
Vizsgarendszer – 

2017.     Diákoknak 



Mi volt eddig iskolánkban? 
 

• Vizsgáztatás a nagyobbaknál (történelem, magyar, nyelv…) 
volt. 

 

• Sokféle „eseti” segítséget kaptatok, hogy megtanuljatok 
vizsgázni. >>> HASZNOS VOLT!  

 
• Jobb érettségi eredmények; bátrabb kiállás, „meggyőzőbb” 

vizsgázók… 

 

• >>> Korábban is szerettünk volna egy mérési rendszert, most 
érett be. 

 



Miért? 
• Hogy jobban, tudatosabban készüljetek! 

• Hogy jobban, tudatosabban készítsünk titeket! 

 

• Érettségizni fogtok! 

• középszint / emelt szint 

• Vizsgarutin (bátor, határozott, jó kiállású fiatalok) 

• Önállóság, kreativitás 

• Szóbeliség erősítése 

 

• A szemléletmód alakítása, alakulása… vedd észre a 
kapcsolatokat az ismereteid között! 

 



Alapelvek 
• Fokozatosság mindenben: 

• Életkorhoz igazodó tartalom (mennyiség és minőség), 

• Vizsgaforma is igazodik „hozzád”, 

• Értékelésben: egyre igazodik az érettségihez. 

• Kapsz visszajelzést, nemcsak jegyet:  

• elmondjuk miben voltál ügyes, és miben kell fejlődni, figyelni. 

• Körülmények 

• Saját tanárod vizsgáztat, így ő is tudja, miben segíthet jobban.  

• Bizottság vizsgáztat (pl. szaktanár, ofő.) 

• Ünnepélyes keretek között (szép ruha) 



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 (mi hol?). 

 

• 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, 

vagy nem „emelt” tárgyból, 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, 

vagy nem „emelt” tárgyból, 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 próbaévben)  
 

• a vizsgaleírás szerinti százalékos határokkal, a témazáró jegy 
kétszeresét éri (a normál rendszerben is). 

 

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

 

• A vizsgának a próbaévben nem lehet negatív 
következménye.  

 

 

 

 

 

• Tapasztalatok tanároknak, diákoknak egyaránt hasznos.  
 

 


