
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a 

tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje 

 

Osztályozóvizsga 

A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát 

kell tennie, ha: 

 az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

 az igazgató engedélyezte, hogy egy, vagy több tantárgy tanulmányi követelményének 

egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,  

 ha a tanuló előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni az adott tantárgyból, 

 egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az 

osztályozó vizsga letételének lehetőségét, 

 ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladta és a 

nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét, 

 a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát, 

 esti vagy levelező tagozaton a tanuló tudását a tanítási év végén osztályozó vizsgán kell 

értékelni. 

 

Ha a vizsga a tanuló kérésére jön létre (pl. utólag fel szeretné venni a választható tantárgyat, 

előrehozott vizsgát szeretne tenni, stb.), akkor a tanuló köteles az osztályozó vizsga kitűzött 

időpontja előtt legalább 10 nappal az igazgatóhelyettesnél a vizsgára jelentkezni. Az 

igazgatóhelyettes a jelentkezések összegzése után kijelöli a vizsgabizottságot, meghatározza a 

vizsga idejét és helyét. Az iskola az első és a második félév utolsó hetében szervez osztályozó 

vizsgát. 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei megegyeznek az iskola 

Pedagógiai Programjának mellékletében, a helyi tantervekben megfogalmazott részletes 

követelményekkel. A továbblépés feltétele a követelmények legalább 25 %-os teljesítése. 

A vizsgák általános szabályai 

Intézményi vizsga tehető szóban vagy írásban, esetleg mindkét formában a jogszabályban, 

valamint a helyi tantervben meghatározattak szerinti esetekben. 

 Az írásbeli osztályozóvizsga időtartama tantárgyanként 45 perc. Egy munkanapon 

maximum három írásbeli vizsga szervezhető. Az írásbeli vizsgán tanári felügyeletet kell 

biztosítani. 

 A javítóvizsgáról, az osztályozóvizsgáról, a különbözeti vizsgáról jegyzőkönyvet kell 

vezetni 

 Az írásbeli dolgozatokat elbírálás után a szóbeli vizsga megkezdése előtt be kell mutatni 

a vizsgabizottság elnökének. 

 Azt a vizsgázót, aki írásbeli dolgozatát, vagy szóbeli vizsgáját elfogadható ok nélkül 

abbahagyta, úgy kell tekinteni, mint akinek a vizsgája nem sikerült. 

 Ha indokoltan szakítja meg vizsgáját a bizottság határoz arról, hogy mikor és milyen 

feltételekkel fejezheti be azt. 

 A szóbeli vizsgán a feleltetés ideje vizsgatárgyanként 10 percnél több nem lehet, melyet 

megelőzően a tanuló 20 perc gondolkodási időt kap a felkészülésre. 

 A vizsgák megszervezéséért az igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezetők 

felelősek. 

 


