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Jelen dokumentum a pedagógiai program mellékletét képezi. A szabályzat 
létrehozását "A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról" szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet írja elő.  
Jelen dokumentumban nem rögzített részleteket a fenti jogszabály tartalmazza.  
 

1. A tanulmányok alatti vizsgák fogalma  

Az osztályozóvizsgát, a különbözeti vizsgát, a pótló vizsgát, a javítóvizsgát és az 
osztályvizsgát együtt tanulmányok alatti vizsgáknak nevezzük  
 

1.1. Osztályozóvizsga fogalma  

Az intézményvezető engedélyével, a félévi, illetve a tanév végi osztályzat 
megállapítása céljából szervezett vizsga  

 a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól felmentett tanulók 
számára;  

 egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az 
előírtnál rövidebb idő alatt teljesítő tanuló számára;  

 a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén a 
megengedettnél többet hiányzó tanuló számára. 

Egy osztályozóvizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek 
teljesítésére vonatkozik. 
 

1.2. Pótló vizsga fogalma  

Ha a vizsgázó fel nem róható okból elkésik, távol marad egy tanulmányok alatti 
vizsgáról, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a 
válaszadást befejezné, akkor a tárgyból pótló vizsgát tehet. A vizsgázónak fel 
nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, 
körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos 
vagy gondatlan magatartására.  
 

1.3. Javítóvizsga fogalma  

Azon tanulónak szervezett vizsga, aki a tanév végére nem teljesíti az elégséges 
szintet legfeljebb három tantárgyból, illetve ha az osztályozó- vagy a különbözeti 
vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély 
nélkül távozik. A tanév vége előtt megszervezett javítóvizsga sikeres teljesítése a 
felsőbb évfolyamba lépés feltétele. A vizsgázó javítóvizsgát tehet az 
intézményvezető által meghatározott időpontban, az augusztus 15-étől 
augusztus 31-éig terjedő időszakban. 
 



1.4. Különbözeti vizsga fogalma  

A különbözeti vizsga célja annak megállapítása, hogy - iskola vagy képzési 
forma/szint váltása esetén - a tanuló rendelkezik-e a tanulmányok folytatásához 
szükséges ismeretekkel. 
 

1.5. Osztályvizsga 

A Pécsi Janus Pannonius Gimnáziumban helyi vizsgarendszer működik. 

Intézményi elnevezése: osztályvizsga. A 12. évfolyam számára előírt 

próbaérettségi vizsga osztályvizsgának számít. Az alábbi táblázat foglalja össze az 

adott évfolyamon, képzési típusban előírt (kötelező) osztályvizsgákat, illetve 

azok vizsgarészeit (í = írásbeli, sz = szóbeli, gy = gyakorlati). Az osztályvizsga 

tematikáját a szaktanárok legkésőbb november 30-ig kiadják a tanulóknak.  

 

 A B C,D 
7.  - 

8. Magyar nyelvtan (í) 
9. - - Történelem (í) 

10. 
1. Idegen nyelv (í,sz) 1. Idegen nyelv (í,sz) 

Informatika (gy.) 
1. Idegen nyelv (í,sz) 
Matematika (í) 

11. 
Történelem (sz) 
Matematika (í) 

Történelem (sz) 
Matematika (í) 

Történelem (sz) 

12. 

Magyar nyelv és 
irodalom 
próbaérettségi (í) 
Matematika 
próbaérettségi (í) 

Magyar nyelv és 
irodalom 
próbaérettségi (í) 
Matematika 
próbaérettségi (í) 

Magyar nyelv és 
irodalom 
próbaérettségi (í) 
Matematika 
próbaérettségi (í) 

 

Az értékelés módja: a szaktanár (vizsgáztató) az osztályvizsgán a tanuló 
teljesítményét értékeli az adott tantárgy értékelési szempontjai szerint. Ha a 
szóbeli vizsgán a tanuló felelete nem éri el a vizsgaleírásban megállapított 
érvényesség mértékét, a tanulót egy póttétel húzása illeti meg. 
 
A vizsgát követő, jellemzően csoportos értékelésen a vizsgáztatók törekednek 
arra, hogy az osztályzatok ismertetése mellett motiváló, ösztönző hatású, a 
hiányosságokra és a fejlődés lehetőségeire rámutató szóbeli értékelést adjanak.  
  



 
A tanév végi jegy megállapítása: 
A tanév során szerzett osztályzatok alapján a szaktanár (vizsgáztató) beírja az 
elektronikus naplóba az összegző osztályzatot. Az összegző osztályzat lehet tört 
szám is. (Ilyen esetben a szaktanár a két számjegyet külön rögzíti.) A szaktanár 
(vizsgáztató) beírja az elektronikus naplóba az osztályvizsga értékelését 
(vizsgajegy). A tanév végi osztályzatot e kettőből kell képezni a következő arány 
szerint:  

összegző osztályzat : vizsgajegy = 2:1. 
 
Ha a tanuló vizsgajegye elégtelen, akkor a szaktanár joga mérlegelni azt a 
lehetőséget, hogy: 1. alkalmazza a fent említett arányt, vagy 2. a tanuló végső 
osztályzatát elégtelenre minősíti. Ha évközi teljesítménye alapján a tanulónak az 
összegző osztályzata legalább közepes (3), akkor a 2. eset csak akkor 
alkalmazható, ha a tanuló az iskolavezetés egy tagját is tartalmazó bizottság 
előtti megismételt vizsgán is elégtelen vizsgajegyet szerez. A tanulót ez esetben 
a két vizsga között legalább két nap felkészülési idő illeti meg. Írásbeli vizsga 
esetén értelemszerűen az írásbeli dolgozat kerül megismétlésre, és a bizottság is 
az írásbeli munkát minősíti. Azoknál a tárgyaknál, ahol a vizsga szóbeli és írásbeli 
részből is áll, az ismétlés csak a szóbeli vizsgára vonatkozik. 
 
