
 

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

1.1. A vizsgaszabályzat célja 

Vizsgaszabályzatunk célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási 
rendjének szabályozása, illetve a saját hatáskörben szervezett belső vizsgák leírása. 

A fenti jogszabályban foglalt szabályozás szerint  

 tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati)  
 és az értékelés rendjét a nevelőtestület a pedagógiai program alapján határozza 

meg és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza. 

A tanulmányok alatti vizsgák célja: 

 azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi 
osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és 
az intézmény Pedagógiai Programja szerint nem lehetett meghatározni, 

 a pedagógiai programban meghatározottaknál rövidebb idő alatt (tanév 
összevonással) szeretné a követelményeket teljesíteni.  

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

 

1.2.  A vizsgaszabályzat hatálya 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

 osztályozóvizsgákra, 

 különbözeti vizsgákra, 

 javítóvizsgákra, 

 pótló vizsgára 

vonatkozik. 

 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozóvizsgára jelentkezik, 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít, 



 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít, 

 aki különbözeti vizsgára jelentkezik. 

 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira 

 akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény 

igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő.  

 

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság 

megbízott tagjaira. 

 
Osztályozóvizsga 
Az intézményi osztályozóvizsgát a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két hétben 
kell megszervezni. 
Osztályozóvizsgát kell tennie teljesítményének értékelése céljából a tanulónak, ha a 
tanítási év során jogszabályban meghatározott mértékű igazolt és igazolatlan hiányzást 
gyűjtött össze, s emiatt félévi vagy év végi osztályzatát nem tudta a szaktanár 
megállapítani.  
Osztályozóvizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző 
két hétben, ha  

 magántanuló, 
 engedélyt kapott arra, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének 

egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget.  
 
Sikeres osztályozóvizsga esetén az adott tantárgyból a tanulmányok megrövidítésére is 
engedélyt kaphat a tanuló.  
A tanulmányok alatti vizsgán a tanulónál lehetővé kell tenni mindazon mentességek, 
kedvezmények érvényesítését, amelyet a tanuló megfelelő vizsgálat, szakértői vélemény 
alapján kapott.  
A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az 
intézmény nem a Pedagógiai Programban meghatározott követelményeket kéri számon, 
vagy a vizsgáztatás során olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló 
teljesítményét hátrányosan befolyásolta.  
Az osztályozóvizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. Ha a szabályosan 
megtartott osztályozóvizsga elégtelen, a tanulónak a tanévet ismételnie kell.  
 
Különbözeti vizsga  
A különbözeti vizsgák időpontját az igazgató határozza meg. 
Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként 
írhatja elő az intézmény a különbözeti vizsga letételét. Abból a tantárgyból vagy 
tantárgyrészből kell különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, amelyet az intézmény a 
megkezdeni tervezett évfolyamtól alacsonyabb évfolyamon tanított, s amely tantárgy, 
tananyag ismerete feltétele a sikeres továbbhaladásnak, a magasabb évfolyamra 
lépésnek.  
A különbözeti vizsga tantárgyainak meghatározása során mindig egyedileg kell az 
intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében. A különbözeti 
vizsga tartalmát a Helyi tanterv továbbhaladási követelményei írják elő.  
 
Javítóvizsga  



Ha a tanuló tanév végén – legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kap, 
javítóvizsgát tehet.  
Június 15-ig minden tantárgy javítóvizsga témaköreit az iskola honlapján közzé kell 
tenni. 
Javítóvizsga augusztus 15. és augusztus 31. között szervezhető. A javítóvizsga 
időpontjáról az érintett tanulót a vizsga időpontja előtt 10 munkanappal értesíteni kell. 
A javítóvizsgán a helyi tantervben rögzített tantárgyi minimum elérése biztosítja a 
követelményeknek való megfelelést. 
A tanulót a vizsga eredményéről azonnal tájékoztatni kell. 
 
Pótló vizsga 
Abban az esetben, ha a tanuló önhibáján kívül nem tudja teljesíteni az osztályozó, pótló 
vagy különbözeti vizsga követelményeit, a teljes vizsga anyagából vagy a nem teljesített 
vizsgarészből - kérelmére - pótló vizsgát tehet. Időpontját egyéni elbírálás alapján az 
igazgató jelöli ki. 
 
