
A tanulmányi alatti vizsgák 

 

• A tanulók osztályzatait a 20/2012-es EMMI rendelet által meghatározott esetekben 

osztályozóvizsgán, a különbözeti vizsgán, valamint a pótló- és a javítóvizsgán nyújtott 

teljesítménye (a továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) 

alapján kell megállapítani.  

• Intézményünk a tanulmányok alatti vizsgák körét kiszélesítette a házi- és idegen nyelvi 

vizsgák rendszerének kialakításával. 

 

A tanulmányi vizsgák fogalma: 

• Osztályozóvizsgát az a tanuló tehet akit:  

- felmentettek a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

- engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

- a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén meghatározott időnél 

többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozóvizsgát tehet, 

• Javítóvizsgát tehet az a tanuló aki: 

- a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, 

- az osztályozó-, különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol 

marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

• Pótló vizsgát tehet az a vizsgázó aki: 

- ha az osztályozó-, különbözeti vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol 

marad vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást 

befejezné. 

• A különbözeti vizsga célja annak megállapítása, hogy a tanuló rendelkezik-e a 

tanulmányok folytatásához szükséges ismeretekkel. Iskolánkban ez azokra a diákokra 

vonatkozik akik: 

- középszintű képzésről emelt szintű képzésre kívánnak átjelentkezni, 

- vagy ha iskolaváltáskor - az intézményvezető döntése alapján – átvételük 

feltétele.  

 

A házi vizsgák rendszere: 

• A hat évfolyamos képzésünk 8., 9., 10. és 11. osztályaiban, valamint az öt és négy 

évfolyamos képzésünk 10. és a 11. osztályaiban, a tanulók házi vizsgát kötelesek tenni. 

• A nyelvi és az AJTP-s előkészítő évfolyamokon a diákok számára kötelező az idegen 

nyelvi vizsga letétele, félévkor és év végén. 

• Vizsgatárgyak: 

- 8. osztályban:   magyar (írásban) 

- 9. osztályban:   idegen nyelv (szóban) 

- 10. osztályban:  történelem (szóban) 

    matematika (írásban) 

- 11. osztályban:  irodalom (szóban) 

egy, az adott évfolyamon tanult, szabadon választott 

tárgy, ami érettségin is választható  és az adott évben 

legalább heti egy órában tanított (a tárgyak többségében 

szóban, kivételt képez a matematika és történelem ahol 

írásban valamint a készségtantárgyak ahol gyakorlatban 

kell a diákoknak vizsgázni)  



• Akinek valamely tárgyból előrehozott érettségi vizsgája van, abból a tantárgyból nem 

tehet házi vizsgát. 

 

A tanulmányok alatti- és házi vizsgák követelménye, szerkezete, értékelési elvei: 

• A tanulmányok alatti vizsgák tartalmi követelményeit, szerkezetét és az értékelés elveit 

az adott képzési formára és évfolyamra vonatkoztatva az intézmény Pedagógiai 

Programja tartalmazza. 

 

A vizsgák időpontja: 

• Különbözeti vizsga: intézményvezetői engedéllyel, a szaktanárral egyeztetett időpontban. 

• Osztályozó vizsga: augusztus második fele; január második fele; március 15. – április 20. 

• Javító vizsga: augusztus 21. és 31. közötti időszakban. 

• Házi vizsgák: az adott tanév munkatervében meghatározott időszakban 

 

A vizsgára jelentkezés szabályai: 

 

• Osztályozó vizsgára az iskola bármely tanulója beadhatja a jelentkezését – megfelelő 

indoklással, szaktanára javaslatával és aláírásával. 

• A jelentkezéseket az osztályfőnök a megadott határidőig összegyűjti, véleményezi, 

aláírja és leadja a nevelési intézményvezető-helyettesnek. 

• A jelentkezés elfogadásáról a szaktanár, az osztályfőnök és az iskolavezetés 

véleményének figyelembevételével az iskola intézményvezetője dönt. Döntését 

határozatban közli a tanulóval és gondviselőjével. 

• Az intézményvezető-helyettes összesíti a jelentkezéseket; az engedélyezett vizsgák 

összesítését átadja a munkaközösség-vezetőknek és az érintett osztályfőnököknek, akik 

aláíratják a tanulóval ennek tudomásul vételét. 

• Adott vizsgaidőszakban legfeljebb két tanév anyagából tehető osztályozó vizsga. 

• A jelentkezést, a januári vizsgák esetén december 1-ig (amennyiben nem munkanap, a 

megelőző utolsó munkanapig), a márciusi-áprilisi vizsgák esetén február 15-ig 

(amennyiben nem munkanap, a megelőző utolsó munkanapig), míg az augusztusi 

vizsgák esetén a szorgalmi időszak utolsó napjáig kell benyújtani. 

• Az emelt nyelvi képzésben résztvevő tanulók számára lehetővé tesszük, hogy a 11. 

évfolyamon előrehozott érettségi vizsgát tegyenek az adott idegen nyelvből, ha 

középfokú C típusú nyelvvizsgával rendelkeznek. Az előrehozott nyelvi érettségi 

feltétele, hogy a tanuló az adott tanévben, március 15. és április 15. között eredményes 

osztályozó vizsgát tegyen a 11. és 12. évfolyam tananyagából. Az eredményes 

osztályozó vizsgák után felmentést kap a tanórák látogatása alól. Az osztályozó vizsgára 

bocsátás feltétele a középfokú C típusú nyelvvizsga bizonyítvány bemutatása. 

• Iskolánkban nem támogatjuk a tanórák alóli felmentést a képzési specializáció fő 

tantárgyai (emelt szintű idegen nyelvi képzés esetén az adott idegen nyelvből vagy 

nyelvekből a 7-10. évfolyamon, magasabb óraszámú képzés esetén informatikából vagy 

matematika és fizikából) esetén. 

• Az iskola intézményvezetője a tantestület véleményének kikérésével, egyéni mérlegelés 

alapján a fentiektől eltérhet. 

 

 

 

 

 



Az osztályozó vizsgára engedélyezés feltételei: 

 

• Pozitív döntés csak abban az esetben várható, ha a tanuló az alábbi feltételek 

mindegyikének megfelel:  

o az adott tantárgyból, amennyiben azt az iskolában tanulta, a tanuló előző félévi 

és év végi eredménye legalább jó (4),  

o tanulmányi teljesítménye kiegyensúlyozott, tanulmányi átlaga az előző tanév 

végén illetve félévkor legalább 3,5 volt, és nem bukott egy tárgyból sem, 

o adott tantárgyból nincs szaktanári figyelmeztetése,  

o nincs igazolatlan órája az adott félévben, 

o magatartása és szorgalma legalább jó. 

• A fentiektől eltérő esetben mérlegelés alapján az intézményvezető dönt. 

 


