
  

Kürt Alapítványi Gimnázium 

JAVÍTÓ-, KÜLÖNBÖZETI ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK RENDJE 

 

 



Jogszabályi háttér:  

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. §-ának (A nevelési-oktatási intézményi           
közzétételi lista) 3. bekezdésének h pontja alapján az iskolai közzétételi lista           
tartalmazza az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti      
követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét. 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei 

1. A vizsgaszabályzat célja 

Vizsgaszabályzatunk célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási        
rendjének szabályozása. 

2. A vizsgaszabályzat hatálya 
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti       
vizsgákra, azaz: 
▪ osztályozó vizsgákra, 
▪ különbözeti vizsgákra, 
▪ javítóvizsgákra 
vonatkozik. Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a        
vizsgabizottság megbízott tagjaira. 
 
3. Az egyes vizsgatantárgyak részei, követelményei és értékelési rendje 

3.1. A vizsgatantárgyak követelményrendszere 

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott        
tantárgyának az intézmény pedagógiai programjában található      
követelményrendszerével.  

Amennyiben a tanuló a tanulmányok alatti vizsgát több évfolyam anyagából          
kívánja letenni, akkor a vizsgákat minden évfolyam anyagából külön vizsgán          
kell megszereznie.  
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3.2. A vizsgatárgyak részei és követelményei 

  

3.2.1. Angol nyelv 

Nyelvi előkészítőn 6 komponensből áll a vizsga. Minden komponens eredménye 
külön, 2x-es szorzóval kerül a naplóba (témazáróként).   
Olvasás utáni szövegértés 
Hallás utáni szövegértés 
Íráskészség 

Nyelvtan 
Szókincs 
Szóbeli vizsga 

9. évfolyamtól már van olyan csoport, amelyik az előrehozott érettségire készül (10-ben), 
ezért a vizsga az érettségi szerkezetének megfelelően alakul. Mivel kevesebb óraszámban 
tanulják az angolt, csak 2 százalékot írunk be év végén, 2x-es szorzóval (témazáróként) 
a következőknek megfelelően:   

1. százalék a következők átlagából: 
Olvasás utáni szövegértés 
Nyelvhelyesség 
Íráskészség 

2. százalék az alábbiak átlagából:  
Szóbeli 
Hallás utáni szövegértés   

Kiegészítés: Mivel 9. évfolyamon 2 db százalékot kapnak, valójában nincs jelentősége, hogy 
a nyelvhelyességet kezdőbb csoportokban felbontja-e valaki nyelvtan és szókincs részre. 10. 
évfolyamtól fontosabb az egységes 5 vizsgarészhez igazodás, szintén 2 témazáró értékű 
százalékkal (2x) rögzítve a naplóban.  

Értékelési rendszer: 0-39% - elégtelen, 40-54% - elégséges, 55-69% - közepes, 70-84% - jó,              
85-100% - jeles 
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3.2.2.  Angol célnyelvi civilizáció 

Az angol célnyelvi civilizáció vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A 11. évfolyamon             
az Egyesült Királyság, a 12. évfolyamon az Amerikai Egyesült Államok civilizációját           
érintő, a pedagógiai programban meghatározott és a mindenkori érettségi         
követelményeket követő témaköröket öleli fel. Az írásbeli vizsga esszétípusú, a          
szóbeli vizsga téma kifejtése. 

Az írásbeli vizsga 60 perces, a szóbeli vizsga, hasonlóan az érettségi vizsgához, 15             
perces.  

Az írásbeli és szóbeli vizsga százalékos eredménye egyenlő súllyal bír, így a végső             
jegy a két vizsgarész átlaga. 

Értékelési rendszer: 

0-39% - elégtelen, 40-54% - elégséges, 55-69% - közepes, 70-84% - jó, 85-100% -              
jeles 

3.2.3. Biológia fakultáció 

A biológia fakultáció vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.  

Az írásbeli vizsgarész teszt-kérdésekből, rövid válaszokat igénylő részből és röviden 
kifejtendő esszéből áll. Az írásbeli vizsga időtartama 45 perc. 

