
REMIGIUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Tanulmányok alatti helyi vizsgák rendje 

 

A tanulmányok alatti vizsgák eljárási szabályait a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 

24. 25. 26.§-ai és a rendelet 9. számú melléklete szabályozza. 

A Remigius Általános Iskolában a helyi vizsgák típusai és vizsgaidőszakok 

A vizsga típusa A vizsgára történő jelentkezés ideje A vizsga időpontja 

Javítóvizsga 
nincs külön jelentkezés 

(év végi elégtelen osztályzat esetén) 
augusztus 21-31. között 

Különbözeti vizsga nincs külön jelentkezés 
tanév közben bármikor 

szervezhető 

Osztályozó vizsga 

december 07-ig (1. félév) 

írásban 
január 09-19. között 

május 3-ig (év végi) 

írásban 
június 1-11. között 

Vizsgára történő jelentkezés 

A javítóvizsgára és különbözeti vizsgára írásbeli jelentkezés nem szükséges. 

Az osztályozó vizsga letételének engedélyezését a tanuló az igazgatónak címzett 

kérvényben/jelentkezési lapon kérheti, amelyet a szülőnek is alá kell írnia. 

A vizsgák előkészítése 

A javító, különbözeti és osztályozó vizsgák beosztását az intézményvezető készíti elő. 

Az iskolatitkár az érintett tanulókat tájékoztatja a vizsga helyéről és időpontjáról. 

A szaktanárok a vizsga időpontjára összeállítják a feladatlapokat, tételsorokat. 

A vizsgabizottságot az intézményvezető jelöli ki. 

A vizsgák lebonyolítása 

A tanuló egy nap maximum három vizsgát tehet. 

Szóbeli vizsgán a tanuló háromtagú vizsgabizottság előtt ad számot tudásáról. A 

vizsgabizottság elnöke felelős a jegyzőkönyvek szabályos vezetéséért, a vizsga szabályszerű 

lebonyolításáért. 

A vizsga eredményét a megfelelő záradék alkalmazásával az osztályfőnök írja be a törzslapba, 

bizonyítványba és naplóba. 

A vizsgák eredményének befejezése után a vizsgajegyzőkönyveket az iskolatitkár az irattári 

terv szerint megőrzi. 

A vizsgák követelményrendszere 



A vizsgák követelményrendszere a Helyi Tantervek és a Pedagógiai Program alapján kerül 

kidolgozásra. 

A javító, osztályozó és különbözeti vizsgák anyaga lefedi az adott időszakra vonatkozó 

tananyagot. 

A követelmények írásbeli, szóbeli, illetve gyakorlati részből állnak. 

Tantárgy Írásbeli Időtartam Szóbeli Időtartam Gyakorlati 

Magyar irodalom x 45 perc x 10-12 perc  

Magyar nyelv x 45 perc    

Dráma és tánc x 45 perc    

Történelem x 45 perc x 10-12 perc  

Állampolgári ismeretek   x 10-12 perc  

Hon- és népismeret   x 10-12 perc  

Angol nyelv x 60 perc x 10-12 perc  

Matematika x 45 perc 

elégtelen 

írásbeli 

esetén 

10-12 perc  

Fizika x 45 perc x 10-12 perc  

Kémia x 45 perc x 10-12 perc  

Biológia x 45 perc x 10-12 perc  

Földrajz x 45 perc x 10-12 perc  

Természetismeret/ 

Természettudomány 
x 45 perc x 10-12 perc  

Ének-zene x 45 perc              x 

Testnevelés x 45 perc   x 

Vizuális kultúra x 45 perc              x 

Etika x 45 perc    



Tantárgy Írásbeli Időtartam Szóbeli Időtartam Gyakorlati 

Technika, életvitel és 

gyakorlat / Technika és 

tervezés 

x 45 perc   x 

Informatika/Digitális 

kultúra 
x 45 perc x 10-12 perc          x 

A vizsgázás módja 

A javító, osztályozó és különbözeti vizsgák írásbeli és szóbeli részből állnak. Testnevelés, rajz 

és vizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat, informatika, ének-zene tantárgy esetében 

írásbeli és gyakorlati vizsgát is tesznek a tanulók. 

Értékelés 

Az osztályzat megállapításánál a Pedagógiai Programban meghatározottak az irányadóak. 

Az értékelés módja: 

0- 35 % elégtelen (1) 

36- 54 % elégséges (2) 

55- 74 % közepes (3) 

75- 89 % jó (4) 

90-100 % jeles (5) 

 

Tájékoztató az osztályozó vizsgáról 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint: 

64. § (1) A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó 

vizsgán, a különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye 

(a továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell 

megállapítani. A kiskorú tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. 

(2) Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha 

1. a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

2. b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

3. c) a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdésében meghatározott időnél 

többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 

4. d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független 

vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 



(3) Egy osztályozó vizsga – a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel – egy adott 

tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év 

lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. 

(5) Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni 

kívánja. 

(7) Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 

1. a) a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, 

2. b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, 

távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

Az életvitel-szerűen külföldön tartózkodó tanuló a félévi minősítése az igazgató döntése alapján 

mellőzhető; ez esetben a tanuló csak az év végén ad számot tudásáról. Az ehhez a szülőnek 

kérelemmel kell fordulnia az intézmény vezetőjéhez. 

Az osztályozó vizsgán szerzett jegy a tanuló félévi/év végi osztályzatának minősül, ezt a 

vizsgázó már nem javíthatja; ez kerül a bizonyítványába. 

Ha két évfolyam anyagából vizsgázik, két külön vizsgát tesz, és ezekre természetesen két külön 

osztályzatot kap. Értelemszerűen továbbtanulásnál is ezt/ezeket az eredményt/eredményeket 

kell tekintetbe venni, amennyiben a pontszámításban érintett tantárgyról van szó. 

 

Veresegyház, 2021. szeptember 1. 

 


