
A tanulmányok alatti vizsgák rendje 

 

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő 

szabályok szerint kell megszervezni (64-77.§; 104.§), figyelemmel a Knt (2011.évi CXC. 

törvény) vonatkozó előírásaira (45§, 50.§, 55.§, 91.§). 

 

Intézményünkben a tanulmányok alatti vizsgák körébe az alábbi vizsgatípusok tartoznak: 

 

Osztályozóvizsga 

 Osztályozóvizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, 

ha 

❑ a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve; 

❑ ha a külföldön tanuló diák itthon tanulmányi kötelezettségét magántanulóként teljesíti, 

akkor az iskola tagintézmény-vezetője az ott szerzett év végi eredményeket (hiteles 

fordítás alapján) elfogadhatja, az adott tárgy vizsgakötelezettsége alól felmentést adhat 

vagy különbözeti vizsga letételét írhatja elő 

❑ a tagintézmény-vezető magántanulók esetében a 2013.évi CXC. 55.§-a értelmében a 

tanulót kérelmére / törvényes képviselő kérelemére mentesítheti a készségtárgyak 

tanulása és minősítése alól, ha azt egyéni adottsága vagy sajátos helyzete indokolttá 

teszi  

❑ engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget; 

❑ a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 

kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó 

vizsgát tehet; 

❑ a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott 

tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése 

alapján osztályozóvizsgát tehet. 

 

Pótlóvizsga  

Pótlóvizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol 

marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. 



A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, 

körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy 

gondatlan magatartására. Az igazgató engedélyezheti, hogy a vizsgázó a pótló vizsgát az adott 

vizsganapon tegye le, ha ennek a feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga 

megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. 

 

Javítóvizsga 

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén legfeljebb 3 tantárgyból elégtelen osztályzatot 

kapott vagy az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, 

távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

 

Különbözeti vizsga: 

Különbözeti vizsgát tehet a tanuló másik osztályból vagy iskolából történő átvétel esetén. 

Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni 

kívánja. 

Csoport- vagy iskolaváltás miatt előírt osztályozó vagy különbözeti vizsgát a tanévkezdet előtt 

kell teljesíteni.  

A pozitív elbírálás feltétele, hogy a tanuló minimálisan jó (71%-os) eredményt érjen el. 

 

 

A tanulmányok alatti vizsgák eljárásrendje 

 

Általános eljárási szabályok 

• Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. 

Amennyiben a nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége, 

szakképzettsége alapján erre lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan 

pedagógust kell jelölni, aki jogosult az adott tantárgy tanítására. 

• A középiskolában, olyan tantárgyból, amely követelményeinek teljesítésével a helyi 

tanterv alapján valamely vizsgatárgyból a tanuló érettségi vizsga letételére való 

jogosultságot szerezhet, a tanulmányok alatti vizsgán minden évfolyamon kötelező 

követelmény a minimum hatvanperces, az adott tanév helyi tantervének legfontosabb 

tanulmányi követelményeit magában foglaló írásbeli vizsgarész, valamint a szóbeli 

vizsgarész sikeres teljesítése. 



• Tanulmányok alatti vizsgát független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-

oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A szabályosan 

megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

• A vizsga lefolytatása során felmerülő szabálytalanságok kezelésére vonatkozó 

rendelkezéseket a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 69.§-a tartalmazza.  

(https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm) 

• A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat. 

 

Írásbeli vizsga szabályai 

• A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló idő 

tantárgyanként általános iskolában és szakiskolában maximum, középiskolában 

minimum hatvan perc. 

• Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet 

megtartani. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc 

pihenőidőt kell biztosítani. 

• Az írásbeli vizsgán kizárólag a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapon, 

feladatlapokon, tétellapokon (a továbbiakban együtt: feladatlap) lehet dolgozni. A 

rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával kell elkészíteni. A feladatlap 

előírhatja számológép, számítógép használatát, amelyet a vizsgaszervező intézménynek 

kell biztosítania. 

• A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett 

feladatlapon feltünteti a nevét, a vizsganap dátumát, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, 

jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni. 