Ha a tanuló nem jelenik meg az osztályvizsgán (vagy annak egyik vizsgarészén), a 
mulasztását orvosi igazolással kell igazolnia. Az osztályvizsga új időpontját az 
intézményvezető jogosult kitűzni. Csak rendkívül indokolt estben – az 
intézményvezető külön engedélye alapján– nyílik arra mód, hogy az osztályvizsga 
letételére kötelezett tanuló csak a tanévközi jegyei alapján kapjon tanév végi 
osztályzatot. Ellenkező esetben az adott tárgyból a tanuló nem osztályozható. A 
nem osztályozható tanuló köteles letenni az osztályvizsgát a javítóvizsga 
időpontjában. 

2. Vizsgaidőszakok 

A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaidőszakait a Pécsi Janus Pannonius 

Gimnázium éves ütemterve tartalmazza. Az ütemtervtől eltérő időpontban az 

intézményvezető engedélyével szervezhető tanulmányok alatti vizsga. Egy 

vizsganap legfeljebb három írásbeli (vagy gyakorlati) és három szóbeli vizsga 

lehet 8.00-17.00 között. 

3. Jelentkezés a vizsgára  

Az osztályvizsgát és a javítóvizsgát kivéve minden vizsgára a tanulónak - 

fiatalkorú tanuló esetén a szülő egyetértő aláírásával – az intézményvezetőnek 



címzett kérvényben kell jelentkeznie. Tanulmányok alatti vizsga teljesítését az 

intézményvezető – határozatba foglalva – elrendelheti. 

 

4. Vizsgakövetelmények  

A tanulmányok alatti vizsgák tartalmi követelményeit az adott képzési típusra és 

évfolyamra az iskola Pedagógiai Programjának Helyi tanterv fejezete 

tartalmazza. A szaktanár ezt a tematikát részletezheti (pl. tankönyvi 

hivatkozásokkal). Az osztályvizsga tematikáját a szaktanárok legkésőbb 

november 30-ig kiadják a tanulóknak. 

 

5. Vizsgaleírások és értékelés 

A következő oldalakon részletezzük tantárgyanként a tanulmányok alatti vizsgák 

szerkezetét és értékelési szempontjait. A százalékos eredmények 

meghatározásánál a kerekítés szabályait alkalmazzuk.  

A szóbeli vizsgán a vizsgáztató az írásbeli vizsgarészen készült tanulói munka 

hiányosságaira is rákérdezhet. 

Ha a szóbeli vizsgán a tanuló felelete nem éri el a vizsgaleírásban megállapított 

érvényesség mértékét, a tanulót egy póttétel húzása illeti meg. Ez esetben a 

szóbeli vizsgarész értékelését a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani 

úgy, hogy az elért pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, 

majd az osztályzatot ennek alapján kell kiszámítani. 

Az osztályzat megállapításakor ötfokú skálát alkalmazunk: jeles (5), jó (4), 

közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1).  

A különbözeti vizsga esetében megfelelt vagy nem felelt meg minősítést 

alkalmazunk. 

Az osztályozó- , pótló-, különbözeti és javítóvizsga nem ismételhető. Az 

osztályvizsga kizárólag az 1.5 pont alatt meghatározott esetben ismételhető. 

  



5.1. BIOLÓGIA 

Osztályozóvizsga, pótlóvizsga, javítóvizsga 

Írásbeli 
vizsgarész 

Időtartam: 60 perc 
Az írásbeli vizsgarész legalább 35% teljesítése esetén 
bocsátható a vizsgázó a szóbeli vizsgarészre. 35% alatti 
eredmény esetén a teljes vizsga értékelése elégtelen (1). 

Az írásbeli és a 
szóbeli vizsgarész 

aránya a teljes 
vizsgán belül 

2:1 arány (írásbeli : szóbeli) 

Szóbeli vizsgarész 

Felkészülési idő: 30 perc 
A szóbeli vizsga időtartama: legfeljebb 15 perc 
 
A szóbeli vizsga érvényessége: legalább 30% teljesítése. 
30% alatti eredmény esetén a teljes vizsga értékelése 
elégtelen (1). 

Értékelés 

jeles (5) = 85-100% 
jó (4) = 70% -84% 
közepes (3) = 53%-69% 
elégséges (2) = 36%-52% 
elégtelen (1) = 0%-35% 

 

Különbözeti vizsga 

Írásbeli vizsgarész Időtartam: 60 perc 

Értékelés 
megfelelt 40-100% 
nem felelt meg 0-39% 

 

  



5.2 ERKÖLCSTAN 

Osztályozóvizsga, pótlóvizsga, javítóvizsga 

Írásbeli 
vizsgarész 

Időtartam: 60 perc  
Az írásbeli vizsgarész legalább 35% teljesítése esetén 
bocsátható a vizsgázó a szóbeli vizsgarészre. 35% alatti 
eredmény esetén a teljes vizsga értékelése elégtelen (1). 

