
A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata 

A tanulmányok alatti vizsgák szabályozásáról a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletének 64-73.§ 

rendelkezik. Helyben szabályozandók a vizsga részei, követelményei és az értékelés. A 

tanulmányok alatti vizsgákat az iskolában, vagy külön kérésre a Kormányhivatal által 

szervezett vizsgabizottság előtt lehet tenni. 

A tanulmányok alatti intézményi vizsgák típusai 

Osztályozó vizsga 

A tanulónak a félévi és tanév végi osztályzat megállapításához osztályozó vizsgát kell tennie, 

ha 

- felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, vagy tanulmányait egyéni 

tanrend szerint folytatja (magántanuló), 

- engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

- az iskolai nevelés-oktatás általános műveltséget megalapozó szakaszában 250 

tanóránál többet mulasztott, és emiatt a tanuló teljesítménye nem volt érdemjeggyel 

értékelhető, és a nevelőtestület engedélyezi az osztályozó vizsgát, 

- ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a 

meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető. 

Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. Ha osztályozó vizsgája év 

végén elégtelen, és a szabályosan megtartott javítóvizsgája és elégtelen, tanévet kell 

ismételnie. 

Különbözeti vizsga 

Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő 

az Intézmény a különbözeti vizsga letételét. 

Javítóvizsga 

A tanulónak javítóvizsgán kell számot adni tudásáról, ha 

- tanév végén elégtelen osztályzatot kapott, 

- a tanuló az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt, 

- az osztályozó vagy különbözeti vizsgán elégtelen osztályzatot kapott. 

Javítóvizsga az augusztus 15-tól augusztus 31-ig terjedő időszakban szervezhető. 

Pótlóvizsga 

Amennyiben a tanuló az osztályozó, különbözeti vagy javítóvizsgáról igazoltan távol marad, 

pótló vizsgát tehet. A pótló vizsgát lehetőleg ugyanabban a vizsgaidőszakban kell letenni. Pótló 

vizsgát csak az elmaradt vizsgarészekből kell tenni. 

 

 



Vizsgaidőszakok 

A tanulmányok alatti vizsgát a rendes vizsgaidőszakokban lehet letenni. A vizsgaidőszakok a 

következők: 

- Félévi: január 3-tól a félév zárásáig, 

- Évvégi: az utolsó tanítási nap előtti két tanítási hét, 

- Nyári: augusztus 15-31. között, a javítóvizsga időszaka. 

A vizsgák követelménye, részei, az értékelés rendje 

A vizsgák követelménye a helyi tantervben szereplő, az adott félévre/tanévre vonatkozó 

tananyag. A vizsgák részeit és az értékelés rendjét a helyi tanterv alapján az alábbiak 

határozzák meg: 

Tantárgy írásbeli szóbeli gyakorlati 

Magyar nyelv  x   

Irodalom x x  

Idegen nyelvek x x  

Matematika x   

Történelem x   

Hon-és népismeret x   

Etika x   

Biológia x x  

Természetismeret x x  

Környezetismeret x x  

Fizika x x  

Kémia x x  

Földrajz x x  

Ének-zene x x  

Vizuális kultúra x  x 

Informatika  x x 

Életvitel és gyakorlat x  x 

Testnevelés és sport  x x 

 

 

 

 



Kérelem osztályozó vizsga letételének engedélyezésére 

GORSIUM Általános Iskola                                                                    …………………………. tanév 

Tanuló neve: ……………………………………………………………..Osztálya: …………………………………… 

 

Tisztelt Igazgató Asszony! 

Alulírott ………………………………………… azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy engedélyezze 

gyermekem számára az osztályozó vizsga letételét az alábbi tantárgyakból:  

- magyar nyelv  

- magyar irodalom 

- történelem 

- hon-és népismeret 

- idegen nyelv 

- matematika 

- fizika 

- biológia 

-  természetismeret 

- környezetismeret 

- kémia 

- földrajz 

- testnevelés 

- ének-zene 

- informatika 

- rajz és vizuális kultúra 

- életvitel és gyakorlat 

- etika 

*A megfelelő tantárgy aláhúzandó! 

Indoklás: 

- Tanulmányait egyéni tanrend szerint/magántanulóként folytatja, 

- 250 óránál többet mulasztott és emiatt teljesítménye nem volt értékelhető, 

- a tanítási órák 30%-ánál többet mulasztott, emiatt teljesítménye nem volt értékelhető. 

**A megfelelő rész aláhúzandó! 

Az osztályozó vizsga feltételeit megismertem, elfogadom. 