 

Szóbeli vizsga szabályai 

• Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. A 

vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. 

• Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell 

biztosítani a szóbeli feleletet megelőzően, kivéve az idegen nyelvet, ahol nincs 

felkészülési idő.  

• . A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad 

előadásban kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a feleltetés 

időtartama tizenöt percnél nem lehet több. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm


•  

• Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt 

legalább tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget 

elhagyhatja. 

• Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének 

értékelése nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. 

Ez esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, 

hogy az elért pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az 

osztályzatot ennek alapján kell kiszámítani. 

 

Gyakorlati vizsga szabályai 

• A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához a vizsgázónak az adott tantárgynál 

helyben meghatározott idő áll a rendelkezésére. Ebbe az időbe a vizsgafeladatok 

ismertetésének ideje nem számít bele. A gyakorlati vizsgarész végrehajtásához 

rendelkezésre álló idő feladatok szerinti megosztására vonatkozóan a vizsgafeladatok 

leírása tartalmazhat rendelkezéseket. Nem számítható be a vizsgafeladatok 

végrehajtására rendelkezésre álló időbe a vizsgázónak fel nem róható okból kieső idő.  

 

Vizsga független vizsgabizottság előtt 

• A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülője - a félév vagy a tanítási év utolsó napját 

megelőző harmincadik napig jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából 

független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. 

• A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülője - a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon 

belül kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor 

azt független vizsgabizottság előtt tehesse le. 

 

Sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó rendelkezések 

• A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató 

engedélye alapján 

o a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre 

álló időt legfeljebb harminc perccel meg kell növelni, 



o a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő vizsgázó számára lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során 

alkalmazott segédeszközt használja, 

o a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet, 

 

o a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő vizsgázó számára harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel 

meg kell növelni, 

o a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teheti le. 

 

Vizsgák időpontja és helye 

A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel 

❑ osztályozóvizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két héttel, 

❑ javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell. 

Az osztályozó- és javítóvizsgák követelményeit a miniszter által kiadott kerettantervben 

szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve a szaktanárok 

állapítják meg. 

A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-

étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. 

A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell 

kijelölni.  

Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban, osztályozó, 

különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a 

vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor 

szervezhet.  

Az osztályozó- és javítóvizsga időpontjáról, helyszínéről, a követelményekről a vizsgázó 

írásbeli értesítést kap. 

 

 

 

 

 



A számonkérés formája 

1-2. évfolyam 

 

 1.évfolyam 
 

2.évfolyam 

Tantárgy   

 
 

írásbeli 

 

 

szóbeli 

 

gyakorlati 

 

írásbeli 

 

 

szóbeli 

 

gyakorlati 

Magyar nyelv X   X X  

Magyar irodalom X X  X X  

Idegen nyelv  X   X  

Matematika X   X   

Etika/Hit-és erkölcstan  X   X  

Természetismeret X X  X X  

Technika, Életvitel és 

gyakorlat 
  X 

  X 

Vizuális kultúra   X   X 

Ének-zene  X   X  

Testnevelés és sport   X   X 

 

3-4. évfolyam 

 

 3.évfolyam 
 

4.évfolyam 

Tantárgy   

 
 

írásbeli 

 

 

szóbeli 

 

gyakorlati 

 

írásbeli 

 

 

szóbeli 

 

gyakorlati 

Magyar nyelv X X  X X  

Magyar irodalom X X  X X  

Idegen nyelv X X  X X  

Matematika X   X   

Etika/Hit-és erkölcstan  X   X  

Természetismeret X X  X X  

Technika, Életvitel és 

gyakorlat 
  X 

  X 

Vizuális kultúra   X   X 

Ének-zene  X   X  

Testnevelés és sport   X   X 

 

 

 

 



5-6. évfolyam 

 

 5.évfolyam 
 

6.évfolyam 

Tantárgy   

 
 

írásbeli 

 

 

szóbeli 

 

gyakorlati 

 

írásbeli 

 

