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2.9 A tanulmányok alatti vizsgák 
 
A vizsga szabályzat hatálya az alábbi vizsgákra terjed ki 

- a 10. évfolyam tanév végi vizsgái 
- Osztályozó vizsga 
- Javítóvizsga 

 
10. évfolyam  

év végi vizsgái 
Osztályozó vizsga Javítóvizsga 

A vizsga célja: Az előző két évben tanultak 
rendszerezése. 
Vizsgarutin kialakítása. 
Az év végi jegy kialakításánál 
meghatározó, kerekítő szerepet 
játszik. 

A tanuló feltételekkel teljesít-
hesse egy-egy évfolyam tan-
tárgyi követelményeit az év 
végi érdemjegy megszerzésé-
vel.   

Az adott tanév, adott tan-
tárgy(ak) elégtelen érdemjegy-
ének javítási lehetősége. 

A vizsga időpontja: A 10. évfolyam befejezése 
előtt. 
 

- A tantestület által elfogadott 
két vizsga időszak kereté-
ben: melynek időpontja a 
vizsgát megelőző három hó-
napon belül kerül kijelölésre 
január és május hónapban. 

- Az előrehozott érettségi 
vizsgára jelentkező diákok 
osztályozó vizsgáit április 
30-ig szervezzük meg. 

Augusztus végén az igazgató 
rendelkezése szerint. 

A vizsga módja: Írásbeli és/vagy szóbeli. 
 
 

Írásbeli és szóbeli: 
magyar nyelv és irodalom 
történelem 
idegen nyelv 
fizika 
biológia 
kémia 
földrajz 
ének-zene 
vizuális kultúra 
mozgóképkultúra és médiais-
meret 
Írásbeli:  
matematika 
Sikertelen, legalább 20%-ot 
elért dolgozat szóban javítható.  
Szóbeli:  
hittan 
művészetek 
Gyakorlati és szóbeli: 
informatika 
testnevelés 

Írásbeli és szóbeli: 
magyar nyelv és irodalom 
történelem  
idegen nyelv 
fizika 
biológia 
kémia 
földrajz 
ének-zene 
vizuális kultúra 
mozgóképkultúra és médiais-
meret 
Írásbeli:  
matematika 
Sikertelen, legalább 20%-ot 
elért dolgozat szóban javítható.  
Szóbeli:  
hittan 
művészetek 
Gyakorlati és szóbeli: 
informatika 
testnevelés 

A vizsgán való 
megfelelés: 

Írásbeli vizsgán min. 20% , 
szóbeli vizsgán min.  30% 
elérése szükséges  
A részletes követelmény és a 
továbbhaladás feltétele a gim-
názium vizsgaszabályzatában  
található 
(PP 22. sz. melléklet) 

Írásbeli vizsgán min. 20% , 
szóbeli vizsgán min.  30% 
elérése szükséges  
A részletes követelmény és a 
továbbhaladás feltétele a gim-
názium vizsgaszabályzatában  
található 
(PP 22. sz. melléklet) 

Írásbeli vizsgán min. 20% , 
szóbeli vizsgán min.  30% 
elérése szükséges  
A részletes követelmény és a 
továbbhaladás feltétele a gim-
názium vizsgaszabályzatában  
található 
(PP 22. sz. melléklet) 

A vizsgára jelentke-
zés módja: 

az osztályfőnök szervezésében, 
egyeztetésével. 

- Az igazgatóhoz benyújtott 
kérelem alapján december 
15-ig és április 30-ig. 

- Az előrehozott érettségi 
vizsgára jelentkezők február 
közepéig jelentkezhetnek. 

kötelezett 

Értékelés: Jeles: 80-100 % 
Jó: 60-79 % 
Közepes: 40-59 % 
Elégséges: 25-39 % 
Elégtelen: 0-24 % 
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A vizsgák szervezése és lebonyolítása  
 
Osztályozó és javító vizsgák: 
 
Az írásbeli vizsgák az érettségi vizsgákhoz hasonló szervezésben és formában zajlanak. 
A szóbeli vizsga 3 fős vizsgabizottság előtt történik 

- A szóbeli bizottság elnökét / a tantestület tagjai közül/ az igazgató bízza meg. 
- A vizsgabizottság két tagja lehetőleg a vizsgatárgynak megfelelő képesítéssel rendelkez-

zen. 
- A vizsgabizottság munkájában az igazgató vagy megbízottja és az osztályfőnök – ha nem 

vizsgáztató tanár – tanácskozási joggal részt vehet. 
 
