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Az iskola vizsgaszabályzata 
 

1. Az Iskola vizsgarendszere: 

 

1.1 Érettségi vizsga: 

A 12. évfolyamot, a gimnázium és a magyar - francia kéttannyelvű tagozaton a 13. 

évfolyamot eredményesen elvégző tanulók az érettségi vizsga vizsgaszabályzata alapján 

középszintű vagy emelt szintű érettségi vizsgát tehetnek. 

 

1.2 Alapműveltségi vizsga: 

A 10. évfolyamot, a gimnázium és a magyar - francia kéttannyelvű tagozaton a 11. évfolyamot 

eredményesen elvégző tanulók alapvizsgát tesznek, tehetnek az alapvizsga szabályzat alapján.  

 

1.3 Osztályvizsga 

 

1.3.1 Osztályozó vizsga: 

 

Ha a tanuló tanév végén nem osztályozható, a tantestület döntése alapján osztályozó 

vizsgát tehet, melynek időpontja a tanév szorgalmi időszakának utolsó hete 

 

1.3.2 Előrehozott osztályvizsga: 

 

A tanuló az iskola igazgatójának engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára megállapított 

tanulmányi követelményeket egy tanévben ill. az előírtnál rövidebb idő alatt is teljesítheti. A tanuló egy félév 

vagy egy tanév anyagából egy vagy több tantárgyból szeptember 1-től március 31-ig (az I. féléves tananyagból 

december I-ig) tehet előrehozott osztályvizsgát a vizsgaszabályzat előírásai szerint. 

 

1.3.3 Évvégi osztályvizsga: 
 

A magyar - francia kétnyelvű tagozat tanulói a 10. 11.és a 12. évfolyam zárásaként célnyelvi 

osztályvizsgát kötelesek tenni a vizsgaszabályzat szerint. Mindhárom évvégi célnyelvi záróvizsga a magasabb 

évfolyamba lépést döntheti el. 

 

1.4 Különbözeti vizsga: 
 

Azok a tanulók, akik más iskolából, más képzési formából érkeznek, ahol nem tanulták az iskolánkban 

tanulandó valamelyik tantárgyat, kötelesek különbözeti vizsgát tenni. 

A különbözeti vizsgát tanév közben is lehet tenni vagy legkésőbb az utolsó tanítási héten. 

Sikertelen különbözeti vizsga esetén a javítóvizsga szabályait kell követni. Legfeljebb három tantárgyból tehető 

különbözeti vizsga. 

 

 

1.5. Javítóvizsga 

 

Ha a tanuló a tanév végén legfeljebb két tantárgyból nem felelt meg a követelményeknek (elégtelen 

osztályzatot kapott) javítóvizsgát tehet. Ha kettőnél több tantárgyból nem felelt meg a követelményeknek, akkor 

a nevelőtestület dönt arról, hogy a tanuló tehet-e javítóvizsgát. 

A javítóvizsga időpontja augusztus utolsó hete. A javítóvizsgát nem lehet megismételni. 
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1.6 Halasztott vizsga: 

 

Ha a tanuló a következő tanév kezdetéig azért nem tett eleget a tanulmányi 

követelményeknek, mert az előírt vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kapott az 

engedélyezett határidő lejártáig tanulmányait felsőbb évfolyamon folytathatja. 

 

1.7 Felvételi vizsga: 

 

A középiskolába jelentkező tanulók számára szervezett vizsga, melynek eredménye alapján 

nyerhetnek felvételt a középiskola valamely tagozatára. A felvételi vizsga történhet 

előrehozott időpontban és az általános felvételi vizsga időszakban a felvételi vizsgaszabályzat 

szerint. 

 
2. Vizsgaszabályzatok 

 

2.1 Érettségi vizsgaszabályzat: 

 

100/1997 (VI. 13) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. 

Módosítás: 277/1997 (XII. 22) Kormányrendelet. 
 

2. 2 Alapműveltségi vizsgaszabályzat 

 

24/1997 (VI.5) MKM rendelet az alapműveltségi vizsgaszabályzatának kiadásáról. 