………………………………………………….. ……………………………………………    ……………………………………… 

            tanuló aláírása                szülő/gondviselő aláírása                          igazgató 

 

Dátum: Tác, ………….. év ……………………………. hónap ………. nap 



Vizsgaszabályzat 

1. A vizsgaszabályzat hatálya, és célja 

Vizsgaszabályzatunk célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének 

szabályozása. A fenti jogszabályban foglalt szabályozás szerint a tanulmányok alatti 

vizsga (osztályozó vizsga, javítóvizsga, különbözeti vizsga) 

- követelményeit 

- részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) 

- és az értékelés rendjét 

a nevelőtestület a pedagógiai program alapján határozza meg, és a helyben szokásos 

módon nyilvánosságra hozza. A tanulmányok alatti vizsgák lebonyolításakor figyelemmel 

kell lenni a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 65-72. §-ainak rendelkezéseire.  

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. A 

szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

1.1. A vizsgaszabályzat hatálya 

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

- osztályozó vizsgákra, 

- különbözeti vizsgákra, 

- javítóvizsgákra 

vonatkozik. Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság 

megbízott tagjaira. 

 

2. Az egyes vizsgatantárgyak részei, követelményei és értékelési rendje 

2.1.  A vizsgatantárgyak követelményrendszere 

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának 

az intézmény pedagógiai programjában és a helyi tantervben található 

követelményrendszerével. 

A vizsgatárgy akár egy vagy több vizsgarészt tartalmaz, az egyes vizsgarészekben elért 

pontszámok összege alapján az osztályzat a következőként határozandó meg: 

-  1 -   24% -  elégtelen 

- 25 –  39% -  elégséges 

- 40 –  59% -  közepes 

- 60 –  79% -  jó 

- 80 – 100% - jeles. 



Nem egész százalékos eredmények elérése esetén a kerekítés általános szabályait kell 

alkalmazni.  

Amennyiben a tanuló a tanulmányok alatti vizsgát több évfolyam anyagából kívánja 

letenni, akkor a vizsgákat minden évfolyam anyagából külön vizsgán kell megszereznie. 

 

2.2. A vizsgatárgyak részei és követelményei 

2.2.1. Magyar nyelv és irodalom  

A vizsga anyaga: a helyi tantervben a tantárgy adott évfolyamra meghatározott 

követelményei  

Vizsgarészek :    

Magyar irodalom 

írásbeli: 45 perces feladatlap: szövegértési és irodalmi feladatok 

 szóbeli: 10-15 percben a kihúzott tétel kifejtése 

Magyar nyelv  

írásbeli :  45 perces feladatlap: nyelvtani, helyesírási és szövegalkotási feladatok 

Értékelés:  

Magyar irodalom 

 írásbeli:  írásbeli feladatlap pontjai  

 szóbeli: irodalmi tétel kifejtésének pontjai  

Az írásbeli és a szóbeli vizsgarészek aránya: 50 - 50 %  

A szóbeli vizsga feltétele:   

A vizsgázónak az írásbeli vizsgarészén minimum 15%-os teljesítményt kell elérnie. 

Magyar nyelv  

Írásbeli: írásbeli feladatlap pontjai 

 

2.2.2. Történelem 

A történelem vizsga írásbeli részből áll. Szóbeli vizsgára csak abban az esetben kerül sor, 

ha az írásbeli vizsga eredménye elégtelen. Az írásbeli és a szóbeli vizsga a vizsgaszabályzat 

történelem vizsgáztatására vonatkozó szabályainak megfelelő formában kéri számon a 

tanuló ismereteit az adott tanév tananyagát figyelembe véve. 

A tanuló meghatározott időben, előre írásos formában megkapja a vizsga anyagát (ld. 

vizsgakövetelmények), helyét, idejét. 

Az írásbeli vizsgarész 1 rövid válaszokat igénylő részből és 1 röviden kifejtendő esszéből 

áll. A rövid választ igénylő kérdések topográfiai-, kronológiai-, fogalomhasználati-, és 

történelmi személyekkel kapcsolatos kérdéseket tartalmaznak. Az esszé valamely 

kiemelkedő egyetemes ÉS/VAGY magyar történelmi témát ölel fel. Az írásbeli vizsga 

időtartama max. 45 perc. 

A szóbeli vizsga = önálló beszámoló az elkészített házi dolgozatokról / tanári kérdések 

alapján a házi dolgozatok bemutatása. 



Mindkét vizsgarészhez használható az általános iskolai történelmi atlasz. 

Igény szerint források / ppt-k felhasználhatók / bemutathatók. 

A vizsga pontjainak megoszlása: írásbeli / szóbeli vizsgán 50-50%. 

