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A tanulmányok alatti vizsga intézményünkben: osztályozóvizsga, különbözeti vizsga, 

pótló- és javítóvizsga, szóbeli vizsga magyar nyelvből 8. évfolyamon lehet. 

 

Osztályozóvizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és tanév végi osztályzat  

megállapításához, ha:  

- felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,  

- tanulmányait egyéni munkarendesként folytatja, 

- engedélyezték számára, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének 

egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

- a jogszabályban megengedett időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése 

alapján osztályozóvizsgát tehet (összesen 250 órát meghaladó hiányzás; az adott 

tantárgyból a hiányzás meghaladja az éves óraszám 30%-át) 

- ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a 

meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető 

- független vizsgabizottság előtt kéri a vizsga letételét. 

 

Az osztályozóvizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. 

 Különbözeti vizsgát annak a tanulónak kell tennie, 

- aki más intézményből átvételét kéri iskolánkba, és ott egy adott tantárgyat alacsonyabb 

óraszámban tanult, amely tantárgy tananyagának ismerete feltétele a sikeres 

továbbhaladásnak, a magasabb évfolyamra lépésnek. 

- vagy ha a diák egy adott tantárgyat alap óraszámban tanuló csoportból emelt óraszámú 

csoportba kéri felvételét. Ennek feltételeként az intézményvezető különbözeti vizsga 

letételét írja elő. 

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha 

- a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott, 

- az osztályozóvizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol 

marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha 

- az osztályozó, különbözeti vagy javítóvizsgáról neki fel nem róható okból igazoltan 

elkésik, távol marad vagy engedéllyel eltávozik 

Szóbeli vizsga magyar nyelvből 8. évfolyamon 

 Vizsgára jelentkezés: minden 8. évfolyamos tanuló kötelező jelleggel 

 Vizsga formája: szóbeli (írásbeli része nincs) 

 Vizsga anyaga: a magyar nyelv tananyag alapján a humán munkaközösség érintett 

tagjai tételeket állítanak össze, ami átfogja az 5 - 8. évfolyam ismereteit, amelyek 

készség szinten szükségesek a jó felvételi eredményhez. 



 
 Vizsgabizottsági tagok: a magyartanárok, intézményvezető és intézményvezető - 

helyettes. A vizsgán bent lehet az adott osztály osztályfőnöke. 

 Az intézményvezető a vizsgát megelőzően írásban kijelöli a vizsgaszervező 

képviseletét ellátó személyt, a vizsga jegyzőjét, a felügyelőt, a technikai feltételek 

folyamatos biztosításáért felelős személyt. 

 Vizsgacsoportok: osztályonként 1 – 1 vizsgacsoportot alakítunk 3 fős 

vizsgabizottsággal. Két teremben azonos időben zajlanak a vizsgák. A 

vizsgatevékenység végrehajtását, a vizsgadokumentumok vezetését elkülönülten 

vizsgacsoportonként kell vezetni. 

 

A tanulmányok alatti vizsgák szervezésének legfontosabb alapelvei 

 

- A javítóvizsgát az iskola intézményvezetője által meghatározott időpontban, augusztus 

25-étől augusztus 31-éig kell megszervezni. 

- Különbözeti és osztályozóvizsgát az iskola a tanítási év során félévkor és év végén 

szervez. 

- Az osztályozó vizsgát január és június hónap 1-2. hetében tartjuk.  

- A vizsgaidőpontokról a tanulót és szüleit írásban értesítjük.  

- Egyéb esetekben a vizsgák időpontjáról a tanulót a vizsgára történő jelentkezéskor 

írásban tájékoztatni kell.  

- Az iskolában tartott vizsga esetén az intézményvezető, a független vizsgabizottság 

előtti vizsga esetén a kormányhivatal vezetője engedélyezheti, hogy a tanuló a kijelölt 

vizsgaidőszaktól eltérő időben vizsgázhasson. 

 A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

 A vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Amennyiben arra 

lehetőség van, a bizottságba legalább két olyan pedagógust jelöl ki az 

intézményvezető, aki jogosult az adott tantárgy tanítására. 

 A vizsgabizottság elnökét és tagjait az intézményvezető, a független 

vizsgabizottság elnökét és tagjait a kormányhivatal bízza meg. 

 A vizsgabizottság elnöke felel a vizsga szakszerű és jogszerű megtartásáért. A 

bizottság tagjainak feladatait, működését az 20/2012. EMMI rendelet 66. §- a írja 

le részletesen. 

 Egy vizsganapon egy vizsgázó legfeljebb három írásbeli vizsgát tehet. 

 Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli 

vizsga. 

 A vizsgán csak az iskola bélyegzőjével ellátott lapokon, feladatlapokon lehet 

dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával kell 

elkészíteni.  

 A szóbeli és az írásbeli vizsgára vonatkozó részletes szabályozás 20/2012. 

EMMI rendelet 69-71. §- ban található. 

 



 
 

Független vizsgabizottság előtt zajló vizsga 

 

Tanulmányok alatti vizsgát nemcsak az iskolában, hanem független vizsgabizottság előtt is 

tehet a tanuló. Az ilyen vizsgát a kormányhivatal szervezi. (20/2012 EMMI rendelet 73. §) 

Amennyiben a tanuló független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról, a szülő az 

erre vonatkozó írásbeli kérvényét az iskola intézményvezetőjénél nyújtja be a félév vagy a 

tanítási év utolsó napját megelőző 30. napig. Az intézményvezető a bejelentést nyolc napon 

belül továbbítja a kormányhivatalnak, amelyik az első félév, valamint a tanítási év utolsó 

hetében szervezi meg a vizsgát. 

  

A szülő a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül kérheti, hogy amennyiben 

gyermekét bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt független vizsgabizottság 

előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak. 

A kormányhivatal által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet tagja az a 

pedagógus, akinek a vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki abban az iskolában tanít, amellyel a 

vizsgázó tanulói jogviszonyban áll. 

 

Ha a tanuló független vizsgabizottság előtt vagy vendégtanulóként ad számot tudásáról, a 

vizsgabizottság, illetőleg a vizsgáztató iskola- törzslapi bejegyzés céljából- értesíti azt az 

iskolát, amelyikkel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. A tanuló magasabb évfolyamra 

lépéséről - figyelembe véve a független vizsgabizottság által adott, illetve a vendégtanulóként 

szerzett osztályzatot - az az iskola dönt, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll.   

 

 