 

2.3. Osztályvizsga szabályzat 

 

2. 3.1 Osztályozóvizsga szabályzat 

 

- Ha a tanuló szorgalmi időszakának végén valamilyen oknál fogva (igazolt hiányzás betegség stb.) nem 

osztályozható - a tantestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 

- Az osztályozó vizsga időpontja a tanév szorgalmi időszakának utolsó hete. 

-  Az osztályozó vizsga formája: 

- A tantárgy jellegétől függően írásbeli vagy szóbeli részből ill. mindkettőből vagy gyakorlati 

számonkérésből áll. 

- A vizsgát három tagú vizsgabizottság előtt kell tenni, melynek összetétele: 

- kérdező tanár 

- szaktanár 

- elnök: igazgató vagy igazgató helyettes vagy az igazgató által megbízott 

tanár 

- Az írásbeli vizsga időtartama a vizsgatárgytól függ - megszervezése az érettségi vizsgaszabályzatnak 

megfelelően történik. Az írásbeli befejezése után a dolgozatokat a szaktanár és a kérdező tanár kijavítja és a 

szóbeli vizsga megkezdése előtt észrevételeiket és a javasolt érdemjegyet ismertetik a vizsgabizottság 

elnökével 

- Az osztályozó vizsga értékelése 

- Az osztályozóvizsga osztályzatát a tanulónak: 

- az írásbeli vizsgán vagy 

- a szóbeli vizsgán Vagy 

- mindkettőn vagy 

- a gyakorlati vizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani. 

- Az osztályozó vizsgáról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben rögzíteni kell a vizsga témaköreit, 

kérdéseit, a vizsga eredményét. A jegyzőkönyvet a vizsgabizottság tagjai hitelesítik. 

 

2.3.2 Különbözeti vizsga szabályzat 

 

1. Azok a tanulók, akik más iskolából, más képzési formából érkeznek, ahol nem tanulták az 
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iskolánkban tanulandó valamelyik tantárgyat, kötelesek különbözeti vizsgát tenni. 

 

2. Különbözeti vizsga legfeljebb három tantárgyból tehető. 

 

3. A különbözeti vizsga időpontjai: 

3.1. A tanév őszi, tavaszi, júniusi és augusztusi vizsgaidőszaka. 

3.2. Ha a különbözeti vizsgát tanév közben teszi le a tanuló azt legkésőbb az utolsó tanítási héten 

köteles megtenni. 

 

4. Az osztályozó vizsga formája: 

 

4.1. A tantárgy jellegétől függően írásbeli vagy szóbeli, ill. mindkettő vagy gyakorlati részből áll. 

 

4.2. A vizsgát három tagú vizsgabizottság előtt kell tenni, melynek összetétele: 

- kérdező tanár 

- szaktanár 

- elnök: igazgató vagy igazgató helyettes vagy az igazgató által megbízott tanár. 

 

5. A különbözeti vizsga értékelése: 

 

5.1. A tanuló osztályzatát a különbözeti vizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani. 

 

 

5.2. A különbözeti vizsgáról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben rögzíteni kell a vizsgatárgyat, 

témaköreit, kérdéseit, a vizsga eredményeit. A jegyzőkönyvet a vizsgabizottság tagjai hitelesítik. 

 

6. Sikertelen különbözeti vizsga esetén a javítóvizsga szabályait kell követni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Előrehozott osztályvizsga szabályzat 

 

1. Az előrehozott osztályvizsga értelmezése 

 

Az 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 71§ (3) bekezdése 

értelmében a tanuló az iskola igazgatójának engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára megállapított 

tanulmányi követelményeket, egy tanévben ill. az előírtnál rövidebb idő alatt is teljesítheti. A tanuló egy félév 

vagy egy tanév ill. több tanév anyagából, egy vagy több tantárgyból a tantervi követelményeket az előrehozott 

osztályvizsgán teljesítheti. A sikeres vizsga után az adott tantárgyból a tanulónak nem kell a tanórákat látogatnia, 

de a felszabadult időt a továbbhaladási, fejlődési céljainak megfelelően kell eltöltenie. 

A sikeres vizsga eredménye félévre, egy vagy több tanévre szól. 