 

2.2.3. Hon- és népismeret 

A hon- és népismeret vizsga írásbeli részből áll. Szóbeli vizsgára csak abban az esetben 

kerül sor, ha az írásbeli vizsga eredménye elégtelen. Az írásbeli és a szóbeli vizsga a 

vizsgaszabályzat hon- és népismeret tantárgy vizsgáztatására vonatkozó szabályainak 

megfelelő formában kéri számon a tanuló ismereteit az adott tanév tananyagát figyelembe 

véve. 

A tanuló meghatározott időben, előre írásos formában megkapja a vizsga anyagát (ld. 

vizsgakövetelmények), helyét, idejét. 

Az írásbeli vizsgarész rövid válaszokat igénylő részből áll, mely kérdések felölelik a 

tankönyv írott és képi anyagát. Az írásbeli vizsga időtartama max. 45 perc. 

A szóbeli vizsga = önálló beszámoló az elkészített házi dolgozatokról (= rajzok) / tanári 

kérdések alapján a házi dolgozatok (= rajzok) bemutatása. 

Igény szerint források / ppt-k felhasználhatók / bemutathatók. 

A vizsga pontjainak megoszlása: írásbeli / szóbeli vizsgán 50-50%. 

 

2.2.4. Idegen nyelv 

Az idegen nyelvivizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll. Az írásbeli vizsga számon kéri 

a megfelelő tanév vagy tanévek tananyagát a vizsga követelményei és feladattípusai 

szerint, tetszőleges választás alapján, a hangsúlyt a nyelvhelyességi feladatokra helyezve. 

A tanuló – a fogalmazási feladat kivételével – nem használhat segédeszközt, a fogalmazási 

feladat megoldásakor szótár használata engedélyezett. Az írásbeli vizsga max. 45 perces, 

az elérhető pontszám 80 pont. 

A szóbeli vizsga három részből áll: kötetlen beszélgetés meghatározott témában, egy 

szituáció eljátszása és képleírás. Mindhárom feladatot tételhúzás alapján kapja a vizsgázó. 

A szóbeli vizsgán 20 pontot lehet elérni. 

2.2.5. Matematika 

A matematika vizsga írásbeli vizsga, ami egy max. 45 perces feladatlap megoldásából áll. 

Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői az alábbiak: megoldandó legalább öt, de legfeljebb 

nyolc feladat, melyeknek anyaga a félév vagy tanév legfontosabb fejezeteinek legalább 

75%-át érinti. 

 

 



 

2.2.6. Fizika 

A vizsga max. 45 perces írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsgára a teljes 

pontszám 60%-át, a szóbeli vizsgára 40%-át lehet adni. Az írásbeli vizsga öt feladatból áll, 

amelyek tananyaga a félév vagy tanév legfontosabb fejezeteinek legalább 75%-át érinti. A 

feladatok közül két feladat az alapfogalmak törvényszerűségek, egyszerű összegfüggések 

ismeretét ellenőrzi, további három feladat pedig a vizsga tárgyát képező időszak 

legfontosabb feladattípusait tartalmazza. Az utóbbi feladatok közül egy feladat könnyebb 

(rutinfeladatok), két feladat pedig az összetettebb feladatok közül való. 

A fizika szóbeli vizsgán legalább 5 tételből kell húznia a vizsgázónak. A tétellap két részből 

áll, mindkét része egy-egy fizikai jelenség legfontosabb fogalmainak és az azzal kapcsolatos 

kísérleteknek az ismertetését, a témakörrel kapcsolatos összefüggések, tételek, kísérletek 

ismertetését tartalmazza. 

2.2.7. Biológia, természetismeret, környezetismeret 

A vizsga egy max. 45 perces írásbeli és egy szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsgára a 

teljes pontszám 50%-át, a szóbeli vizsgára 50%-át lehet adni. 

Az írásbeli vizsga legalább öt feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév 

fejezeteinek legalább 75%-át érinti. A feladatok között szerepelnie kell az alábbi 

feladattípusoknak: 

- ábraelemzés 

- rövid válaszos feladatok 

- feleletválasztós (teszt) feladatok. 

A szóbeli vizsgán a tantárgyi követelményeknek megfelelően összeállított 5 tételből húz a 

tanuló, amelyeket kifejt. A szóbeli tétellapon három kérdés szerepel. 

2.2.8. Kémia 

A kémia vizsga egy max. 45 perces írásbeli és egy szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli 

vizsgára a teljes pontszám 50%-át, a szóbeli vizsgára 50%-át lehet adni.  

