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Osztályozó vizsgák, tanulmányok alatti vizsgák  
 
 

 (kivonat az iskola Pedagógiai Programjából) 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti 
követelményei a Helyi Tantervben megfogalmazott minimum 
követelmények.  
 
2 – 8. ÉVFOLYAMON A MAGASABB ÉVFOLYAMBA TÖRTÉNŐ LÉPÉSHEZ, A 
TANÉV OSZTÁLYZAT MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ A TANULÓNAK OSZTÁLYZÓ 
VIZSGÁT KELL TENNIE, HA: 
� Az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozáson való részvétel alól 
� Az iskola igazgatója engedélyezte, hogy 1 vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse, 
� Egy tanítási évben a KT és végrehajtási rendeletében meghatározott óraszámmal többet 

mulasztott, 
� Magántanuló volt. 
 
Ha a magasabb évfolyamba lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak 
osztályozó vizsgát kell tennie, akkor az osztályozó vizsga tárgyai: a kötelező tantárgyak, 
kivéve a készségtantárgyak. 
Az intézmény értékelési rendszere 
Az iskola magasabb évfolyamába lépés feltételei 
1.osztályban: az a tanuló, aki az első osztály Helyi Tantervében meghatározott 
követelményeknek nem tesz eleget, iskolalátogatási bizonyítványt kap. 
2 – 8. osztályig: az iskola Helyi Tanterve tartalmazza az adott évben elérendő, teljesítendő 
követelményeket. Az elért eredményeket értékelni kell az ott meghatározott módon. 
Az intézményben továbbra él a pótvizsgázás lehetősége. Az a tanuló, aki egy vagy több 
tantárgyból elégtelen osztályzatot kap, jogosult augusztus hónapban pótvizsgát tenni. Jogosult 
a pótvizsga követelményeit írásban megkapni, hogy felkészülését e szerint tehesse meg. A 
szaktanár a vizsga követelményeit összeállítja és a helyben szokásos módon eljuttatja. 
 

• Vizsgák:  
 
8. évfolyam végén a tanulók szóbeli vizsgát tesznek a következő tantárgyakból:  

» Magyar nyelv és irodalom 
» Történelem 
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» Matematika 
» Biológia 
» Angol 

A vizsga bizottság előtt zajlik. Érdemjegye kettő témazáró dolgozattal egyenértékű. 
Minden témakörből maximum 15 tétel kérhető számon, amelyet a szaktanár legkésőbb 
félévkor megismertet a tanulókkal.  
 
 

• Művészeti vizsgák:  
Félévkor és év végén a tanulók vizsgabizottság előtt adnak számot a tudásukról. A 
vizsgákról jegyzőkönyv készül.  

 
 
A tanulmányok alatti vizsgák intézményünkben a következők lehetnek: 
• osztályozó vizsga: a tanulónak a félévi és tanév végi osztályzat megállapításához osztályozó 
vizsgát kell tennie, ha 

- felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 
- tanulmányait magántanulóként folytatja, 
- 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, 
- egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékánál többet 

mulasztott 
- az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő 

szakaszában az elméleti tanítási órák húsz százalékánál 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. 
A tanítási év végén osztályozatlan tanuló nem tehet osztályozó vizsgát, csak javítóvizsgát. Ha 
a szabályosan megtartott javítóvizsgája elégtelen, tanévet kell ismételnie. 

 
(kivonat az iskola SZMSZ-ből) 
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AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA RENDJE 
 

A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát 
kell tennie, ha: 

a) az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 
b) az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi 

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

c) egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az 
osztályozó vizsga letételének lehetőségét, 

d) 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, 

e) átvételnél az iskola igazgatója előírja, 
f) a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

 
Az a), b), c), f) esetben, ha a tanuló kérésére jön létre (pl. utólag fel szeretné venni a választható 
tantárgyat, stb.), akkor a tanuló köteles az osztályozó vizsga kitűzött időpontja előtt legalább 10 
nappal a tagintézmény-vezetőnél a vizsgára jelentkezni. A tagintézmény-vezető a jelentkezések 
összegzése után kijelöli a vizsgabizottságot, meghatározza a vizsga idejét és helyét. 
 
