Osztályozó vizsgák követelményei, ideje

Osztályozó vizsgák az adott tanév végéig tehetők le.
A vizsgatantárgyak követelményrendszere
Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az
intézmény pedagógiai programjában található követelményrendszerével.

Az értékelés rendje
Ha a vizsgatantárgy írásbeli vizsgarészt is tartalmaz, akkor az írásbeli vizsga lezárását
követően a vizsgáztató tanár kijavítja a dolgozatot. Követelmény, hogy a dolgozat javítása
pontozásos rendszerben történjék, az egyes részpontszámokat és az egyes részekre kapható
maximális pontszámot egyaránt meg kell jelölni.
Ha az írásbeli vizsgarész mellett a vizsgatantárgy szóbeli vizsgarészt is tartalmaz, az írásbeli
maximális pontszáma – az idegen nyelv vizsgatantárgy kivételével - a teljes vizsgára kapható
pontszám 60%–ával egyezik meg. Idegen nyelv esetében az írásbeli pontszáma az összes
pontszám 80%-ával azonos.
Ha a gyakorlati vizsgarész mellett a vizsgatantárgy szóbeli vizsgarészt is tartalmaz, a
gyakorlati vizsgarész maximális pontszáma a teljes vizsgára kapható pontszám legalább 40%–
ával egyezik meg.
A vizsgatárgy akár egy vagy több vizsgarészt tartalmaz, az egyes vizsgarészekben elért
pontszámok összege alapján az osztályzat a következőként határozandó meg:
· 1–19%
– elégtelen
· 20–39% – elégséges
· 40–59% – közepes
· 60–79% – jó
· 80–100% – jeles.
Nem egész százalékos eredmények elérése esetén a kerekítés általános szabályait kell
alkalmazni.
Amennyiben a tanuló a tanulmányok alatti vizsgát több évfolyam anyagából kívánja
letenni, akkor a vizsgákat minden évfolyam anyagából külön vizsgán kell megszereznie.
Ha a tanuló egy évfolyam anyagából március 1-je utáni időpontban tesz osztályozó vizsgát, és
a tantárgyból tanév közben – tanára megítélése alapján – elegendő osztályzattal rendelkezik,
akkor a vizsga során a tanév végéig még hátra lévő tananyagból ad számot tudásáról
témazáró dolgozat formájában, melynek eredménye időarányosan, azaz ¼ arányban kerül
beszámításra.