Az írásbeli vizsga legalább öt feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév 

fejezeteinek legalább 75%-át érinti. Az írásbeli feladatsor megoldásával 50%-ot lehet 

elérni. A feladatok között szerepelnie kell az alábbi feladattípusoknak: 

- rövid kiegészítendő típusú feladatok 

- feleletválasztós (teszt) feladatok 

- lehet számítási feladat. 

A szóbeli vizsgán a tantárgyi követelményeknek megfelelően összeállított 5 tételből húz a 

tanuló, amelyet kifejt. A szóbeli tétellapon 2 kifejtendő és 3 probléma-megoldó kérdés 

szerepel. 

 



 

2.2.9. Földrajz 

A földrajz vizsga egy max.45 perces írásbeli és egy szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli 

vizsgára a teljes pontszám 50%-át, a szóbeli vizsgára 50%-át lehet adni. 

Az írásbeli vizsga legalább öt feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév 

legfontosabb fejezetinek legalább 75%-át érinti. A feladatok között tartalmilag három 

feladattípusnak feltétlenül szerepelnie kell:  

- alapvető térképi-topográfiai ismereteket ellenőrző 

- alapfogalmakra, definíciókra vonatkozó 

- természeti és/vagy társadalmi-gazdaságijelenségekkel, folyamatokkal kapcsolatos 

feladatok. 

 

A szóbeli vizsgán 5 tételből kell húznia a vizsgázónak. A tétellap két részből áll, az adott 

tananyag két legfontosabb fejezetét érintik a kérdések. A kérdések minden esetében egy 

jelenség vagy folyamat legfontosabb fogalmaira, jellemzőire, működési mechanizmusára 

irányulnak. 

 

2.2.10. Testnevelés 

A vizsga formája szóbeli és gyakorlati. A teljes testnevelés vizsgából a szóbeli aránya 20%, 

a gyakorlati vizsga 80%-ot tesz ki az elérhető pontszámokból. A gyakorlati vizsga a tantárgyi 

követelményeknek az adott félévben/tanévben, a tanagyagban szereplő követelményeire 

épül. A tanulók – az úszás és a küzdősportok kivételével – a gyakorlati követelményeket 

mutatják be sportáganként. A gyakorlati vizsga sportágankénti bemutatásának ideje max. 

45 perc. A gyakorlati bemutatás a következő sportágakat tartalmazza: atlétika, torna, 

gimnasztika, labdajátékok. 

Az szóbeli vizsga időtartama 15 perc. A kérdések legfontosabb fejezetei: olimpia történet, 

gimnasztika, torna, atlétika, labdajátékok. Az adott sportágak technikai elemeit, sportág 

taktikáját, szabályait, történetét érinthetik a kérdések. 

2.2.11. Ének-zene 

Az ének-zene vizsga két vizsgarészből áll, 15 perces írásbeli, és 30 perces szóbeli és 

gyakorlati részekből. A vizsga az ének-zene tantárgy adott félévben/tanévben, a 

tananyagban szereplő követelményeire épül. 

Az írásbeli feladatnál teszt kitöltése a félév/tanév zeneelméleti és zenetörténeti 

követelményére építve. Időtartama minimum 15 perc, kapható pontszám 50%. 

A szóbeli vizsga az adott félév dalanyagából állítandó össze. Feladat a dalok stílusos 

éneklése, népdalok elemzése, és a műdalokhoz kapcsolódó zenetörténeti vagy 

zeneelméleti kérdésre a megfelelő válaszok megadása. Felelési idő max. 15 perc, a kapható 

pontszám 50%. 



 

2.2.12. Informatika 

Az informatika vizsga írásbeli-gyakorlati és szóbeli részekből áll. Az informatika írásbeli-

gyakorlati vizsga egy feladatlapon szereplő feladatok gyakorlati megoldásából áll. 

Időtartama max. 35 perc. A gyakorlati feladatlap tartalmi jellemzői az alábbiak: Legalább 

két, de legfeljebb három (egyenként esetleg több részből álló) feladatból áll, amelyek 

tananyaga a félév vagy tanév legfontosabb fejezeteinek legalább 75%-át érinti. A 

következő segédeszközöket lehet használni a gyakorlati vizsgán: számítógép. Az írásbeli-

gyakorlati vizsgán elérhető pontszám 80 pont. 

A szóbeli vizsga időtartama 10 perc. Feladatok összetétele a szóbeli vizsgán: a gyakorlati 

vizsgán nem számon kérhető témaköröket érintő legalább 3 tétel közül kell választania, 

húznia egyet a vizsgázónak. A tételek témakörei megfelelnek a helyi tantervben leírt 

követelményeknek és ott megadott témaköröknek. A szóbeli vizsgán elérhető pontszám 

20 pont. 