Tanulmányok alatti vizsgák szervezésének legfontosabb alapelvei 
 
A vizsgabizottság minimum 3 (de páratlan számú) főből áll. Az általa ellátandó feladatok: 

 kérdező tanár, 
 ellenőrző tanár, 
 elnök. 

 
Elnök 

 ellenőrzi a vizsgázók adatait, vezeti a jegyzőkönyvet, ha kell szavazást 

rendel el, 

 csak megfelelő tanári végzettséggel lehet. 

 
Kérdező tanár 

 a vizsgázó ismereteit, tudását méri fel, és értékeli azt, 

 
Ellenőrző tanár 

 lehetőség szerint szakos tanár legyen, 

 felel a vizsga szabályszerűségéért. 

 
Az igazgató felel a vizsgák szabályos lebonyolításáért. 
 
Írásbeli vizsgák általános szabályai: 

 a vizsgázónak az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló 

idő vizsgatárgyanként 45 perc, 

 a tanteremben minden padban csak egy diák ülhet, 

 a feladatlapot az iskola pecsétjével kell ellátni, fel kell tüntetni a tantárgy 

megnevezését, a tanuló nevét és a dátumot, 

 a vizsgán használható segédeszközöket a szaktanár tájékoztatása alapján a 

tanuló hozza magával. 



 
Egy vizsganapon három írásbeli vizsga tehető le, de közöttük legalább 10 perc 
pihenőidőt kell biztosítani. 
Ha a vizsgázó az írásbelin szabálytalanságot követ el, a felügyelő tanár e tényt 
jegyzőkönyvben rögzíti, felvezeti a feladatlapra és jelenti az igazgatónak. 
Az írásbeli vizsga javítása: 

 a szaktanár az adott vizsganapon piros tollal kijavítja az írásbeli 

dolgozatot, 

 ha a szaktanár arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg nem engedett 

segédeszközöket használt, - rávezeti a feladatlapra, és értesíti az igazgatót. 

 
A szóbeli vizsga általános szabályai: 

 egy napon három szóbeli vizsga tehető le, 

 a vizsgázónak a vizsga előtt minimum 15 perccel kötelező megjelennie, 

 a vizsgák ideje alatti várakozáshoz lehetőség szerint pihenőhelyiséget kell 

biztosítani, 

 a szóbeli vizsgán minden vizsgázó tételt húz, a tantárgyakhoz kapcsolódó 

segédeszközökkel készül az önálló feleletre, 

 a felkészülési idő legalább 20 perc,  

 a felelet során a tanuló a felkészülési idő alatt készített jegyzeteit 

használhatja, 

 a felelet maximum 10 percet tarthat, 

 ha a vizsgázó az adott tételből teljes tudatlanságról tesz tanúbizonyságot, 

egy alkalommal póttételt húz. Póttétel húzása esetén a vizsga minősítése 

közepesnél jobb nem lehet, 

 két tantárgy között a vizsgázó pihenőidőt kérhet, 

 ha a szóbelin a vizsgázó szabálytalanságot követ el, az ellenőrző tanár 

értesíti az igazgatót, aki a törvények alapján dönt a vizsga 

érvényességéről. 

 

1.3. A vizsgatárgyak részei és követelményei 

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának 
az intézmény Pedagógiai Programjában (Helyi tantervében) található 
követelményrendszerével. 

A vizsgatárgyak és a vizsga részei: 

(X jelöli, hogy a vizsgát milyen módon szervezzük meg.)  

 

Vizsgatantárgy neve 
A vizsga részei 

Szóbeli Írásbeli 

Angol/német 
 

X 

Biológia-egészségtan X X 



Életvitel és gyakorlat  X X 

Ének-zene X X 

Erkölcstan X  

Fizika X X 

Földrajz X X 

Hon- és népismeret 
 

X 

Informatika 
 

X 

Kémia X X 

Környezetismeret 
 

X 

Magyar nyelv és irodalom X X 

Matematika X X 

Technika, életvitel és gyakorlat  X 

Természetismeret X X 

Testnevelés és sport gyakorlati  
Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek  

X 

Vizuális kultúra 
 

X 
 

1.4. Magántanulói jogviszony  

A tankötelezettség iskolába járással, vagy ha az a tanuló fejlődése, tanulmányainak 

eredményes folytatása és befejezése szempontjából nem hátrányos, a szülő kérelmére 

magántanulóként teljesíthető. 