 

szóbeli 

 

gyakorlati 

Magyar nyelv X   X   

Irodalom  X   X  

1. idegen nyelv X X  X X  

Matematika X   X   

Etika/Hit-és erkölcstan  X   X  

Történelem, társ. és áll. 

ismeretek 
 X  

 X  

Természetismeret X X  X X  

Ének-zene   X   X 

Hon- és népismeret   X    

Vizuális kultúra   X   X 

Informatika   X   X 

Technika, életvitel és 

gyakorlat 
X X  

X X  

Testnevelés és sport   X   X 

2. idegen nyelv X X  X X  

 

7-8.évfolyam 

 7.évfolyam 
 

8.évfolyam 

Tantárgy   

 
 

írásbeli 

 

 

szóbeli 

 

gyakorlati 

 

írásbeli 

 

 

szóbeli 

 

gyakorlati 

Magyar nyelv X   X   

Irodalom  X   X  

1. idegen nyelv X X  X X  

Matematika X   X   

Etika/Hit-és erkölcstan  X   X  

Történelem, társ. és áll. 

ismeretek 
 X  

 X  

Fizika X X  X X  

Kémia X X  X X  

Biológia-egészségtan X X  X X  

Földrajz X X  X X  

Ének-zene   X   X 

Vizuális kultúra   X   X 

Informatika   X   X 



Technika, életvitel és 

gyakorlat 
X X  

- - - 

Testnevelés és sport   X   X 

2. idegen nyelv X X  X X  

 

10-12-évfolyam 

 

 10.évfolyam 11.évfolyam 12.évfolyam 

Tantárgy í. sz. gy. í. sz. gy. í. sz. gy. 

Magyar nyelv X X  X X  X X  

Irodalom X X  X X  X X  

Angol nyelv X X  X X  X X  

2. idegen nyelv X X  X X  X X  

Matematika X X  X X  X X  

Etika X X  X X  X X  

Történelem X X  X X  X X  

Fizika X X  X X  X X  

Kémia X X  X X  X X  

Biológia  X X  X X  X X  

Földrajz X X  X X  X X  

Ének-zene X X  X X  X X  

Vizuális kultúra / 

Művészettörténet  

X X  X X  X X  

Médiaismeret X X  X X  X X  

Informatika   X   X   X 

Testnevelés és sport   X   X   X 

Választott tárgy (+2 óra) X X  X X  X X  

Érettségi előkészítő X X  X X  X X  

 

A számonkérés formája minden tantárgy esetében írásbeli és szóbeli, kivéve az informatikát és 

a testnevelést, amelyből csak gyakorlati vizsga van. 

  

Az osztályozó vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei megegyeznek az 

iskola Pedagógiai Programjának mellékletében szereplő, az adott csoportra és évfolyamra előírt 

tananyagtartalommal. 

            

 

Az értékelés rendje 

  

Az osztályozó-, pótló-, javító- és különbözeti vizsgák végső osztályzatait az alábbi százalékos 

sávok szerint állapítjuk meg: 



  

86-100%: jeles 

71-85%: jó 

56-70%: közepes 

41-55%: elégséges 

0-40%: elégtelen 

  

Amennyiben a vizsga két részből áll, az értékelés az írásbeli vizsgarész 60%-os és a szóbeli 

vizsgarész 40%-os arányú beszámításával történik. 

Ha a vizsgázó teljesítménye a matematika írásbeli/informatika gyakorlati vizsgán nem éri el a 

25%- ot, de eléri a 12%-ot, akkor szóbeli vizsgán javíthat. 

  

 

Kétszintű érettségi vizsga 

 

A 12. évfolyamot sikeresen befejező tanulók az alábbi rendelkezések alapján tehetnek érettségi 

vizsgát: 

❑ Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló többször módosított 

100/1997 (VI.13.) Korm. rendelet  

❑ A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános szabályairól szóló 423/2012 

(XII.29.) Korm. rendelet  

❑ Az Oktatási Miniszter 40/2002 (V.24.) OM rendelete az érettségi vizsga részletes 

követelményeiről 

 

Általános tudnivalók a kétszintű érettségi vizsgával kapcsolatban 

❑ 2005-től a tanulók 5 tárgyból – közép- vagy emelt szinten- tehetnek érettségit az egyes 

vizsgatantárgyakból. 