Az írásbeli 
vizsgarész aránya 

a teljes vizsgán 
belül 

100% 

Szóbeli vizsgarész nincs 

Értékelés 

jeles (5) = 85-100% 
jó (4) = 70% -84% 
közepes (3) = 53%-69% 
elégséges (2) = 36%-52% 
elégtelen (1) = 0%-35% 

 

Különbözeti vizsga 

Írásbeli vizsgarész Időtartam: 60 perc 

Értékelés 
megfelelt 40-100% 
nem felelt meg 0-39% 

 

  



5.3 ETIKA 

Osztályozóvizsga, pótlóvizsga, javítóvizsga 

Írásbeli 
vizsgarész 

Időtartam: 60 perc  
Az írásbeli vizsgarész legalább 35% teljesítése esetén 
bocsátható a vizsgázó a szóbeli vizsgarészre. 35% alatti 
eredmény esetén a teljes vizsga értékelése elégtelen (1). 

Az írásbeli és a 
szóbeli vizsgarész 

aránya a teljes 
vizsgán belül 

2:1 arány (írásbeli : szóbeli) 

Szóbeli vizsgarész 

Felkészülési idő: 30 perc 
A szóbeli vizsga időtartama: legfeljebb 15 perc 
A szóbeli vizsga érvényessége: legalább 30% teljesítése. 
30% alatti eredmény esetén a teljes vizsga értékelése 
elégtelen (1). 

Értékelés 

jeles (5) = 85-100% 
jó (4) = 70% -84% 
közepes (3) = 53%-69% 
elégséges (2) = 36%-52% 
elégtelen (1) = 0%-35% 

 

Különbözeti vizsga 

Írásbeli vizsgarész Időtartam: 60 perc 

Értékelés 
megfelelt 40-100% 
nem felelt meg 0-39% 

 

  



5.4 ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 

Osztályozóvizsga, pótlóvizsga, javítóvizsga 

Írásbeli 
vizsgarész 

Időtartam: 60 perc  
Az írásbeli vizsgarész legalább 35% teljesítése esetén 
bocsátható a vizsgázó a szóbeli vizsgarészre. 35% alatti 
eredmény esetén a teljes vizsga értékelése elégtelen (1). 

Az írásbeli 
vizsgarész aránya 

a teljes vizsgán 
belül 

100% 

Szóbeli vizsgarész nincs 

Értékelés 

jeles (5) = 85-100% 
jó (4) = 70% -84% 
közepes (3) = 53%-69% 
elégséges (2) = 36%-52% 
elégtelen (1) = 0%-35% 

 

Különbözeti vizsga 

Írásbeli vizsgarész Időtartam: 60 perc 

Értékelés 
megfelelt 40-100% 
nem felelt meg 0-39% 

 

  



5.5 ÉLŐ IDEGEN NYELVEK (angol, német, francia) 

Osztályozóvizsga, pótlóvizsga, javítóvizsga 

Írásbeli 
vizsgarész 

Időtartam: 60 perc 
Az írásbeli vizsgarész legalább 40% teljesítése esetén 
bocsátható a vizsgázó a szóbeli vizsgarészre. 40% alatti 
eredmény esetén a teljes vizsga értékelése elégtelen (1). 
Segédeszköz nem használható. 

Az írásbeli és a 
szóbeli vizsgarész 

aránya a teljes 
vizsgán belül 

írásbeli 60% - szóbeli 40% 

Szóbeli vizsgarész 

Felkészülési idő: nincs 
A szóbeli vizsga időtartama: legfeljebb 15 perc 
 
A szóbeli vizsga érvényessége: legalább 40% teljesítése. 
40% alatti eredmény esetén a teljes vizsga értékelése 
elégtelen (1). 

Értékelés 

jeles (5) = 85-100% 
jó (4) = 70% -84% 
közepes (3) = 55%-69% 
elégséges (2) = 40%-54% 
elégtelen (1) = 0%-39% 

Megjegyzés 

A 10. évfolyam osztályvizsgájának (első idegen nyelv) 
teljesítése kötelező. A tanév végi jegy megállapításakor az 
alábbi arányt alkalmazza a szaktanár: 2/3 az 
osztályozóvizsga, 1/3 osztályvizsga. 

 

Különbözeti vizsga 

Írásbeli vizsgarész Időtartam: 60 perc 

Értékelés 
megfelelt 40-100% 
nem felelt meg 0-39% 

 

  



 

Osztályvizsga (A 10. évfolyamon az első idegen nyelvet tanulók számára) 

Írásbeli 
vizsgarész 

nyelvhelyesség (45 perc) 
olvasásértés (45 perc) 
íráskészség (45 perc) – nyomtatott szótár használható 

Az írásbeli és a 
szóbeli vizsgarész 

aránya a teljes 
vizsgán belül 

Az értékelésnél a két vizsgarész aránya 50% –50%. 

Szóbeli vizsgarész 
hallásértés (30 perc) 
szóbeli vizsga: legfeljebb 15 perc 

Értékelés 

Amennyiben a vizsgázó az egyes kompetencia területek 
bármelyikén nem éri el a 20%-ot, a vizsga érdemjegye 
elégtelen. 
 
jeles (5) = 85-100% 
jó (4) = 70% -84% 
közepes (3) = 55%-69% 
elégséges (2) = 40%-54% 
elégtelen (1) = 0%-39% 

 

 

  



5.6 ÉNEK-ZENE 

Osztályozóvizsga, pótlóvizsga, javítóvizsga 

Írásbeli 
vizsgarész 

Időtartam: 60 perc 
Az írásbeli vizsgarész legalább 30% teljesítése esetén 
bocsátható a vizsgázó a szóbeli vizsgarészre. 30% alatti 
eredmény esetén a teljes vizsga értékelése elégtelen (1). 

