A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata

1.

1. Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:





osztályozó vizsga,
különbözeti vizsga,
pótló vizsga,
javítóvizsga.

2. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat
megállapításához, ha





a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,
engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben
vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,
ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a
kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó
vizsgát tehet,
ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy
adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület
döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.

3. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol
marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.
4. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen
osztályzatot kapott.
5. Különbözeti vizsgát iskolaváltás esetén abból a tantárgyból vagy tantárgyrészből kell 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 vizsgák időpontját az
intézményvezető határozza meg.
6. A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő
szabályok szerint kell megszervezni.
7. A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel



osztályozó vizsga esetén a vizsgaidőszakot a vizsgák előtt három hónappal, a pontos
vizsgaidőpontot a vizsgák előtt négy héttel,
javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) kell közölni augusztus 15étől augusztus 31-éig terjedő időszakban.

8. Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a
kerettantervben) szereplő követelmények alapján állapítjuk meg.

9. A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy
gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak:
TANTÁRGY
Magyar nyelv
Irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Etika/hit- és erkölcstan
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Életvitel és gyakorlat
/Technika és tervezés
Informatika/Digitális
kultúra
Testnevelés és
sport/Testnevelés
Magyar nyelv
Irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Etika/hit- és
erkölcstan
Történelem
Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz
Ének-zene
Hon- és népismeret
Vizuális kultúra
Dráma és színház
Állampolgári ismeretek
Informatika/Digitális
kultúra
Technika, életvitel és
gyakorlat/Technika
és
tervezés
Testnevelés és
sport/Testnevelés

ÍRÁSBELI

SZÓBELI
VIZSGA
ALSÓ TAGOZAT
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
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GYAKORLATI

GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI

FELSŐ TAGOZAT
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
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SZÓBELI
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1.1

A vizsgaszabályzat célja, hatálya

A vizsgaszabályzat célja
Vizsgaszabályzatunk célja a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI-rendelet előírásaiban szereplő
szabályok szerint szervezzük meg a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgáinak lebonyolítási
rendjét.
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.
A vizsgaszabályzat hatálya
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:
 osztályozó vizsgákra,
 különbözeti vizsgákra,
 pótló vizsgákra,
 javítóvizsgákra vonatkozik
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:
 aki osztályozó vizsgára jelentkezik,
 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,
 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.
Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira
 akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény vezetője
különbözeti vizsga letételét írja elő.
Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott
tagjaira.

1.2

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 jelölni kell.

Ha az írásbeli vizsgarész mellett a vizsgatantárgy szóbeli vizsgarészt is tartalmaz, az írásbeli
maximális pontszáma a teljes vizsgára kapható pontszám 60%-ával egyezik meg.
Ha a gyakorlati vizsgarész mellett a vizsgatantárgy szóbeli vizsgarészt is tartalmaz, akkor a
gyakorlati vizsgarész maximális pontszáma a teljes vizsgára kapható pontszám 40%-ával
egyezik meg.
Akár egy, akár több vizsgarészt tartalmaz a vizsgatárgy, az egyes vizsgarészekben elért
pontszámok összege alapján az osztályzat az alábbiak szerint határozható meg:
Teljesítmény
0-39 %:
40-55 %:
56-74 %:
75-90 %:
91-100 %:

1.3

Érdemjegy
elégtelen (1)
elégséges (2)
közepes (3)
jó (4)
jeles (5)

Szöveges értékelés
felzárkóztatásra szorul
megfelelően teljesített
jól teljesített
kiválóan teljesített

vizsgatárgyak részei és követelményei

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az
intézmény pedagógiai programjának részét képező helyi tantervben található
követelményrendszerével.
Magyar nyelv és irodalom/ Magyar nyelv, valamint Irodalom
A magyar nyelv és irodalom (1-2. évfolyam) és magyar nyelv, valamint irodalom (3-8.
évfolyam) vizsga az adott évfolyamra a helyi tantervben meghatározott követelmény alapján
szövegértés-szövegalkotási helyesírási képességet mérő feladatlap megírásából és a tananyag
ismeretét ellenőrző szóbeli vizsgából és memoriterből áll.
Történelem
A történelemvizsga az adott évfolyamra a helyi tantervben meghatározott követelmény alapján
írásbeli és szóbeli részből áll. Írásban rövid válaszokat igénylő feladatlapot kell kitölteni.
Szóbeli vizsgán a témakörökhöz kapcsolódó kérdésekre kell a válaszát kifejtenie.
Idegen nyelv
Az idegen nyelvi vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsga számon kéri a
megfelelő tanév tananyagát, amely nyelvhelyességi és rövid szövegalkotási feladatból áll.
Szóbeli vizsgán a témakörökhöz kapcsolódó kérdésekre kell válaszát röviden kifejtenie.