A szóbeli vizsgán tíz tételből kell húznia a tanulónak. 

A vizsga pontjainak megoszlása: 

Írásbeli vizsgarész: 60 pont. A szóbeli vizsgán elérhető pontszám 40 pont. Az            
összes elérhető pontszám 100 pont. 

Értékelési rendszer: 80-100%: jeles, 60-79%: jó, 40-59%: közepes, 25-39%: elégséges,          
0-24%: elégtelen 
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3.2.4. Biológia stúdium 

A biológia stúdium vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.  

A gyakorlati vizsgarész keretében a tanulónak (előre megadott) tíz biológia          
kísérletből kell egyet önállóan elvégeznie, majd a látottakat elmagyaráznia. A          
gyakorlati vizsga időtartama 45 perc. 

A vizsga pontjainak megoszlása: 

Gyakorlati vizsgarész: 30 pont. 20 pont jár a kísérlet elvégzéséért, a megvalósításért,            
10 pont a magyarázatért. 

Értékelési rendszer: 80-100%: jeles, 60-79%: jó, 40-59%: közepes, 25-39%: elégséges,          
0-24%: elégtelen 

 

3.2.5. Elsősegély 

Az elsősegély vizsga írásbeli és szóbeli (gyakorlati) vizsgarészből áll.  

 Az írásbeli vizsgarész teszt-kérdésekből, rövid válaszokat igénylő részből és röviden 
kifejtendő esszéből áll. Az írásbeli vizsga időtartama 45 perc. 

A szóbeli (gyakorlati) vizsgán tíz tételből kell húznia a tanulónak. 
 
A vizsga pontjainak megoszlása: 

Írásbeli vizsgarész: 40 pont. A szóbeli (gyakorlati) vizsgán elérhető pontszám 60 pont. Az összes              
elérhető pontszám 100 pont. 

Értékelési rendszer: 80-100%: jeles, 60-79%: jó, 40-59%: közepes, 25-39%: elégséges, 0-24%:           
elégtelen 
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3.2.6. Az ember 

Az ember tantárgyból a vizsga szóbeli vizsga.  

A szóbeli (gyakorlati) vizsgán tíz (előre megadott) tételből kell húznia a tanulónak. 

A szóbeli (gyakorlati) vizsgán elérhető pontszám 30 pont. 

Értékelési rendszer: 80-100%: jeles, 60-79%: jó, 40-59%: közepes, 25-39%: elégséges,          
0-24%: elégtelen 

 

3.2.7. Etika fakultáció (11. és 12. évfolyam) 

Az etika tantárgy vizsgája két részből áll. Az írásbeli vizsga egy projektmunka készítése.  
Az elkészült projektmunkát a vizsgázónak legkésőbb a szóbeli vizsga előtt 10 nappal kell             
leadnia. A projektmunka leadásakor a tanulónak mellékelnie kell a munkanaplót. Ebben           
röviden le kell írnia a feladatválasztással kapcsolatos motivációkat, a munkája során           
felmerült problémákat, kérdéseket, tapasztalatokat, a projektmunka készítése során        
alkalmazott módszereket, a döntési helyzeteket, az esetleges akadályokat és ezek          
megoldását, a feladatmegoldás során tapasztalt személyes élményeket. A témát a vizsgára           
jelentkezéskor meg kell beszélnie az őt vizsgáztató szaktanárral. projekttémák megfelelnek          
az évfolyamok tantervi követelményeinek. Az írásbeli vizsga 80 pontot ér. 

A szóbeli vizsga két részből áll. Az egyik részben a 11-12. évfolyam tantervi             
követelményeinek megfelelő - témakörből húzott tétel kifejtése (esetelemzés), a másik          
részben a projektmunka megvédése (a dolgozattal kapcsolatos általános elméleti kérdésből          
és a dolgozathoz kapcsolódó konkrét gyakorlati kérdésből). A tanuló 10 szóbeli tételből            
húz a vizsgán. A szóbeli vizsga 50 pontot ér. 

A vizsgán összesen 150 pont szerezhető. 