Az írásbeli és a 
szóbeli vizsgarész 

aránya a teljes 
vizsgán belül 

2:1 arány (írásbeli : szóbeli) 

Szóbeli vizsgarész 

Felkészülési idő: 30 perc 
A szóbeli vizsga időtartama: legfeljebb 15 perc 
 
A szóbeli vizsga érvényessége: legalább 30% teljesítése. 
30% alatti eredmény esetén a teljes vizsga értékelése 
elégtelen (1). 

Értékelés 

jeles (5) = 80-100% 
jó (4) = 60% -79% 
közepes (3) = 45%-59% 
elégséges (2) = 30%-44% 
elégtelen (1) = 0%-29% 

 

Különbözeti vizsga 

Írásbeli vizsgarész Időtartam: 60 perc 

Értékelés 
megfelelt 40-100% 
nem felelt meg 0-39% 

 

  



5.7 FIZIKA 

Osztályozóvizsga, pótlóvizsga, javítóvizsga 

Írásbeli 
vizsgarész 

Időtartam: 60 perc (alapképzés) 
Időtartam: 90 perc az emelt szintű képzés esetén. 
 
Az írásbeli vizsgarész legalább 35% teljesítése esetén 
bocsátható a vizsgázó a szóbeli vizsgarészre. 35% alatti 
eredmény esetén a teljes vizsga értékelése elégtelen (1). 

Az írásbeli és a 
szóbeli vizsgarész 

aránya a teljes 
vizsgán belül 

2:1 arány (írásbeli : szóbeli) 

Szóbeli vizsgarész 

Felkészülési idő: 30 perc 
A szóbeli vizsga időtartama: legfeljebb 15 perc 
 
A szóbeli vizsga érvényessége: legalább 30% teljesítése. 
30% alatti eredmény esetén a teljes vizsga értékelése 
elégtelen (1). 

Értékelés 

Alapképzés: 
jeles (5) = 85-100% 
jó (4) = 70% -84% 
közepes (3) = 53%-69% 
elégséges (2) = 36%-52% 
elégtelen (1) = 0%-35% 
 
Az emelt szintű képzések esetén az emelt szintű érettségi 
vizsgán érvényes értékelés szerint. 

 

Különbözeti vizsga 

Írásbeli vizsgarész Időtartam: 60 perc 

Értékelés 
megfelelt 40-100% 
nem felelt meg 0-39% 

 

Segédeszköz írásbeli és szóbeli vizsgán: 

7-8. évfolyam: számológép 

9-12. évfolyam: számológép és függvénytábla 

  



5.8 FÖLDRAJZ 

Osztályozóvizsga, pótlóvizsga, javítóvizsga 

Írásbeli 
vizsgarész 

Időtartam: 60 perc 
Két részből áll: I. rész topográfia (20%) és II. rész földrajzi 
ismeretek (80%) 
Az írásbeli vizsgarész legalább 35% teljesítése esetén 
bocsátható a vizsgázó a szóbeli vizsgarészre. 35% alatti 
eredmény esetén a teljes vizsga értékelése elégtelen (1). 

Az írásbeli és a 
szóbeli vizsgarész 

aránya a teljes 
vizsgán belül 

2:1 arány (írásbeli : szóbeli) 

Szóbeli vizsgarész 

Felkészülési idő: 30 perc 
A szóbeli vizsga időtartama: legfeljebb 15 perc 
 
A szóbeli vizsga érvényessége: legalább 30% teljesítése. 
30% alatti eredmény esetén a teljes vizsga értékelése 
elégtelen (1). 

Értékelés 

jeles (5) = 85-100% 
jó (4) = 70% -84% 
közepes (3) = 53%-69% 
elégséges (2) = 36%-52% 
elégtelen (1) = 0%-35% 

 

Különbözeti vizsga 

Írásbeli vizsgarész Időtartam: 60 perc 

Értékelés 
megfelelt 40-100% 
nem felelt meg 0-39% 

 

Segédeszközök:  

Az I. részen nincs segédeszköz. 

A II. részen a középiskolai földrajzi atlasz és számológép használható. 

  



5.9 INFORMATIKA 

5.9.1 INFORMATIKA (négy évfolyamos gimnáziumi képzés, emelt szintű 

idegen nyelv 9-12. évfolyam és emelt szintű matematika 9-10. évfolyam) 

 

Osztályozóvizsga, pótlóvizsga, javítóvizsga 

Gyakorlati 
vizsgarész 

Időtartam: 60 perc 
A vizsgázó előre elkészített feladatkombinációkból húz 
egyet véletlenszerűen. 

A gyakorlati 
vizsgarész aránya 

a teljes vizsgán 
belül 

100% 

Értékelés 

jeles (5) = 85-100% 
jó (4) = 70% -84% 
közepes (3) = 53%-69% 
elégséges (2) = 36%-52% 
elégtelen (1) = 0%-35% 

 

Különbözeti vizsga 

Gyakorlati vizsgarész Időtartam: 60 perc 

Értékelés 
megfelelt 40-100% 
nem felelt meg 0-39% 

 

Segédeszközök (minden vizsgatípuson): vonalzó; számítógép 
  



5.9.2 INFORMATIKA (négy évfolyamos gimnáziumi képzés, emelt óraszámú 

informatika képzés 9-12. évfolyam) 

Osztályozóvizsga, pótlóvizsga, javítóvizsga 

Gyakorlati 
vizsgarész 

Időtartam: 90 perc 
A vizsgázó előre elkészített feladatkombinációkból húz 
egyet véletlenszerűen. 