Matematika
A matematikavizsga az adott tanév követelményei alapján összeállított feladatlap megoldásával
történik.
Fizika
A fizika vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Írásban rövid válaszokat igénylő feladatlapot kell
kitölteni. A szóbeli vizsga az alapfogalmak, törvényszerűségek, egyszerű összefüggések
ismeretét és a hétköznapi életben való alkalmazását ellenőrzi.
Biológia
A biológiavizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsgán az adott tanév témaköreihez
kapcsolódó kérdésekre kell rövid választ adni. A szóbeli vizsgán az adott évfolyam biológiai
ismereteiről kell ok okozati összefüggéseket feltárni.
Kémia
A kémiavizsga az adott évfolyamra a helyi tantervben meghatározott követelmény alapján
írásbeli és szóbeli részből áll. Írásban rövid válaszokat igénylő, számítási feladatokat is
tartalmazó feladatlapot kell kitölteni. Szóbeli vizsgán a témakörökhöz kapcsolódó kérdésekre
kell a válaszát kifejtenie.
Földrajz
A földrajzvizsga az adott évfolyamra a helyi tantervben meghatározott követelmény alapján
írásbeli és szóbeli részből áll. Írásban rövid válaszokat igénylő, ábraelemző képességet,
térképismeretet felmérő feladatlapot kell kitölteni. Szóbeli vizsgán a témakörökhöz kapcsolódó
kérdésekre kell a válaszát kifejtenie.
Testnevelés és sport/Testnevelés
Gyakorlati bemutató, a tanév ismeretanyagából: mutasson be néhány gimnasztikai gyakorlatot,
tegyen meg 1-2 mászó-kulcsolást, mutasson be néhány elemből álló talajgyakorlatot, mutasson
be a labdajátékokból néhány mozdulatot (kosárra dobás, alkar-kosárérintés, kapura rúgás).
Ének–zene
Az adott évfolyamon a helyi tantervben meghatározott követelmények alapján 2-3 magyar
népdal eléneklése, ritmusának letapsolása.

Informatika/Digitális kultúra
A vizsga egy feladatlapon szereplő feladatok gyakorlati megoldásából áll.
A feladatlap tartalmi jellemzői: legalább két, legfeljebb három feladatból áll, amelyek tartalma
a félév vagy tanév legfontosabb fejezeteinek legalább 75%-át érinti. Az első feladat egy
egyszerűbb rutinfeladat, a második összetettebb problémamegoldást ellenőriz. A számítógép
használható a feladat megoldásához eszközként.
Vizuális kultúra
A vizuális kultúra vizsga az adott évfolyam helyi tantervben meghatározott követelményének
megfelelő tanulmányrajz készítése.
Hon- és népismeret
A hon- és népismeret vizsga az adott évfolyamra a helyi tantervben meghatározott követelmény
alapján írásbeli és szóbeli részből áll. Írásban rövid válaszokat igénylő, alapfogalmak ismeretét
felmérő feladatlapot kell kitölteni. Szóbeli vizsgán a témakörökhöz kapcsolódó kérdésekre
(népszokások, ünnepek) kell a válaszát kifejtenie.
Etika/Hit- és erkölcstan
Az etika/hit-és erkölcstan vizsga az adott évfolyamra a helyi tantervben meghatározott
követelmény alapján szóbeli részből áll. Szóbeli vizsgán a témakörökhöz kapcsolódó
kérdésekre kell a válaszát, véleményét kifejtenie.
Természetismeret/Környezetismeret/Természettudomány
A vizsga az adott évfolyamra a helyi tantervben meghatározott követelmény alapján írásbeli és
szóbeli részből áll. Írásban rövid válaszokat igénylő, ábraelemző képességet, térképismeretet
felmérő feladatlapot kell kitölteni. Szóbeli vizsgán a témakörökhöz kapcsolódó kérdésekre kell
a válaszát kifejtenie.
Technika, életvitel és gyakorlat/Technika és tervezés
A vizsga az adott évfolyam helyi tantervben meghatározott követelményének megfelelő.
Állampolgári ismeretek
A vizsga az adott évfolyamra a helyi tantervben meghatározott követelmény alapján szóbeli
részből áll. Szóbeli vizsgán a témakörökhöz kapcsolódó kérdésekre kell a válaszát, véleményét
kifejtenie.

Dráma és színház
Alkotó részvétel többféle dramatikus, illetve mozgásos-táncos tevékenységben,
készségfejlesztő gyakorlatban. Ismerje és használja a legalapvetőbb dramaturgiai,
drámaszerkezeti és színházi alapfogalmakat; legyen képes egy színházi előadásról
megfogalmazni élményeit, gondolatait.

