
Vizsgarendszer – 

2017. 



Stratégiai cél: 
• Pedagógiai munka hatékonyságának növelése; 

• Tervszerű ismétlés, az ismeretek szintetizálása: emeli a 

tanulók komplex, globális tudását; szemléletét, 

rálátását az ismeretekre; 

• Tudatosan tanuló diák-kép erősítése.  

• Az érettségire (középszint), és a felvételire (emelt szint ) 

történő felkészítés hatékonyságának növelése; 

• Vizsgarutin készségének kialakítása, megerősítése; 

• Szóbeliség és önállóság fejlesztése. 



Eddigi állomások 

• Az iskola vezetősége és a tantestület és munkaközösségek 

elköteleződése a vizsgarendszer mellett – elsődleges tervek 

megfogalmazása. 

 

 

• Szülői értekezlet utáni találkozások, levelek 

• Fórum a szülőknek >>> ÚJ IMPULZUSOK 

• Fórum a diákoknak >>> ÚJ IMPULZUSOK 



• Tantestület (munkaközösségek) tovább dolgoztak és 
részletes vizsgaleírások születtek. 

 

 

• Véglegesült a vizsgamátrix. 

 

• Szülők és diákok tájékoztatása – vizsgaleírások 
publikációja  a honlapon február 1-ig. (első hetében) 

 

• Év végén a vizsgarendszer részbeni bevezetése 
(próbaév). 
 



Vizsgamátrix 3.0 

  9. NY 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

vizsga 1. 1. nyelv matematika történelem 
irodalom  

(szint a képzés szerint) 

vizsga 2. informatika 2. nyelv 

Természet-

tudomány (vál.) 

1 „emelt” tárgy 

(vál.)  

↓ ↓ 

fizika 

ha csak magyarból fakultál a diák, 

akkor: 

biológia matematika 

kémia 

földrajz 

informatika 

  5. évfolyam (október) 6. évfolyam (március) 7. évfolyam 8. évfolyam 

vizsga 1. irodalom 
ének 

(válogató) matematika 
rajz 

évf.kiállítás nyelvtan 1. nyelv 

vizsga 2. 
latin 

örökségünk   
természetis-

meret   
természet-

tudomány (vál.) 
történelem /latin 

(komplex) 

↓ 
fizika 

kémia 

↓ 
együtt földrajz&biológia 

↓ 
fizika 

kémia 

Biológia&földrajz 

matematika magyar történelem földrajz  fizika biológia kémia 



Próbaév – 2017. 

  9. NY 9. évfolyam 11. évfolyam 

vizsga 1. 1. nyelv matematika 
irodalom  

(szint a képzés szerint) 

vizsga 2. (informatika) 2. nyelv 

1 „emelt” tárgy 

(vál.)  

↓ 
ha csak magyarból fakultál a diák, 

akkor: 

matematika 

  5. évfolyam 7. évfolyam 

vizsga 1. irodalom nyelvtan 

vizsga 2. 
latin 

örökségünk 
természet-

tudomány (vál.) 

↓ 
fizika 

kémia 

Biológia&földrajz 

matematika magyar történelem földrajz  fizika biológia kémia 

Egy tantárgy a 

vizsgatárgyak közül!  



Próbaév - hogyan? 

• Mindenkinek kell vizsgáznia a páratlan 

évfolyamon! 

 

• Egy tárgyból, amit a diák választ. (Választani 

február 15-ig, legkésőbb a hónap során.) 

 

• A vizsga időpontja: május 24., 8:00-16:00 



Értékelés:  
 

• a vizsgaleírás szerinti százalékos határokkal, a témazáró jegy 
kétszeresét éri. 

 

• A próbaévben „rontani” nem lehet, a jegy kérhető. 

 

• A vizsgának nem lehet negatív következménye.  

 

 

 

 

 

• Tapasztalatok tanároknak, diákoknak egyaránt.  
 

 