Értékelési rendszer: 0-39% - elégtelen, 40-54% - elégséges, 55-69% - közepes, 70-84% - jó,              
85-100% - jeles 

 

3.2.8. Filozófia fakultáció (11. és 12. évfolyam) 

A filozófia vizsga két részből áll. 
Az írásbeli vizsga 120 perces. Egy rövid, filozófiatörténeti kérdéssort, valamint egy           

szövegértelmező/ reflektáló feladatot tartalmaz. 100 pontot ér. 
A szóbeli vizsga 15 perc. 10 tételből húznak a tanulók. A felelet két részből áll: egy téma                 

kifejtése ÉS egy – a filozófiával kapcsolatba hozható – alkotás értelmezése. A            
szóbeli vizsga 50 pontot ér. 

A vizsgán összesen 150 pont szerezhető. 

Értékelési rendszer: 0-39% - elégtelen, 40-54% - elégséges, 55-69% - közepes, 70-84% - jó, 85-100%               
- jeles 

3.2.9. Fizika fakultáció 
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A fizika fakultációs  vizsga csak írásbeli vizsga. 

 
Az írásbeli  két részből áll: az első rész 15 teszt kérdésből áll, a második rész három feladat                 
megoldását tartalmazza. 

 
Az elérhető pontszámok 30 + 70 pont, a kidolgozáshoz javasolt idő 60 perc.  

Az elérhető pontszám 100 pont. 
 

Értékelési rendszer: 0 – 24 % elégtelen; 25 -39 % elégséges; 40 – 59 % közepes; 60 – 79 % jó;                     
80 – 100 % jeles. 

3.2.10. A földrajz vizsga szabályzata 

A földrajz vizsga egy írásbeli és egy szóbeli részből áll. A vizsgarészek az érettségi              
szabályzatnak megfelelően kérik számon a tanulótól az éves tananyag ismeretét. 

Az írásbeli rész vaktérképes feladatokkal kezdődik, amihez atlasz használata nem          
megengedett. Időtartama 10 perc. (20 pont) 

A második rész az adott év ismeretanyagára épít. A feladatok nagyon sokfélék lehetnek,             
atlasz használata ehhez a részhez megengedett. Időtartama 25 perc. (30 pont) 

A szóbeli vizsgán a diákok 10 tételből húznak. A felkészülési idő 15 perc. A tételről               
maximum 10 percet beszélhet a diák. (50 pont) 

Az írásbeli és a szóbeli rész tehát egyenlő súllyal bír, 50-50 pont. 

Értékelés: 100-80% jeles, 79-60% jó, 59-40% közepes, 39-20% elégséges, 19-0% elégtelen  
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3.2.11. Gazdasági ismeretek 

A gazdasági ismeretek tantárgy vizsgája két részből áll. 

Az írásbeli vizsga egy projektmunka készítése.  
Az elkészült projektmunkát a vizsgázónak legkésőbb a szóbeli vizsga előtt 10 nappal kell             
leadnia. A projektmunka leadásakor a tanulónak mellékelnie kell a munkanaplót. Ebben           
röviden le kell írnia a feladatválasztással kapcsolatos motivációkat, a munkája során           
felmerült problémákat, kérdéseket, tapasztalatokat, a projektmunka készítése során        
alkalmazott módszereket, a döntési helyzeteket, az esetleges akadályokat és ezek          
megoldását, a feladatmegoldás során tapasztalt személyes élményeket. A témát a vizsgára           
jelentkezéskor meg kell beszélnie az őt vizsgáztató szaktanárral. projekttémák megfelelnek          
az évfolyamok tantervi követelményeinek. 

A szóbeli vizsga két részből áll. Az egyik részben a 11-12. évfolyam tantervi             
követelményeinek megfelelő - témakörből húzott tétel kifejtése, a másik részben a           
projektmunka megvédése (a dolgozattal kapcsolatos általános elméleti kérdésből és a          
dolgozathoz kapcsolódó konkrét gyakorlati kérdésből). A tanuló 10 szóbeli tételből húz a            
vizsgán. 

Az írásbeli vizsgarész a vizsgaeredmény 40 pont, a szóbeli vizsgán a tétel kifejtése 70 pont,               
a projekt megvédése 40 pont. Az összes elérhető pont 150 pont. 