(kivonat az iskola Pedagógiai Programjából) 

• Különbözeti vizsga: Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi 
folytatása feltételeként írhatja elő az Intézmény a különbözeti vizsga letételét.  
Ugyancsak különbözeti vizsgát kell tenni a nem tanult tantárgyakból is. A különbözeti vizsga 
tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell az Intézmény 
vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében. 
 
• 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, vagy azt nem fejezte be, illetve az előírt időpontig nem tette le 
- az osztályozó vagy különbözeti vizsgán elégtelen osztályzatot kapott. 

 
Javítóvizsga az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban szervezhető. 
Ha az osztályozó vagy különbözeti vizsgára a tanév közben kerül sor, s a tanuló elégtelen 
minősítést szerez, a vizsgát követő három hónapon belül kell a javítóvizsga időpontot 
kijelölni. 
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Ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított követelményeit egy 
tanévben teljesíti, osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani. Ha a tanuló 
több iskolai évfolyam valamennyi követelményét teljesíti, az osztályzatokat valamennyi 
elvégzett évfolyam bizonyítványába be kell jegyezni. Ha a tanuló nem teljesíti az iskolai 
évfolyam valamennyi követelményét, az egyes tantárgyak osztályzatát a törzslapján 
valamennyi elvégzett évfolyamon fel kell tüntetni, és a vizsga évében, ezt követően az adott 
évben kiállításra kerülő év végi bizonyítványba be kell írni. 
 
• Pótló vizsga: 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. 
 
A Művészeti Iskola Félévi, illetve év végi vizsgáiról való  igazolt hiányzást követően a tanuló 
pótlóvizsgát kell tegyen. 
 
FÜGGETLEN VIZSGABIZOTTSÁG EL ŐTT ZAJLÓ VIZSGA 
A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a közoktatási 
feladatkörében eljáró oktatási hivatal, szakmai-elméleti és szakmai-gyakorlati 
vizsgatantárgyak esetén pedig a szakképesítésért felelős miniszter által kijelölt intézmény 
szervezi. 
 
A tanuló - kiskorú tanuló szülője aláírásával - a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó napját 
megelőző harmincadik napig, a rendelet bekezdésében meghatározott esetben (mulasztása 
miatt a nevelőtestület engedélyezte az osztályozóvizsga letételét) az engedély megadását 
követő három napon belül jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független 
vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról.  

A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az 
iskola igazgatója a bejelentést öt napon belül továbbítja a vizsgáztatásra kijelölt 
intézménynek, amelyik az első félév, illetve a szorgalmi idő utolsó hetében szervezi meg a 
vizsgát. A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő aláírásával - a bizonyítvány átvételét követő 
tizenöt napon belül kérheti, hogy javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt tehessen.  

Az iskola a kérelmet hét napon belül továbbítja a vizsgáztatásra kijelölt intézménynek. 
Ha a tanuló független vizsgabizottság előtt vagy vendégtanulóként ad számot tudásáról, a 
vizsgabizottság, illetőleg a vizsgáztató iskola törzslapi bejegyzés céljából értesíti azt az 
iskolát, amelyikkel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. A tanuló magasabb évfolyamra 
lépéséről - figyelembe véve a független vizsgabizottság által adott, illetve a vendégtanulóként 
szerzett osztályzatot - az az iskola dönt, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. 

 
II. Vizsgaidőszakok 
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A tanulmányok alatti vizsgát a rendes vizsgaidőszakokban lehet letenni. Osztályozó vizsgát az 
iskola tanítási év (szorgalmi idő: szeptember 1-jétől a következő év június 15-éig terjedő 
időszak) során bármikor szervezhet. 
 
A vizsgaidőszakok a következők: 

• Félévi: A félév utolsó napja előtt két tanítási hét, 
• Év végi az utolsó tanítási nap előtti két tanítási hét, 
• Nyári Augusztus 15-31 közötti javítóvizsga időszak 
• 8. osztály záróvizsgái: az utolsó tanítási nap előtti két hónapban elosztva 

 
 
III. A vizsgák követelménye, részei, az értékelés rendje 
A vizsgák követelménye a helyi tantervben szereplő, az adott tanévre vonatkozó tananyag. A 
vizsgák részeit és az értékelés rendjét a helyi tanterv alapján az alábbiak szerint határozzuk 
meg: 

• az elméleti tárgyakból van írásbeli és szóbeli vizsga 
• a művészeti iskola féléves  és év végi vizsgáin  produktumokat mutatunk be, vagy 

készítünk el. 
 