Ha az iskola igazgatójának megítélése szerint a tanulónak hátrányos, hogy 

tankötelezettségének magántanulóként tegyen eleget, vagy az így elkezdett 

tanulmányok eredményes folytatására vagy befejezésére nem lehet számítani, köteles 

erről értesíteni a kormányhivatalt, amely a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat 

véleményének kikérése után dönt arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse 

tankötelezettségét. Hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola igazgatójának döntéséhez 

be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét. 

Gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő tanuló esetén az iskola igazgatójának a 

döntéséhez be kell szereznie a gyermekvédelmi gyám véleményét. 

Magántanuló lehet a külföldön tanuló diák is. 

A magántanuló az iskolával tanulói jogviszonyban van. A magántanulót az iskola 

valamennyi kötelező tanórai foglalkozásának látogatása alól fel kell menteni. 

Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő kérelme alapján magántanulóként tesz 

eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel. A magántanuló 

az igazgató előzetes engedélyével vehet részt a tanórai vagy egyéb foglalkozásokon. 

Az iskola félévi és év végi osztályozóvizsgán állapítja meg a tanuló osztályzatait, ennek 

alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamra lépéséről. A magántanuló magatartását és 

szorgalmát nem kell minősíteni. 

Ha a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd-, illetve más fogyatékos tanuló az illetékes 

szakértői és rehabilitációs bizottság, a beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarral 

küzdő tanuló a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján tanulmányait 



magántanulóként folytatja, iskolai neveléséről és oktatásáról - felkészítéséről, 

érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról, illetve az ehhez szükséges 

pedagógusokról - a szakértői véleményben foglaltak szerint - az iskola gondoskodik (a 

törvényben előírt óraszámi keretben). Az iskola köteles gondoskodni a tanuló 

felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatának megállapításáról akkor is, ha a 

szakorvosi vélemény alapján otthoni ellátás keretében részesül tartós gyógykezelésben, 

és emiatt magántanulóként folytatja tanulmányait. 

A szülő és az iskola, illetve a szaktanárok közötti közvetítő, összekötő személy az 

osztályfőnök. A szaktanárok a félév elején kötelesek a tanuló számára hozzáférhetővé 

tenni az osztályozóvizsga tematikáját, valamint megjelölni azokat a forrásokat, 

tankönyveket, amelyek segítségével a tanuló a vizsgára fel tud készülni. Az 

osztályozóvizsgára a tanév, illetőleg a félév végén kerül sor. Az osztályozóvizsga konkrét 

időpontjáról a tanulót, illetve a szülőt az osztályozóvizsga előtt legalább két héttel 

értesíteni kell. Az egy vizsganapra eső tantárgyak számát méltányosan kell 

megállapítani. Sikertelen év végi osztályozóvizsga esetén a tanuló javítóvizsgát tehet. Az 

önhibájából az osztályozó, illetve javítóvizsgán meg nem jelenő tanuló osztályozó, illetve 

javító vizsgájának osztályzata elégtelennek minősül. 

Az osztályozóvizsga tantárgyi rendszere a megfelelő évfolyamokon: 

 Magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, történelem, informatika (5-

8.) 

 Természetismeret (5-6.) 

 Biológia, kémia, fizika, földrajz (7-8.) 

A vizsga részeit A vizsgatárgyak részei és követelményei című alfejezet tartalmazza. 

Az adott tantárgyakból vizsgamentességet kaphat az a magántanuló, akit: 

 hivatalos szakvélemény alapján az iskola igazgatója határozatában felmentette az 

értékelés alól, 

 az adott szaktanár a tanév során folyamatos értékelésben részesített, így 

osztályozhatóvá vált. 

 

A vizsga lehet szóbeli és/vagy írásbeli, ezt az adott vizsgabizottság döntési jogkörébe 

tartozik, figyelembe véve a magántanuló szakvéleményét is. 

 