Értékelési rendszer: 
80-100%: jeles 60-79%: jó 40-59%: közepes 25-39%: elégséges0-24%: elégtelen 
 

  

7. OLDAL 



3.2.12. Informatika 

Nyelvi előkészítő évfolyam 

A informatika vizsga szóbeli vizsgarészből áll. A szóbeli vizsga az érettségi           
vizsgaszabályzat informatika vizsgáztatására vonatkozó szabályainak megfelelő      
formában kéri számon a tanuló ismereteit az adott tanév tananyagát figyelembe           
véve. 

A szóbeli 45 perces számítógép előtt zajlik, ahol a tanár az adott év tananyagából              
gyakorlati kérdéseket tesz fel a diákoknak. A diák húz egy tételt, ami 8 kérdést              
tartalmaz, az érettségi 8 adott témaköréből egyet-egyet. Minden kérdés 10 pontot           
ér. 

Értékelési rendszer: 80-100%: jeles 60-79%: jó 40-59%: közepes 25-39%:         
elégséges0-24%: elégtelen 

3.2.13. Kémia fakultáció 
A kémia fakultáció vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.  

Az írásbeli vizsgarész tesztkérdésekből, rövid válaszokat igénylő részből, és röviden 
kifejtendő esszékérdésből áll. Az írásbeli vizsga időtartama: 45 perc. 

A szóbeli vizsgán tíz tételből kell húznia a tanulónak. 

A vizsga pontjainak megoszlása:  
Írásbeli vizsgarész: 60 pont. 
A szóbeli vizsgán elérhető pontszám 40 pont. Az összes elérhető pontszám 100 pont. 

Értékelési rendszer: 80-100%: jeles, 60-79%: jó, 40-59%: közepes, 25-39%: elégséges, 0-24%:           
elégtelen 

3.2.14. Komplex művészet 
A komplex művészet vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli és a szóbeli/gyakorlati             

vizsga az érettségi vizsgaszabályzat szellemében és a művészeti oktatásra 
vonatkozó előírásoknak megfelelően kéri számon a tanulót. 

Az írásbeli vizsgarész egy gyakorlati feladatsorból, egy művészet- , zene- és irodalomtörténeti és            
–elméleti kérdéssorból, szövegértési feladatokból, valamint esszéírásból állhat. Az írásbeli         
vizsga időtartama 60 perc. 

A szóbeli vizsgán mindhárom művészeti területről be kell számolnia a tanulónak az előzetes            
egyeztetésnek megfelelő tételekből. A húzott tételekhez a tanuló forrásokat és eszközöket           
kap, amelyek felhasználásával kell kifejtenie a kapott tételt. 

A vizsga pontjainak megoszlása: 
Írásbeli vizsgarész: 100 pont. A szóbeli vizsgán elérhető pontszám 50 pont. Az összes elérhető              

pontszám 150 pont. 

Értékelési rendszer: -24%: elégtelen, 25-39%: elégséges, 40-59%: közepes, 60-79%: jó, 
80-100%: jeles,  
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3.2.15. Matematika 
A matematika vizsga írásbeli és szükség esetén szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli           

(szükség esetén szóbeli) vizsga az érettségi vizsgaszabályzat matematika        
vizsgáztatására vonatkozó szabályainak megfelelő formában kéri számon a tanuló         
ismereteit az adott tanév tananyagát figyelembe véve. 

A Nyelvi előkészítő, a 9. és a 10. évfolyamon a vizsga egy 45 perces dolgozat, ami 12 
feladatból áll. A feladatok 2-4 pontot érnek hasonlóan az érettségi 1. részben szereplő 
feladatokhoz. (Az angol kéttannyelvű nyelvi előkészítő csoportokban a szaknyelvi tudást          

ellenőrző kérdések is szerepelnek.) 
A 11. 12. évfolyamon a vizsga 90 perces, ami 12db 2-4 pontot érő feladatból és 3db 12 pontot                  

érő feladatból áll, hasonlóan az érettségi 1. és a 2.a részéhez. 