A gyakorlati 
vizsgarész aránya 

a teljes vizsgán 
belül 

100% 

Értékelés 

jeles (5) = 85-100% 
jó (4) = 70% -84% 
közepes (3) = 53%-69% 
elégséges (2) = 36%-52% 
elégtelen (1) = 0%-35% 

Megjegyzés 

A 10.B osztály emelt óraszámú informatika képzésben 
tanulók számára az osztályvizsga teljesítése kötelező. A 
tanév végi jegy megállapításakor az alábbi arányt 
alkalmazza a szaktanár: 2/3 az osztályozóvizsga, 1/3 
osztályvizsga. 

Különbözeti vizsga 

Gyakorlati vizsgarész Időtartam: 90 perc 

Értékelés 
megfelelt 40-100% 
nem felelt meg 0-39% 

Osztályvizsga 

Gyakorlati 
vizsgarész 

Időtartam: 3x45perc 
A vizsgázó előre elkészített feladatkombinációkból húz 
egyet véletlenszerűen. 

Szóbeli vizsgarész nincs 

Értékelés 

jeles (5) = 85-100% 
jó (4) = 70% -84% 
közepes (3) = 53%-69% 
elégséges (2) = 36%-52% 
elégtelen (1) = 0%-35% 

 

Segédeszköz (minden vizsgatípuson): vonalzó, számítógép.  



5.9.3 INFORMATIKA (hat évfolyamos gimnáziumi képzés, 7-12. évfolyam) 

 

Osztályozóvizsga, pótlóvizsga, javítóvizsga 

Gyakorlati 
vizsgarész 

Időtartam: 60 perc 
A vizsgázó előre elkészített feladatkombinációkból húz 
egyet véletlenszerűen. 

A gyakorlati 
vizsgarész aránya 

a teljes vizsgán 
belül 

100% 

Értékelés 

jeles (5) = 85-100% 
jó (4) = 70% -84% 
közepes (3) = 53%-69% 
elégséges (2) = 36%-52% 
elégtelen (1) = 0%-35% 

 

Különbözeti vizsga 

Gyakorlati vizsgarész Időtartam: 60 perc 

Értékelés 
megfelelt 40-100% 
nem felelt meg 0-39% 

 

Segédeszköz (minden vizsgatípuson): vonalzó, számítógép.  



5.9.4 INFORMATIKA (középszintű érettségi vizsgára felkészítő fakultáció 11. 

vagy 12. évfolyam – egy évfolyam követelménye) 

 

Osztályozóvizsga, pótlóvizsga, javítóvizsga 

Gyakorlati 
vizsgarész 

Időtartam: 90 perc 
A vizsgázó előre elkészített feladatkombinációkból húz 
egyet véletlenszerűen. 

A gyakorlati 
vizsgarész aránya 

a teljes vizsgán 
belül 

100% 

Értékelés 

jeles (5) = 85-100% 
jó (4) = 70% -84% 
közepes (3) = 53%-69% 
elégséges (2) = 36%-52% 
elégtelen (1) = 0%-35% 

 

Különbözeti vizsga 

Gyakorlati vizsgarész Időtartam: 90 perc 

Értékelés 
megfelelt 40-100% 
nem felelt meg 0-39% 

 

Segédeszköz (minden vizsgatípuson): vonalzó, számítógép. 

  



5.9.5 INFORMATIKA (emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő fakultáció 11-

12. évfolyam) 

 

Osztályozóvizsga, pótlóvizsga, javítóvizsga 

Gyakorlati 
vizsgarész 

Időtartam: 90 perc 
A vizsgázó előre elkészített feladatkombinációkból húz 
egyet véletlenszerűen. 

A gyakorlati 
vizsgarész aránya 

a teljes vizsgán 
belül 

100% 

Értékelés 

jeles (5) = 85-100% 
jó (4) = 70% -84% 
közepes (3) = 53%-69% 
elégséges (2) = 36%-52% 
elégtelen (1) = 0%-35% 

 

Különbözeti vizsga 

Gyakorlati vizsgarész Időtartam: 90 perc 

Értékelés 
megfelelt 40-100% 
nem felelt meg 0-39% 

 

Segédeszköz (minden vizsgatípuson): vonalzó, számítógép. 

 

  



5.10 IRODALOM 

Osztályozóvizsga, pótlóvizsga, javítóvizsga 

Írásbeli 
vizsgarész 

Időtartam: 60 perc  
Az írásbeli vizsgarész legalább 35% teljesítése esetén 
bocsátható a vizsgázó a szóbeli vizsgarészre. 35% alatti 
eredmény esetén a teljes vizsga értékelése elégtelen (1). 

Az írásbeli és a 
szóbeli vizsgarész 

aránya a teljes 
vizsgán belül 

2:1 arány (írásbeli : szóbeli) 

Szóbeli vizsgarész 

Felkészülési idő: 30 perc 
A szóbeli vizsga időtartama: legfeljebb 15 perc 
A szóbeli vizsga érvényessége: legalább 30% teljesítése. 
30% alatti eredmény esetén a teljes vizsga értékelése 
elégtelen (1). 