A vizsgatárgyak részei és követelményei
Magyar nyelv és irodalom
Irodalom
Szóbeli vizsgaforma, amely az adott évfolyam(ok) tananyagát kéri számon. A szaktanárnak tíz
tételből álló tételsort kell összeállítania. Minden tétel minimum három feladatból áll:
stílustörténeti, alkotóval kapcsolatos és irodalomelméleti ismeretre kérdez rá. E kérdések nem
feltétlenül egyetlen alkotóhoz kapcsolódnak, a vizsga során az adott évfolyam anyagában
szereplő ismeretanyagról ad számot a vizsgázó.
Értékelés: a maximálisan elérhető pontszám 50 pont, ezen belül 10 pont stílustörténet, 10 pont
irodalomelmélet, 20 pont az alkotóról adott felelet, 10 pont az előadásmód és forma
értékelése. Az általános százalékos értékeléssel pontosan kiszámítható az érdemjegy.
Magyar nyelv
Írásbeli vizsgaforma, amely 75%-ban az adott évfolyam tananyagát kéri számon.
Az írásbeli feladatlap nyolc feladatból áll, amelyben a szövegértési feladatban szereplő
feladattípusok illetve gyakorlati jellegű feladatok szerepelnek (tesztes, nyitott mondatok,
láncfeladatok). Az írásbeli vizsgán szerepelnie kell legalább egy gyakorlati írásbeliséggel
kapcsolatos feladatnak, amelyben a fogalmazási készség mellett a helyesírás is szerepet kap.
Értékelés: maximálisan 50 pont szerezhető, az elkövetett helyesírási hibákért pontlevonás jár
(három helyesírási hibaként 1-1 pont; a helyesírási hibák számítása az általános elvek alapján
történik). Az érdemjegy adása az általános százalékos értékelésnek megfelelően történik.
Történelem
A szóbeli vizsgán tíz tételből kell húzni a tanulónak. A húzott tételekhez a tanuló forrásokat
kap, amelyek felhasználásával kell kifejtenie a kapott tételt.
A szóbeli vizsgán elérhető pontszám 50 pont.
Idegen nyelvek
Az idegen nyelvi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll. Az írásbeli vizsga számon kéri
a megfelelő tanév vagy tanévek tananyagát. Az írásbeli vizsga 45 perces, az elérhető
pontszám 80 pont.
A szóbeli vizsga három részből áll: kötetlen beszélgetés meghatározott témában, egy szituáció
eljátszása és képleírás. Mindhárom feladatot tételhúzás alapján kapja a vizsgázó. A szóbeli
vizsgán 20 pontot lehet elérni.
Matematika
A matematika vizsga egy 45 perces feladatlap írásbeli megoldásából áll. Az írásbeli
feladatlap tartalmi jellemzői az alábbiak: legalább öt, de legföljebb hét feladatból áll, amelyek
tananyaga a félév vagy tanév legfontosabb fejezeteinek legalább 75%–át érinti. A feladatok
közül két feladat az alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét ellenőrzi,
legalább három (egy vagy több kérdésből álló) feladat pedig a vizsga tárgyát képező időszak
legfontosabb feladattípusait tartalmazza. Az utóbbi feladatok közül két feladat könnyebb
(rutinfeladatok), legalább két feladat pedig az összetettebb feladatok közül való.
Fizika
A vizsga egy 30 perces írásbeli és egy szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsgára a teljes
pontszám 60%–át, a szóbeli vizsgára 40%–át lehet adni. Az írásbeli vizsga öt feladatból áll,
amelyek tananyaga a félév vagy tanév legfontosabb fejezetet érinti. A feladatok közül két

feladat az alapfogalmak, törvényszerűségek, egyszerű összefüggések ismeretét ellenőrzi,
további három feladat pedig a vizsga tárgyát képező időszak legfontosabb feladattípusait
tartalmazza. Az utóbbi feladatok közül egy feladat könnyebb (rutinfeladatok), két feladat
pedig az összetettebb feladatok közül való.
A fizika szóbeli vizsgán tíz tételből kell húznia a vizsgázónak. A tétellap két részből áll,
mindkét része egy–egy fizikai jelenség legfontosabb fogalmainak és az azzal kapcsolatos
kísérleteknek az bemutatását, a témakörrel kapcsolatos összefüggések, tételek ismertetését
tartalmazza.
Biológia
A vizsga egy 45 perces írásbeli és egy szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsgára a teljes
pontszám 60 %-át, a szóbeli vizsgára 40 %-át lehet adni.
Az írásbeli vizsga öt feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév legfontosabb
fejezeteit érinti. Az írásbeli feladatsor megoldásával 60 pontot lehet elérni. A feladatok között
szerepelnie kell az alábbi feladattípusoknak:
· ábraelemzés
· rövid válaszos feladatok
· feleletválasztós (teszt) feladatok.
A szóbeli vizsgán tíz tételből húz a tanuló, amelyeket kifejt. A szóbeli tétellapon három kérdés
szerepel, amelyre egyenként 10-10 pont adható. Szerepel továbbá öt biológiai fogalom
meghatározása is, amelyekért egyenként 2-2 pont adható. A szóbelin elérhető pontszám 40
pont.
Kémia
A kémia vizsga egy 30 perces írásbeli és egy szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsgára a
teljes pontszám 60 %-át, a szóbeli vizsgára 40 %-át lehet adni.
Az írásbeli vizsga legalább öt feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév
legfontosabb fejezetet érinti. Az írásbeli feladatsor megoldásával 60 pontot lehet elérni. A
feladatok között szerepelnie kell az alábbi feladattípusoknak:
· rövid kiegészítendő típusú feladatok
· feleletválasztós (teszt) feladatok
· legalább két számítási feladat.
A szóbeli vizsgán tíz tételből húz a tanuló, amelyeket kifejt. A szóbeli tétellapon három kérdés
szerepel, amelyre egyenként 10-10 pont adható. Szerepel továbbá öt kémiai fogalom
meghatározása is, amelyekért egyenként 2-2 pont adható. A szóbelin elérhető pontszám 40
pont.
Környezetismeret
A környezetismeret vizsga egy 30 perces írásbeli és egy szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli
vizsgára a teljes pontszám 60%-át, a szóbeli vizsgára 40%-át lehet adni.
Az írásbeli vizsga legalább öt feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév
legfontosabb fejezetet érinti.
A szóbeli vizsgán tíz tételből kell húznia a vizsgázónak.
Természetismeret - földrajz
A földrajz vizsga egy 30 perces írásbeli és egy szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsgára a
teljes pontszám 60%-át, a szóbeli vizsgára 40%-át lehet adni.
Az írásbeli vizsga legalább öt feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév
legfontosabb fejezetet érinti A feladatok között tartalmilag három feladattípusnak feltétlenül
szerepelnie kell:

· alapvető térképi-topográfiai ismereteket ellenőrző,
· alapfogalmakra, definíciókra vonatkozó,
· természeti és/vagy társadalmi-gazdasági jelenségek, folyamatok.
A szóbeli vizsgán tíz tételből kell húznia a vizsgázónak. A tétellap két részből áll. Az egyik
kérdés természetföldrajzi, a másik kérdés társadalom- és gazdaságföldrajzi vonatkozású. A
kérdések minden esetben egy jelenség vagy folyamat legfontosabb fogalmaira, jellemzőire,
működési mechanizmusára irányulnak.
Testnevelés
A vizsga típusa: gyakorlati vizsga. Az adott félévben/tanévben a tananyagban szereplő
követelményeire épül. A tanulók a gyakorlati követelményeket mutatják be sportáganként. A
gyakorlati bemutatás a következő sportágakat tartalmazza: atlétika, torna, labdajátékok közül
választhatóan egy sportág a kézilabda, kosárlabda, labdarúgás közül.
Ének–zene
Az ének-zene vizsga két vizsgarészből áll össze; szóbeli, és gyakorlati részekből. Az adott
félévben/tanévben a tananyagban szereplő követelményeire épül.
A szóbeli vizsgán tíz tételből kell egyet húznia a vizsgázónak, melyekből kettő a
népdalelemzés, három a műzeneelemzés, illetve zenei fogalmak, míg a többi öt a különböző
zenetörténeti korok témakörét öleli föl. Felelési idő maximum 10 perc, a kapható pontszám 40
pont.
A gyakorlati részben a vizsgázónak a tanult dalokból egy maga által összeállított, (legalább 10
népdalból vagy műdalból álló listából) a vizsgabizottság választása alapján egy éneket el kell
énekelnie. Az értékelés szempontjai: stílszerű előadásmód, dallami és ritmusbeli pontosság. A
maximálisan elérhető pontszám 30 pont.
Informatika
A informatika vizsga egy feladatlapon szereplő feladatok gyakorlati megoldásából áll.
Időtartama 45 perc. A gyakorlati feladatlap tartalmi jellemzői az alábbiak: Legalább két, de
legföljebb három (egyenként esetleg több részből álló) feladatból áll, amelyek tananyaga a
félév vagy tanév legfontosabb fejezeteinek legalább 75%-át érinti. A következő
segédeszközöket lehet használni a gyakorlati vizsgán: számítógép, vonalzó.
Rajz és vizuális kultúra
A rajz és vizuális kultúra vizsgán hat tételből kell egyet húznia a vizsgázónak. A vizsgára a
tanuló 60 pontot kaphat. Szükséges eszközök: A4-es rajzlap, puha grafit, színes eszközök,
körző, egy derékszögű és egy bármilyen vonalzó.
Technika
A technika gyakorlati vizsgán hat tételből kell egyet húzni a vizsgázónak. Egy vizsga darabot
kell elkészíteni-e az iskolában, melyre 60 pontot kaphat.

