
VIZSGASZABÁLYZAT 

A félévi és év végi vizsgákat a következő táblázatban látható módon szervezzük: 

Évf. I. félév Év vége 

7.o 

Magyar irodalom és nyelvtan 

 írásbeli és szóbeli  

Matematika 

szóbeli 

 

Magyar irodalom és nyelvtan 

 írásbeli és szóbeli  

 

Matematika 

szóbeli 

Földrajz 

írásbeli és szóbeli 

8.o 

Magyar irodalom és nyelvtan 

írásbeli és szóbeli  

 

 

Matematika 

írásbeli 

 

 

Angol 

szóbeli – egyéni megbeszélés 

alapján 

Magyar irodalom és nyelvtan 

 írásbeli és szóbeli  

Történelem 

írásbeli 

Matematika 

szóbeli 

Földrajz 

írásbeli és szóbeli 

Angol  

írásbeli – mindenkinek 

 

 A vizsgák az igazgató által kijelölt tantermekben és időpontokban zajlanak. A vizsgázók az iskola ünnepi 

egyenruhájában pontosan megjelennek meg a kihirdetett helyszíneken és időpontokban. 

 A tanulók a vizsgateremben segítséget nem vehetnek igénybe, egymással nem beszélhetnek, a vizsga 

rendjét nem zavarhatják. Rendbontás esetén a vizsgáztató tanár - jegyzőkönyv felvétele mellett - az érintett 

tanuló számára a vizsgát megszakíthatja.  

 A tanulók csak az iskolai hosszú bélyegző lenyomatával ellátott papírlapokon dolgozhatnak.  

 A rajzokat ceruzával, egyéb írásbeli munkát tintával kell elkészíteni. Az íróeszközökről a vizsgázók maguk 

gondoskodnak.  

 A szaktanár vizsgáztat. 

Jelen lehetnek: igazgató, igazgató helyettes, osztályfőnök, másik szakos tanár.    

 A vizsgákon a tanuló osztályfőnöke tanácskozási joggal vehet részt. A vizsgáztató szaktanár gondoskodik a 

vizsga nyugodt, szabályos lefolyásáról, tárgyilagosságáról és az eredmények kihirdetéséről. Szükség esetén 

a vizsgáztató zárttá teheti a vizsgát. 

  

A szóbeli vizsga esetén a tanulók 3-4 fős csoportokban, folytatólagosan vizsgáznak. A vizsgázók tételt 

húznak, a tételek a másik vizsgacsoportban újra húzhatók. 

A vizsgázó felelete előtt legalább 10-15 perc gondolkozási időt kap, mely idő alatt felelettervet készíthet. A 

szóbeli vizsga időtartama tantárgyanként 5 - 10 (maximum 15) perc.  

A vizsgázó gondolatait rendszerezetten, logikai sorrendben, szabad előadásként mondja el. A szóbeli 

feleletet jellemezze a lényeglátás, az anyanyelv helyes használata és a szép magyar beszéd. Az idegen nyelvi 

vizsgákon figyelni kell a megfelelő kiejtésre. A feleletben elakadó diáknak a vizsgáztató tanár rövid, 

könnyen érthető kérdésekkel segíthet. Ha a vizsgázó a tétel anyagával tisztában van, a tanár a feleletet 

félbeszakíthatja, és kiegészítő kérdéseket tehet fel.  

A vizsgázó teljes tájékozatlansága esetén, póttétel húzható, de ekkor a vizsgajegy kifogástalan felelet esetén 

sem lehet közepesnél jobb.  

A szóbeli vizsgák eredményének kihirdetése az adott vizsganapon történik.  

Írásbeli vizsga esetén az osztály közösen írja a fogalmazást / feladatlapot / tételsort / tesztet.  

A vizsgáztató szaktanár köteles a vizsgajegyeket az osztálynaplóba beírni, melyek kétszeres súllyal 

szerepelnek az átlag számításakor. 

 

 