2.2.13. Rajz- és vizuális kultúra 

Az írásbeli vizsga legalább öt feladatból áll, amelyek tananyaga a félév/tanév legfontosabb 

művészettörténeti ismeretét érinti. A feladatok közül művészettörténeti ismeretek, 

alapfogalmak, egyszerű összefüggések ismeretét ellenőrzi, a többi pedig a vizsga tárgyát 

képező időszak építészeti, szobrászati, festészeti vagy iparművészeti alkotásának elemző 

bemutatását kéri számon.  Az írásbeli vizsga időtartama max. 45 perc. A gyakorlati vizsga 

részét képezi egy minimum öt darabból álló portfólió benyújtása a tanuló éves (féléves) 

munkáiból. A gyakorlati vizsgarész az osztályzat 60 %-át teszi ki. 

2.2.14. Életvitel- és gyakorlat 

Az írásbeli vizsga egy teszt kitöltéséből áll, amelyek tananyaga a félév/tanév legfontosabb 

életvitel- és gyakorlat ismeretét érinti. Az írásbeli vizsga időtartama max. 45 perc. A 

gyakorlati vizsga részét képezi az előre megadott témában elkészített kreatív munka 

benyújtása.  A gyakorlati vizsga és az írásbeli vizsga arány 50- 50%. 

 

2.2.15. Etika 

Az írásbeli vizsga egy teszt kitöltéséből áll, amelyek tananyaga a félév/tanév legfontosabb 

ismereteit érinti. Elérhető pontszám 50 pont. Az írásbeli vizsga időtartama max. 45 perc. A 

gyakorlati vizsga részét képezi egy előre megadott témában elkészített kreatív munka 

benyújtása. A gyakorlati vizsgarészre a tanuló 50 pontot kaphat. 

 

 

 

 



 

2.2.16. Irodalom / alsó tagozat 

Írásbeli vizsga: szövegértési feladat 45 percben: Az adott évfolyamon megismert 

szövegtípusok közül egy/ kettő szöveg néma olvasása után a szövegértő feladatok önálló 

megoldása.  

Szóbeli vizsga, amely az adott évfolyam helyi tantervi tananyagát kéri számon, illetve egy 

ismert és begyakorolt szöveg folyamatosságra, pontosságra törekvően olvasását méri fel.  

Értékelés:  Az írásbeli és a szóbeli vizsgarészek aránya: 60 - 40 % .  

2.2.17. Magyar nyelv / alsó tagozat 

Írásbeli vizsgaforma, amely az adott évfolyam helyi tantervi tananyagát kéri számon, egy 

írásbeli feladatsor alkalmazásával, 8-10 feladattal, és az osztályfoknak megfelelő 

szóanyagból összeállított tollbamondással, illetve másolási feladattal. Az írásbeli 

időtartama: 45 perc. 

Szóbeli vizsgaforma: az adott évfolyam tananyagát kéri számon, az évfolyamon tanult 

nyelvtani fogalmak felismerésével, megnevezésével. 

Értékelés:  Az írásbeli és a szóbeli vizsgarészek aránya: 60 - 40 % .  

2.2.18. Matematika / alsó tagozat 

Írásbeli vizsgaforma, amely egy 45 perces feladatlap megoldásából áll. Az írásbeli feladatlap 

tartalmi jellemzői az alábbiak: legalább nyolc, de legfeljebb 12 feladatból áll, amelyek 

tananyaga a félév vagy tanév legfontosabb fejezeteinek legalább 75%-át érinti. 

2.2.19. Rajz- és vizuális kultúra/ alsó tagozat 

A gyakorlati vizsga részét képezi egy minimum öt darabból álló portfólió benyújtása a 

tanuló éves (féléves) munkáiból, és egy, a vizsga helyszínén elkészített alkotás az 

évfolyamon meghatározott követelmények alapján. A portfólió 40%, a helyszínen 

elkészített alkotás az osztályzat 60 %-át teszi ki. 

2.2.20. Életvitel- és gyakorlat/ alsó tagozat 

A gyakorlati vizsga részét képezi egy minimum öt darabból álló portfólió benyújtása a 

tanuló éves (féléves) munkáiból, és egy, a vizsga helyszínén elkészített munkadarab az 

évfolyamon meghatározott követelmények alapján. A portfólió 40%, a helyszínen 

elkészített alkotás az osztályzat 60 %-át teszi ki. 

Tác, …………………………………………………………. 

 

         Kovács Gáborné 

         intézményvezető 



 