Értékelés 

jeles (5) = 85-100% 
jó (4) = 70% -84% 
közepes (3) = 53%-69% 
elégséges (2) = 36%-52% 
elégtelen (1) = 0%-35% 

Megjegyzés 

A 12. évfolyam osztályvizsgájának (próbaérettségi) 
teljesítése kötelező. A 12. évfolyam év végi jegyének 
megállapításakor az alábbi arányt alkalmazza a szaktanár: 
2/3 osztályozóvizsga, 1/3 osztályvizsga. 

Különbözeti vizsga 

Írásbeli vizsgarész Időtartam: 60 perc 

Értékelés 
megfelelt 40-100% 
nem felelt meg 0-39% 

 

Osztályvizsga 

Írásbeli 
vizsgarész 

A 12. évfolyam számára kötelező a próbaérettségi vizsga 
közép- vagy emelt szinten. 
Időtartam: 240 perc  

Szóbeli vizsgarész nincs 

Értékelés 
Az osztályvizsga értékelése a megfelelő szintű érettségi 
írásbeli értékelése szerint történik. 

  



5.11 KÉMIA 

Osztályozóvizsga, pótlóvizsga, javítóvizsga 

Írásbeli 
vizsgarész 

Időtartam: 60 perc 
Az írásbeli vizsgarész legalább 35% teljesítése esetén 
bocsátható a vizsgázó a szóbeli vizsgarészre. 35% alatti 
eredmény esetén a teljes vizsga értékelése elégtelen (1). 

Az írásbeli és a 
szóbeli vizsgarész 

aránya a teljes 
vizsgán belül 

2:1 arány (írásbeli : szóbeli) 

Szóbeli vizsgarész 

Felkészülési idő: 30 perc 
A szóbeli vizsga időtartama: legfeljebb 15 perc 
 
A szóbeli vizsga érvényessége: legalább 30% teljesítése. 
30% alatti eredmény esetén a teljes vizsga értékelése 
elégtelen (1). 

Értékelés 

jeles (5) = 85-100% 
jó (4) = 70% -84% 
közepes (3) = 53%-69% 
elégséges (2) = 36%-52% 
elégtelen (1) = 0%-35% 

 

Különbözeti vizsga 

Írásbeli vizsgarész Időtartam: 60 perc 

Értékelés 
megfelelt 40-100% 
nem felelt meg 0-39% 

 

  



5.12 MAGYAR NYELV 

Osztályozóvizsga, pótlóvizsga, javítóvizsga 

Írásbeli 
vizsgarész 

Időtartam: 60 perc  
Az írásbeli vizsgarész legalább 35% teljesítése esetén 
bocsátható a vizsgázó a szóbeli vizsgarészre. 35% alatti 
eredmény esetén a teljes vizsga értékelése elégtelen (1). 

Az írásbeli és a 
szóbeli vizsgarész 

aránya a teljes 
vizsgán belül 

2:1 arány (írásbeli : szóbeli) 

Szóbeli vizsgarész 

Felkészülési idő: 30 perc 
A szóbeli vizsga időtartama: legfeljebb 15 perc 
A szóbeli vizsga érvényessége: legalább 30% teljesítése. 
30% alatti eredmény esetén a teljes vizsga értékelése 
elégtelen (1). 

Értékelés 

jeles (5) = 85-100% 
jó (4) = 70% -84% 
közepes (3) = 53%-69% 
elégséges (2) = 36%-52% 
elégtelen (1) = 0%-35% 

Megjegyzés 

A 8. évfolyam követelményeinek teljesítésének feltétele 
az osztályvizsga letétele. A 8. évfolyam év végi jegyének 
megállapításakor az alábbi arányt alkalmazza a szaktanár: 
2/3 osztályozóvizsga, 1/3 osztályvizsga 

 

Különbözeti vizsga 

Írásbeli vizsgarész Időtartam: 60 perc 

Értékelés 
megfelelt 40-100% 
nem felelt meg 0-39% 

 

Osztályvizsga 

Írásbeli 
vizsgarész 

A 8. évfolyam számára kötelező nyelvi feladatlap. 
Időtartam: 90 perc  

Szóbeli vizsgarész nincs 

Értékelés 

jeles (5) = 85-100% 
jó (4) = 70%-84% 
közepes (3) = 53%-69% 
elégséges (2) = 36%-52% 
elégtelen (1) = 0%-35% 

  



5.13 MATEMATIKA 

Osztályozóvizsga, pótlóvizsga, javítóvizsga 

Írásbeli 
vizsgarész 

Időtartam: 60 perc (az alapképzés esetén), 
90 perc az emelt szintű képzésben tanulók számára 
 
Az írásbeli vizsgarész legalább 35% teljesítése esetén 
bocsátható a vizsgázó a szóbeli vizsgarészre. 35% alatti 
eredmény esetén a teljes vizsga értékelése elégtelen (1). 

Az írásbeli és a 
szóbeli vizsgarész 

aránya a teljes 
vizsgán belül 

2:1 arány (írásbeli : szóbeli) 

Szóbeli vizsgarész 

Felkészülési idő: 30 perc 
A szóbeli vizsga időtartama: legfeljebb 15 perc 
A vizsgáztató az írásbeli vizsga hiányosságaira is 
rákérdezhet. 
 
A szóbeli vizsga érvényessége: legalább 30% teljesítése. 
30% alatti eredmény esetén a teljes vizsga értékelése 
elégtelen (1). 

