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A tanulmányok alatti vizsgák rendje: 

Az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgák: 

 osztályozó vizsga – tervezetten évente 2 alkalommal - októberben és áprilisban, illetve 

amennyiben a tanuló félévi és év végi értékelése szükségessé teszi az igazgató által kijelölt 

más időpontban is. 

 különbözeti vizsga - igazgató határozza meg, legtöbbször az osztályozó vizsgák 

számára kijelölt időpontokban, 

 javítóvizsga - augusztus 15-31. között szervezhető – a tanuló a követelményekről 

tájékoztatást kap (e-napló, iskolai honlap, faliújság), 

 pótló vizsga- melynek időpontját egyéni elbírálás alapján igazgató jelöli ki, 

 független vizsgabizottság előtt zajló vizsgákra vonatkozik. 

A tanulmányok alatti vizsgák szabályozását az iskola Pedagógiai Programja tartalmazza 

(könyvtárban, iskola honlapján megtalálható) 

 

 A tanulmányok alatti vizsgák vizsgatárgyainak részei és követelményei 

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; Olasz nyelv; Orosz nyelv) 
x x  

Fizika x (x)  

Kémia x (x)  

Biológia x (x)  

Földrajz x   

Természetismeret x (x)  

Komplex természettudományos 

tantárgy 
x (x)  

Pénzügyi és vállalkozási ismeretek x x  

Informatika   x 

Ének-zene  x  
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Emberismeret és etika  x  

Filozófia x   

Művészetek x   

Testnevelés; 

Testnevelés és sport 
  x 

Sportelmélet modulok x   

Megjegyzések: 

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

 

A szakmai elméleti tantárgyak esetén az SZVK által meghatározottak szerint írásbeli vagy 

szóbeli. 

Szakmai gyakorlati tantárgyak esetén a tanulmányok alatti vizsga nem lehetséges jogszabályi 

kötöttség miatt. 

 

A vizsgatárgyak követelményeit az iskola nevelőtestülete a helyi tantervében határozza 

meg. 

A vizsgatárgyak követelményrendszere minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az 

adott évfolyam adott tantárgyának az intézmény pedagógiai programjában található 

követelményrendszerével. 

A tanulmányok alatti vizsgák értékelése szakközépiskolai 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 szakgimnáziumi 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) 

 

 

 

 
 