Amennyiben a vizsgázó eléri a 13%-ot, de 25%-ot nem, akkor szóbeli vizsgát tehet. A              
szóbeli vizsgán 10 tételből kell húznia, minden tétel 6 feladatból áll, az adott             
évfolyam tananyagából a szóbeli matematika érettségi szabályainak megfelelően. A         
tétel tartalmaz három egyszerű, az elméleti anyag elsajátítását számon kérő kérdést           
(definíció, illetve tétel kimondását, vagy ezek közvetlen alkalmazását megkívánó         
egyszerű feladatot), valamint 3 feladatot. 

A vizsga pontjainak megoszlása: 
Írásbeli vizsgarész:  
Nyek, 9, 10. évfolyamon 30 pont  
11, 12. évfolyamon 66 pont 

Szóbeli vizsgarész:  
Csak akkor, ha a diák elérte a 13%-ot, de 25%-ot nem az írásbelin. 
Nyek, 9, 10. évfolyamon 15 pont 
11. 12. évfolyamon 33 pont 

 
Értékelési rendszer: 
80-100%: jeles 60-79%: jó 40-59%: közepes 25-39%: elégséges0-24%: elégtelen 
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3.2.16. Mindent az állatokról 

A  “ Mindent az állatokról”  vizsga írásbeli részből áll. 

● Ez csak rövid válaszokat igénylő kérdéssorozatból áll,  valamint egy nagyobb 
(legalább 1200 karakter kifejtendő esszékérdésből.   

● Időtartama: 45 perc 

● Elérhető pontszám: 50 pont 

Értékelés rendszere:  85 - 100 % → jeles; 70 - 84 %  →  jó; 50 - 69 %  →  közepes; 
30 - 49 %  →  elégséges;   0 - 29 %  →  elégtelen 
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3.2.17. Természetismeret 

A természetismeret vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.  

Az írásbeli vizsgarész teszt-kérdésekből, rövid válaszokat igénylő részből és röviden 
kifejtendő esszéfeladatokból állhat. Az írásbeli vizsga időtartama 45 perc. 

A szóbeli vizsgán minimum 5, maximum 20 tételből kell húznia a tanulónak. A tanuló              
számára 15 perc felkészülési idő áll rendelkezésére. 

 
A vizsga pontjainak megoszlása: 

Írásbeli vizsgarész: 60 pont. A szóbeli vizsgán elérhető pontszám 40 pont. Az összes             
elérhető pontszám 100 pont. 

Értékelési rendszer: 80-100%: jeles, 60-79%: jó, 40-59%: közepes, 25-39%: elégséges,          
0-24%: elégtelen 

 

3.2.18. Történelem  

A történelem vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli és a szóbeli            
vizsga az érettségi vizsgaszabályzat történelem vizsgáztatására vonatkozó       
szabályainak megfelelő formában kéri számon a tanuló ismereteit az adott tanév           
tananyagát figyelembe véve. 

Az írásbeli vizsgarész egy rövid válaszokat igénylő részből és két röviden kifejtendő           
esszéből áll. A rövid választ igénylő kérdések topográfiai, kronológiai és          
fogalomhasználati kérdéseket tartalmaznak. A két esszé közül az egyik egyetemes          
történeti, a másik magyar történelmi témát kell, hogy felöleljen. Az esszék formája            
és értékelése megegyezik az érettségi vizsga dolgozatainak formájával és         
értékelésével. Az írásbeli vizsga időtartama 60 perc. 

A szóbeli vizsgán tíz tételből kell húznia a tanulónak. A húzott tételekhez a tanuló             
forrásokat kap, amelyek felhasználásával kell kifejtenie a kapott tételt. 

A vizsga pontjainak megoszlása: 

Írásbeli vizsgarész: 60 pont, ebből a rövid választ igénylő feladatokkal 30 pontot, a             
kifejtendő feladatokkal 2 x 15 = 30 pontot lehet elérni. A szóbeli vizsgán elérhető              
pontszám 40 pont. Az összes elérhető pontszám 100 pont. 