A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉNEK LEGFONTO SABB 
ALAPELVEI 
A vizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni, a vizsgabizottság az iskola 
pedagógusaiból áll. A művészeti iskola vizsgáin is az iskola pedagógusaiból három fő 
felügyeli a vizsgát. Egy vizsganapon egy vizsgázó legfeljebb három írásbeli vizsgát tehet, a 
vizsga kezdetekor megállapítják a jelenlévő személyazonosságát, ismertetik az írásbeli 
tételeket.  
Az írásbeli vizsgán csak a vizsgát szervező iskola bélyegzőjével ellátott lapon, 
feladatlapokon, tétellapokon lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli 
munkát tintával kell elkészíteni. A feladatlap előírhatja írógép, számológép használatát.  
Az íróeszközökről a vizsgázók, a szükséges segédeszközökről az iskola gondoskodik. 
Az írásbeli vizsgán a vizsgázók az íróeszközöket, segédeszközöket a vizsgázók nem 
cserélgethetik. 
A vizsgázó mindegyik átvett feladatlapon feltünteti nevét, a vizsganap keltét, a tantárgy 
megnevezését, vázlatot, jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni. 
A vizsgázónak az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő 
vizsgatárgyanként 45 perc, magyar nyelv és irodalom, célnyelv esetén 60 perc. 
Egy vizsgázó egy napon legfeljebb három vizsgatárgyból tehet szóbeli vizsgát, a vizsgázónak 
legalább 10 perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint amely időpontban a 
vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották. 
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A vizsgateremben egy időben legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat A vizsgázó 
vizsgatantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és kiválasztja a tétel kifejtéséhez 
szükséges segédeszközt. A segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik. 
A tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg. 
A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. 
Minden vizsgázónak vizsgatárgyanként legalább 20 perc gondolkodási időt kell biztosítani a 
felkészülésre. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad 
előadásban kell elmondania. 
Egy-egy vizsgatantárgyból a feleltetés időtartama 15 percnél nem lehet több. 
Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából a teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy 
alkalommal póttételt húzat vagy pótfeladatot biztosít részére. 
Ha vizsgázó a felelet befejezte, a következő vizsgatantárgyból történő tételhúzás előtt 
legalább 30 perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget 
elhagyhatja. 
A tanulmányok alatti vizsgán a köznevelési törvény alapján a vizsga során lehetővé kell 
tenni mindazon mentességek, kedvezmények érvényesítését, amelyet a tanuló megfelelő 
vizsgálat, szakértői vélemény alapján kapott. 
 
Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az iskola igazgatójából és két 
másik - a vizsgabizottság munkájában részt nem vevő - tanárból álló háromtagú bizottság a 
cselekmény súlyosságának mérlegelésével a következő döntést hozhatja: 

a. a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek 
nyilvánítja, és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a 
vizsgán nyújtott teljesítményt, 

b. az adott vizsgatantárgyból - a javítóvizsga kivételével - a vizsgázót 
javítóvizsgára utasítja. 

A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba kell 
foglalni. 
Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a vizsga rendjét zavarja, a 
vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát befejezheti ugyan, de 
ha szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének megzavarását, a vizsgabizottság 
megállapítja, az elért eredményt megsemmisítheti.  
A figyelmeztetést a vizsga jegyzőkönyvében fel kell tüntetni. 
A szóbeli vizsgán és a művészeti vizsgán elkövetett szabálytalanság, a felróható, vagy fel nem 
róható okból történő vizsga megszakítás, vagy a vizsgán meg nem jelenés esetében az 
igazgató a rendeletszám pontjaiban leírtak szerint jár el. 
A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az Intézmény 
nem a Pedagógiai Programban meghatározott követelményeket kéri számon, vagy a 
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vizsgáztatás során olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló teljesítményét 
hátrányosan befolyásolta. 
 
 
Vizsgák a 2013/14-es tanévben:  

- Január 6.  – művészeti vizsga 
- Január 17. – első félév vége 
- Május 5. – természetismeret vizsga 
- Május 13. – magyar vizsga 
- Május 21. - történelem vizsga 
- Május 28. –Országos Kompetenciamérés 
- Május 29. – matematika vizsga 
- Június 2-3: művészeti vizsgák 

 