Értékelés 

Alapképzés: 
jeles (5) = 85-100% 
jó (4) = 70% -84% 
közepes (3) = 53%-69% 
elégséges (2) = 36%-52% 
elégtelen (1) = 0%-35% 
 
Az emelt szintű képzéseknél az emelt szintű érettséginek 
megfelelő értékelés. 

Megjegyzés 

A 10.C, 10.D, 11.A és 11.B osztályok esetében az 
osztályvizsga, valamint a 12. évfolyam esetében a 
próbaérettségi vizsga teljesítése kötelező az adott 
évfolyam követelményeinek teljesítéséhez. A tanév végi 
jegy megállapításakor az alábbi arányt alkalmazza a 
szaktanár: 2/3 az osztályozóvizsga, 1/3 osztályvizsga vagy 
próbaérettségi. 

 

  



Különbözeti vizsga 

Írásbeli vizsgarész Időtartam: 60 perc 

Értékelés 
megfelelt 40-100% 
nem felelt meg 0-39% 

 

Segédeszközök az írásbeli és a szóbeli vizsgán: 

7. évfolyam: nincs (nem használhat számológépet, függvénytáblázatot) 

8-10. évfolyam: számológép 

11-12. évfolyam: számológép és függvénytáblázat 

 

Osztályvizsga (10.C, 10.D, 11.A és 11.B osztályok) 

Írásbeli 
vizsgarész 

Időtartam: 120 perc. 

Szóbeli vizsgarész nincs 

Értékelés 

10. osztály: A mindenkori középszintű érettségi vizsga 
értékelése alapján. 
11. osztály: A mindenkori közép- vagy emelt szintű 
érettségi vizsga értékelése alapján a csoporttól függően. 

 

Segédeszközök:  

10. évfolyam: számológép (függvénytáblázat nem használható) 

11. évfolyam: számológép és függvénytáblázat 

 

Osztályvizsga (12. évfolyam – próbaérettségi) 

Írásbeli 
vizsgarész 

Időtartam: középszint 180 perc, emelt szint 240 perc. 

Szóbeli vizsgarész nincs 

Értékelés 
A mindenkori közép- vagy emelt szintű érettségi vizsga 
értékelése alapján. 

 

Segédeszközök:  
Négyjegyű függvénytáblázat, számológép, körző, vonalzó  



5.14 MOZGÓKÉP- ÉS MÉDIAISMERET 

Osztályozóvizsga, pótlóvizsga, javítóvizsga 

Írásbeli 
vizsgarész 

Időtartam: 60 perc 
Az írásbeli vizsgarész legalább 30% teljesítése esetén 
bocsátható a vizsgázó a szóbeli vizsgarészre. 30% alatti 
eredmény esetén a teljes vizsga értékelése elégtelen (1). 

Az írásbeli és a 
szóbeli vizsgarész 

aránya a teljes 
vizsgán belül 

2:1 arány (írásbeli : szóbeli) 

Szóbeli vizsgarész 

Felkészülési idő: 30 perc 
A szóbeli vizsga időtartama: legfeljebb 15 perc 
 
A szóbeli vizsga érvényessége: legalább 30% teljesítése. 
30% alatti eredmény esetén a teljes vizsga értékelése 
elégtelen (1). 

Értékelés 

jeles (5) = 80-100% 
jó (4) = 60% -79% 
közepes (3) = 45%-59% 
elégséges (2) = 30%-44% 
elégtelen (1) = 0%-29% 

 

Különbözeti vizsga 

Írásbeli vizsgarész Időtartam: 60 perc 

Értékelés 
megfelelt 40-100% 
nem felelt meg 0-39% 

 

  



5.15 MŰVÉSZETEK (dráma, ének-zene, vizuális kultúra modulok) 

Osztályozóvizsga, pótlóvizsga, javítóvizsga 

Írásbeli 
vizsgarész 

Időtartam: 60 perc 
Az írásbeli vizsgarész legalább 30% teljesítése esetén 
bocsátható a vizsgázó a szóbeli vizsgarészre. 30% alatti 
eredmény esetén a teljes vizsga értékelése elégtelen (1). 
Az írásbeli vizsga részei: dráma 30 perc, vizuális kultúra 
30 perc. 

Az írásbeli és a 
szóbeli vizsgarész 

aránya a teljes 
vizsgán belül 

2:1 arány (írásbeli : szóbeli) 

Szóbeli vizsgarész 

Felkészülési idő: 30 perc 
A szóbeli vizsga időtartama: legfeljebb 15 perc 
A szóbeli vizsgarész az ének-zene modult értékeli. 
 
A szóbeli vizsga érvényessége: legalább 30% teljesítése. 
30% alatti eredmény esetén a teljes vizsga értékelése 
elégtelen (1). 

Értékelés 

jeles (5) = 80-100% 
jó (4) = 60% -79% 
közepes (3) = 45%-59% 
elégséges (2) = 30%-44% 
elégtelen (1) = 0%-29% 

Megjegyzés 
A szaktanárok a modulok értékelését követően állapítják 
meg a félévi és az év végi osztályzatot. 