Értékelési rendszer: 80-100%: jeles 60-79%: jó 40-59%: közepes 25-39%:         
elégséges0-24%: elégtelen 
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3.2.19. Választott idegennyelv és MID  

A választott idegen nyelvi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli és a szóbeli               
vizsga az érettségi vizsgaszabályzat az idegen nyelvek vizsgáztatására vonatkozó         
szabályainak megfelelő formában kéri számon a tanuló ismereteit az adott tanév           
tananyagát figyelembe véve. Amelyik nyelvből jelenleg nincs magyarországi érettségi, úgy a           
megfelelő szintű nyelvvizsga szabályai irányadók. 

Az írásbeli vizsgarész tartalma:  

● olvasott szöveg értése 
● nyelvhelyesség 
● lexikai feladatok 
● szövegalkotás 
● hallott szöveg értése (ha a tanár úgy ítéli meg) 

Az írásbeli vizsga időtartama 60-120 perc között lehet. 

A szóbeli vizsgán a tanuló a tanév során vett témák számának megfelelő mennyiségű, de              
legfeljebb tíz témakörből húz tételt. A tétel lehet szerepjátékhoz, társalgási szituációhoz,          
képi anyaghoz vagy megadott témához kapcsolódó összefüggő témakifejtési feladat. A          
tanuló a vizsgán maximum 3 különböző feladattípusú tételt húz. A húzandó tételek számát             
és a témaköröket a szaktanár előzetesen a vizsga ismertetésekor a diákokkal közli, rögzíti.             
A szaktanár adhat felkészülési időt, legfeljebb 5 percet. A szóbeli vizsga időtartama 15 perc.              
A vizsgán két szaktanár van jelen. 

A latin vizsgák menete némileg eltér az élő nyelvekétől.  

Az írásbeli - az érettséginek megfelelően - egy szövegfordításból (latinról magyarra) illetve 
egy nyelvtani feladatsor megoldásából áll mindegyik évfolyamon.  

 

A szóbeli 3 részből áll:  

-szövegolvasás, -fordítás (latinról magyarra) 

-a szövegre vonatkozó nyelvtani kérdések megválaszolása 

-egy kultúrtörténeti téma kifejtése 

Nincs hallás utáni szövegértés és latin nyelvű szövegalkotás. 

A vizsga értékelése minden választott nyelvre vonatkozik: 

Írásbeli vizsga: témazáró értékű  

Szóbeli vizsga: témazáró értékű 

Az értékelés százalékos skálán történik. Ennek átváltása a következő:  

Értékelési rendszer: 0 - 39%   = elégtelen, 40 – 54%   = elégséges, 55 – 69%   = közepes, 70 – 

84%   = jó, 85 – 100% = jeles 
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3.2.20. A listában nem szereplő Választható tárgyakból a tanulók a szaktanárral egyeztetve           
projektmunkát készítenek.  

Az elkészült projektmunkát a vizsgázónak legkésőbb a szóbeli vizsga előtt 10 nappal kell             
leadnia. A projektmunka leadásakor a tanulónak mellékelnie kell a munkanaplót. Ebben           
röviden le kell írnia a feladatválasztással kapcsolatos motivációkat, a munkája során           
felmerült problémákat, kérdéseket, tapasztalatokat, a projektmunka készítése során        
alkalmazott módszereket, a döntési helyzeteket, az esetleges akadályokat és ezek          
megoldását, a feladatmegoldás során tapasztalt személyes élményeket. A témát a vizsgára           
jelentkezéskor meg kell beszélnie az őt vizsgáztató szaktanárral. projekttémák megfelelnek          
az évfolyamok tantervi követelményeinek. 
 
A szóbeli vizsga a projekt védése (a dolgozattal kapcsolatos általános elméleti kérdésből és             
a dolgozathoz kapcsolódó konkrét gyakorlati kérdésből). 
 

A projekt értékelése: 50 pont 

A projekt védése: 50 pont 

A vizsgán elérhető pontszám 100 pont. 

Értékelési rendszer: 80-100%: jeles 60-79%: jó 40-59%: közepes 25-39%:         
elégséges0-24%: elégtelen 
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