❑ A 4 kötelező tárgy: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika és egy választott 

idegen nyelv. 

❑ Az 1 választható tárgy: közismereti és szakmai előkészítő tantárgy, melyeknek a köre 

és formája (írásbeli/szóbeli közép-, ill. emelt szinten) a vizsgaszabályzat (100/1997 

Kormányrendelet) mellékletében olvasható. 

❑ A közoktatásról szóló 2010. évi LXXII. törvény módosította az érettségi vizsga és a 

felsőoktatási intézménybe történő felvétel egyes szabályait. Ennek értelmében a 



Kormány határozza meg, hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételhez az 

érettségi vizsga mely vizsgatárgyából vagy vizsgatárgyaiból kell emelt szintű vizsgát 

tenni a tanulóknak. Az új szabályokat először a 2013/2014. évi felsőoktatási felvételi 

eljárás során kellett alkalmazni. 

 

Az érettségi vizsga fajtái 

Rendes: a középiskola követelményeinek teljesítése után első alkalommal tett érettségi vizsga.  

Előrehozott: egyes tantárgyak iskolai követelményeinek teljesítése után, a tanulói jogviszony 

fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok befejezése előtt első alkalommal tett érettségi 

vizsga.  

Kiegészítő: sikeres érettségi vizsga után tett, az érettségi bizonyítványban nem szereplő vizsga. 

Szintemelő: középszinten sikeresen letett érettségi vizsgának emeltszinten első alkalommal 

történő megismétlése; az érettségi bizonyítvány átadásáig egy alkalommal tehető le. 

Pótló: a vizsgázónak fel nem róható okból megkezdett és be nem fejezett, vagy meg sem kezdett 

rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő vizsga folytatása. 

Javító: a vizsgázónak felróható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett, 

ill. sikertelen rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő vizsga megismétlése. 

Ismétlő: érettségi bizonyítvány kiadása után felvételi kérelem elbírálásához korábban sikeresen 

letett érettségi vizsga megismétlése. 

 

Nyelvi érettségi - nyelvvizsga 

2006-tól a nyelvvizsga már nem számítható be az érettségi eredménybe, minden tanulónak 

legalább egy idegen nyelvből kötelező érettségi vizsgát tennie közép- vagy emelt szinten. 

Iskolánk azon tanulói, akik valamely idegen nyelvből legalább középfokú sikeres nyelvvizsgát 

tesznek, még nem mentesülnek az adott idegen nyelvi órák látogatása alól, illetve nem kapnak 

automatikusan jeles osztályzatot, teljesítményük megítélése a szaktanár kompetenciája. 

2005-től az emelt szintű idegen nyelvi érettségi államilag elismert nyelvvizsgának számít, 60 

százalék fölött középfokú, 40-59 százalék között pedig alapfokú C típusúnak. 

 

Informatika érettségi-ECDL vizsga 

2005-től kezdve az a tanuló, aki akár középszinten, akár emelt szinten jelesre érettségizik 

informatikából, ilyen irányú igénye esetén megkapja az ECDL bizonyítványt is. A beszámítás 



fordítva nem működik, azaz korábban letett ECDL vizsga nem váltja ki az informatika érettségi 

vizsgát.  

 

Kisérettségi vizsga 

Matematikából és idegen nyelvből a 10. évfolyamon; történelemből, illetve magyar nyelv és 

irodalomból a 11. évfolyamon „kisérettségi” vizsgát szervezünk, melyet az év végi osztályzat 

megállapításánál egyharmad súllyal veszünk figyelembe. 

 

Próbafelvételi vizsga 

Magyar nyelv és irodalom, illetve matematika tantárgyakból a 7. évfolyam végén 

„próbafelvételi” vizsgát szervezünk, melyet az év végi osztályzat megállapításánál egynegyed 

súllyal veszünk figyelembe. 

 

 

 

 

 

 


