tantárgyak esetén a Képzési és Kimeneti Követelmény által meghatározottak 

szerint írásbeli vagy szóbeli. Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a 

gyakorlati vizsgára. 

A vizsgatárgyak követelményeit az iskola oktatói testülete a Szakmai programjában határozza meg, 

mely elérhető az intézmény weboldalán a következő linkeken: 

http://sipkay.sulinet.hu/images/documents/Sipka_Barna_Szakmai_program_2020.pdf 

http://sipkay.sulinet.hu/images/documents/Sipkay_Barna_Oktatasi_program_a_kozismereti_tant

argyakra_vonatkozo_kepzesi_tartalmak_2020.pdf  

A tanulmányok alatti vizsgák értékelése szakképző tagozaton: 

Szakmai tantárgyak Közismereti tantárgyak Érdemjegy 

0-41 % 0-24 % elégtelen (1) 

41-55 % 25-39 % elégséges (2) 

56-70 % 40-59 % közepes (3) 

71-85 % 60-79 % jó (4) 

86-100 % 80-100 % jeles (5) 

 

A tanulmányok alatti vizsgák értékelése technikumi tagozaton: 

Szakmai tantárgyak Közismereti tantárgyak Matematika Érdemjegy 

0-29 % 0-29 % 0-24 % elégtelen (1) 

30-49 % 30-44 % 25-39 % elégséges (2) 

50-69 % 45-64 % 40-59 % közepes (3) 

70-84 % 65-84 % 60-79 % jó (4) 

85-100 % 85-100 % 80-100 % jeles (5) 
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A tanulmányok alatti vizsgákat a tanév során három alakalommal hirdetünk. Minden tanév 

januárjában, júniusában és augusztusában. Ettől eltérő időpontban is szervezhető tanulmányok alatti 

vizsga, ha azt az iskola igazgatója engedélyezi. A tanulmányok alatti vizsgát az iskola igazgatójához 

címzett kérelemmel kérheti a tanuló, képzésben részvevő.  
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