A vizsga elnökének feladatköre 

- Gondoskodik a szóbeli vizsga nyugodt, szabályos menetéről és annak tárgyilagosságáról. 
- A vizsga befejeztével aláírja a vizsga osztályozó ívét, szükség esetén rövid feljegyzést 

készít a vizsgával kapcsolatban. 
- A vizsgán készült kitöltött és aláírt jegyzőkönyvet továbbítja az illetékes osztályfőnök-

nek. 
 

A vizsgáztató tanár feladatai 
- A munkaközösségi megállapodásnak megfelelően összeállítja a szóbeli tételsort és az 

írásbeli vizsga feladatlapját. 
- Kijavítja és értékeli az írásbeli dolgozatokat, majd a szóbeli teljesítményt is figyelembe 

véve javaslatot tesz a végső minősítésre. 
- A vizsga befejeztével aláírja a vizsga osztályozó ívét. 
- A vizsga érdemjegyeit rögzíti az elektronikus naplóba. 

 
A vizsgabizottság harmadik tagjának feladatai 

- Közreműködik a vizsga szervezésében, és konzultáció alapján segíti a kérdező tanár és az 
elnök munkáját. 

- Vitás helyzet esetén áttekinti az írásbeli dolgozat javítását, s javaslatot tesz az esetleges 
módosításra. 
 

Az osztályfőnök feladatai a vizsgák kapcsán 
- A vizsgabizottság munkájában tagként vagy tanácskozási joggal vesz részt. 
- A vizsga előkészítésekor és lezárásakor a megfelelő időben tájékoztatja a szülőket és a 

tanulókat. 
- Elvégzi a vizsgákkal kapcsolatos adminisztrációt a törvényi előírások szerint (bizonyít-

vány, törzslap) 
 

Év végi vizsgák 
 
Az írásbeli vizsgákat a szaktanárok szervezik és bonyolítják  
 
A szóbeli vizsga 2 fős vizsgabizottság előtt történik 

- A vizsgabizottság mindkét tagja lehetőleg a vizsgatárgynak megfelelő képesítéssel ren-
delkezzen. 

- A vizsgabizottság munkájában az igazgató vagy megbízottja és az osztályfőnök – ha nem 
vizsgáztató tanár – tanácskozási joggal részt vehet. 
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A vizsgáztató tanár feladatai 
- A munkaközösségi megállapodásnak megfelelően összeállítja a szóbeli tételsort és az 

írásbeli vizsga feladatlapját. 
- Kijavítja és értékeli az írásbeli dolgozatokat, majd a szóbeli teljesítményt is figyelembe 

véve javaslatot tesz a végső minősítésre. 
- A vizsga befejeztével aláírja a vizsga osztályozó ívét. 
- A vizsga érdemjegyeit rögzíti az elektronikus naplóba. 

 
 
 
A vizsgabizottság második tagjának feladatai 

- Közreműködik a vizsga szervezésében, és konzultáció alapján segíti a kérdező tanár 
munkáját. 

- Vitás helyzet esetén áttekinti az írásbeli dolgozat javítását, s javaslatot tesz az esetleges 
módosításra. 
 

Az osztályfőnök feladatai a vizsgák kapcsán 
- A vizsgabizottság munkájában tagként vagy tanácskozási joggal részt vehet. 
- A vizsga előkészítésekor és lezárásakor a megfelelő időben tájékoztatja a szülőket és a 

tanulókat. 
- Elvégzi a vizsgákkal kapcsolatos adminisztrációt a törvényi előírások szerint (bizonyít-

vány, törzslap) 
 
Az év végi vizsgák rendszerének évfolyamonkénti és tantárgyankénti bontása és az év végi vizs-
gák alóli mentesség rendje a gimnázium vizsgaszabályzatában található. 
 