 

  



5.16 TESTNEVELÉS 

Osztályozóvizsga, pótlóvizsga, javítóvizsga 

Gyakorlati 
vizsgarész 

Időtartam: 60 perc 
Sportáganként speciális bemelegítést biztosítunk. 
Elérhető pontszám: 50 pont. Sportáganként 10 pont 
érhető el, a felmérésekkel, szabad gyakorlatokkal, 
kötélmászással 5-5 pontot kaphat a vizsgázó. 
A gyakorlati feladatok jellemzői: Az évfolyam számára 
felállított követelményszint teljesítése minden 
sportágban.  
Gyakorlati feladatok értékelési módja: A testnevelők által 
összeállított feladatsor pontozással történő mérése.  

A gyakorlati 
vizsgarész aránya 

a teljes vizsgán 
belül 

100% 

Szóbeli vizsgarész nincs 

Értékelés 

jeles (5) = 80-100% 
jó (4) = 60% -79% 
közepes (3) = 45%-59% 
elégséges (2) = 30%-44% 
elégtelen (1) = 0%-29% 

 

  



5.17 TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 

Osztályozóvizsga, pótlóvizsga, javítóvizsga 

Írásbeli 
vizsgarész 

Időtartam: 60 perc  
Az írásbeli vizsgarész legalább 35% teljesítése esetén 
bocsátható a vizsgázó a szóbeli vizsgarészre. 35% alatti 
eredmény esetén a teljes vizsga értékelése elégtelen (1). 

Az írásbeli és a 
szóbeli vizsgarész 

aránya a teljes 
vizsgán belül 

2:1 arány (írásbeli : szóbeli) 

Szóbeli vizsgarész 

Felkészülési idő: 30 perc 
A szóbeli vizsga időtartama: legfeljebb 15 perc 
A szóbeli vizsga érvényessége: legalább 30% teljesítése. 
30% alatti eredmény esetén a teljes vizsga értékelése 
elégtelen (1). 

Értékelés 

jeles (5) = 85-100% 
jó (4) = 70% -84% 
közepes (3) = 53%-69% 
elégséges (2) = 36%-52% 
elégtelen (1) = 0%-35% 

Megjegyzés 

A 9.C és 9.D osztályok esetében az osztályvizsga teljesítése 
kötelező. A 9. évfolyam év végi jegyének megállapításakor 
az alábbi arányt alkalmazza a szaktanár: 2/3 az 
osztályozóvizsga, 1/3 osztályvizsga. 
A 11. évfolyam osztályvizsgájának teljesítése kötelező. A 
11. évfolyam év végi jegyének megállapításakor az alábbi 
arányt alkalmazza a szaktanár: 2/3 osztályozóvizsga, 1/3 
osztályvizsga. 

 

Különbözeti vizsga 

Írásbeli vizsgarész Időtartam: 60 perc 

Értékelés 
megfelelt 40-100% 
nem felelt meg 0-39% 

 
  



 

Osztályvizsga (9. évfolyam) 

Írásbeli 
vizsgarész 

A 9.C és 9.D osztályok számára kötelező. 
Időtartam: 120 perc  
A feladatlap két részből áll: egyszerű, rövid választ igénylő 
feladatok és egy szöveges, kifejtő feladat. 

Szóbeli vizsgarész nincs 

Értékelés 

jeles (5) = 85-100% 
jó (4) = 70% -84% 
közepes (3) = 53%-69% 
elégséges (2) = 36%-52% 
elégtelen (1) = 0%-35% 

 

Osztályvizsga (11. évfolyam) 

Írásbeli 
vizsgarész 

nincs 

Szóbeli vizsgarész 

A 11. évfolyam számára kötelező közép- vagy emelt 
szinten. 
Felkészülési idő: 30 perc 
A szóbeli vizsga időtartama: legfeljebb 15 perc. 
 
A vizsgázó a szaktanár által meghatározott témaköröket 
kapja meg előzetesen (november 30-ig). 

Értékelés 

Értékelési szempontok:  

 A feladat megértése 

 Tájékozódás térben és időben  

 Kommunikáció, a szaknyelv alkalmazása 

 Ismeretszerzés, források használata 

 Eseményeket alakító tényezők feltárása, kritikai és 
problémaközpontú gondolkodás 

 
jeles (5) = 85-100% 
jó (4) = 70% -84% 
közepes (3) = 53%-69% 
elégséges (2) = 36%-52% 
elégtelen (1) = 0%-35% 

 

  



5.18 VIZUÁLIS KULTÚRA 

Osztályozóvizsga, pótlóvizsga, javítóvizsga 

Írásbeli 
vizsgarész 

Időtartam: 60 perc 
Az írásbeli vizsgarész legalább 30% teljesítése esetén 
bocsátható a vizsgázó a szóbeli vizsgarészre. 30% alatti 
eredmény esetén a teljes vizsga értékelése elégtelen (1). 

Az írásbeli és a 
szóbeli vizsgarész 

aránya a teljes 
vizsgán belül 

2:1 arány (írásbeli : szóbeli) 

Szóbeli vizsgarész 

Felkészülési idő: 30 perc 
A szóbeli vizsga időtartama: legfeljebb 15 perc 
 
A szóbeli vizsga érvényessége: legalább 30% teljesítése. 
30% alatti eredmény esetén a teljes vizsga értékelése 
elégtelen (1). 

Értékelés 

jeles (5) = 80-100% 
jó (4) = 60% -79% 
közepes (3) = 45%-59% 
elégséges (2) = 30%-44% 
elégtelen (1) = 0%-29% 

 

Különbözeti vizsga 

Írásbeli vizsgarész Időtartam: 60 perc 

Értékelés 
megfelelt 40-100% 
nem felelt meg 0-39% 

 


