
Tanulmányok alatti vizsgák (20/2012-es 7. §, 65§ 5. bekezdése alapján) 

Általános célok 

Iskolánk a 2017/18-as tanévtől saját belső vizsgarendszer keretében tanulmányok alatti vizsgákat 

szervez. A vizsgarendszer célja, hogy a tanulók érettségét segítsük, szemléletüket alakítsuk (komplex 

ismeretek), tanulási motivációjukat növeljük, a vizsgázáshoz szükséges kompetenciáikat fokról fokra 

fejlesszük.  E célok megvalósulásának fontos eszközei a tanulói öntevékenységek (felelet, saját 

alkotás, prezentáció, kreatív produktum, manuális-gyakorlatcentrikus feladatok, saját kutatások), a 

választható tárgyak megjelenésével az önismeretet kibontása, ami a pályaorientációt is segíti és az 

egyéni felelősségvállalást erősíti. 

Alapelvek 

A vizsgaforma és a vizsgán elvárt ismeretek életkorhoz alkalmazkodnak, az érettségi közeledtével 

fokozatosan az érettségi követelményeihez igazodnak. Ez mind tartalmilag (ismeretek 

mennyisége,mélysége), mind formailag (önálló felelet ideje) értendő. A tanulói vizsgateljesítmény 

értékelésének tekintetében is érvényesül a fokozatosság elve. 

A vizsgák ünnepélyes keretek között szerveződnek, fiúknak és lányoknak is a házi rend szerinti ünnepi 

viseletben kell megjelenniük.    

A vizsgarendszer áttekintő táblázata 

 

  



Vizsgaszervezés 

Az iskola diákjainak a meghatározott tárgyakból a meghatározott évfolyamon vizsgázniuk kell. Arra 

külön jelentkezni nem kell. A választható tárgyak esetén a vizsgatárgy megnevezése 

vizsgajelentkezéssel történik. Ennek határideje február 15.  

A vizsgák pontos időpontját az éves eseménynaptár és munkaterv rögzíti. A vizsgákat a felelős 

tanulmányi igazgatóhelyettes szervezi. A vizsga a megjelölt két speciális tanítási munkanapon 8-16 

óra között szervezhető. Annak a tanulónak, aki a kijelölt napon önhibáján kívüli okból nem tud eleget 

tenni vizsgakötelezettségének, pótidőpont szervezendő még a tavaszi félév napjaira. A vizsgák az 

igazgató engedélyével látogathatóak, de a látogatók jelenléte a vizsgát magát nem zavarhatja meg.  

A tanulók értékelése 

A vizsgafelelet értékelése a bizottság által szóban megfogalmazott szöveges visszajelzés útján és 

numerikus módon (osztályozással) is történik. A szóbeli értékelés erősségeket és fejleszthető 

területeket azonosít a feleletben. A tanár fejlesztő értékeléssel segíti a vizsgázót. Az osztályzat 

súlyozott, a témazáró dolgozat értékének a kétszeresét éri. Közvetlen hatása a tanuló előmenetelére 

nincs, tehát sikertelen (elégtelen) vizsga nem jár évismétléssel, vagy a vizsga kötelező 

megismétlésével. A súlyozott vizsgajegy a tanuló többi osztályzatával együtt számít bele a tanuló 

tanulmányi átlagába.   

Mivel az évek során az ismeretek egyre gyarapodnak, mélyülnek, komplexebbekké válnak, az 

értékelésben is mutatkozik változás.   

 

Vizsgaleírások, vizsgakövetelmények 

Az egyes tantárgyak vizsgaleírását, vizsgakövetelményeit a honlapon minden év februárjáig 

aktualizált vizsgakiírás rögzíti. (Elérési útja: Tanulmányok/vizsgarendszer). Az egyes leírások rögzítik, 

milyen tárgyból milyen a vizsga jellege (írásbeli, szóbeli, kreatív alkotó, gyakorlati kísérletező…), 

témakörei, ilyen tanulói tevékenységet vár el, milyen eszközök használata szükséges...  

Az egyes vizsgák követelményei iskolánk helyi tantervében rögzített ismeretekre és 

kompetenciaterületekre épít, azt meg nem haladja. A vizsgákra való felkészülés az iskolai tanórák 

feladata.  

5-6. évfolyam 7-9. évfolyam 10-11. évfolyam 

40%-tól elégséges 
55%-tól közepes  
70%-tól jó 
85%-tól jeles 

30%-tól elégséges 
50%-tól közepes  
65%-tól jó 
80%-tól jeles 

25%-tól elégséges 
40%-tól közepes  
60%-tól jó 
80%-tól jeles 