A következő tanévben a tanuló az eredeti osztályában (csoportjában) folytatja tanulmányait ill. újból 

próbálkozhat előrehozott osztályvizsgával. 

Az előrehozott osztályvizsga lehetőség, amit a tanuló tanulmányai alatt kihasználhat. Az előrehozott 
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osztályvizsga szabályzat a kétszintű érettségi vizsga bevezetéséig érvényes 

 

2. Az előrehozott osztályvizsga célja: 

 

A kétszintű érettségi vizsga bevezetéséig érvényes 

 

2. 1.   Többlettudás megszerzése: 
 

a, abból a tantárgyból, amelyből a vizsgát tette 

b, más tantárgyból, melynek tanulására időt nyert 

 

2.2 A tanuló egyéni foglalkoztatása, képesség szerinti terhelése, a gyorsabb, egyéni ütemű 

haladási, fejlődési lehetőségének megteremtése, az egyéni problémamegoldó képesség 

fejlesztése. 

 

 

2. 3 A tanuló felkészítése az önálló tanulásra, önképzésre, kutatómunkára. 

 

2. 4 Egyénileg motiválni képességeinek kibontakoztatására, a magas színvonalú, 

folyamatos tanulásra. 

 

2. 5 Felkészülési lehetőséget adni a tanulmányi versenyekre, a felvételi vizsgára ill. az 

állami nyelvvizsgára, egyéni ütemben és módszerekkel. 

 

2. 6 A tanuló önértékelésre, önnevelésre és kockázatvállalásra nevelése. 

 

2. 7 Döntéshozatal lehetősége a tanuló számára. 
 

2.8 Az alacsonyabb évfolyamon tanuló tehetséges tanulók számára megteremteni a 

lehetőséget arra, hogy részt vehessenek a 11 - 12. osztályos tanulóknak kiírt Országos 

Középiskolai Tanulmányi Versenyeken. 

 

 

 

3. A vizsgára jelentkezés módja, a vizsga anyaga: 

 

3. 1 A tanuló vizsgázási szándékát, a vizsga várható időpontját egyezteti a szaktanárral és az 

osztályfőnökkel. 

 

3. 2 A kérelemről az igazgató dönt az osztályfőnök és a szaktanár véleménye alapján. 

 

3. 3 A tanuló vizsgát tehet azon tárgyakból, amelyeknek tanítása alap és fakultációs órákon történik az 

iskolában, ill. a vizsgabizottság szaktanári ellátottságát az iskola biztosítani tudja. 

 

3. 4 Nem engedélyezhető a vizsga olyan fakultatív gyakorlati tantárgyból, amelyből a tanulók záróvizsgát 

tehetnek. (pl.: informatika, számítástechnika, ...) vagy amelyik tárgyból évvégi osztályozó vizsgát kell 

tenni. 

 

3. 5 Azok a tanulók, akik alapórával egybeépített fakultációs tantárgyat tanulnak, az alap és fakultációs 

tantervű anyagból vizsgáznak (pl.: matematika...) 

 



MMIIKKSSZZÁÁTTHH  KKÁÁLLMMÁÁNN  GG II MM NN ÁÁ ZZ II UU MM   ÉÉSS  PPOOSSTTAAFFOORRGGAALLMMII  SSZZAAKKKKÖÖZZÉÉPPIISSKKOOLLAA  

 7 

3. 6 Azok a tanulók akik az alapórától elkülönített fakultációs csoportban tanulnak az alaptantervű anyagból 

vizsgázhatnak, de a fakultációs órán részt vesznek (pl.: 

biológia, kémia, történelem...) 

 

3.7 A tanuló egyéni döntése alapján levizsgázhat féléves vagy egész éves tantervi anyagból. 

 

3.8 A megjelölt időszakban több tantárgyból is tehet előrehozott osztályvizsgát. 

 

 

4. A vizsgára jelentkezés feltétele: 

 

4.1 A tanuló előzetesen ismeije meg az előrehozott vizsga iskolai rendszerét, szabályzatát, a tantárgy tantervi 

követelményeit, készüljön Jel ezek teljesítésére. 

 

4.2 Legyen határozott célja a felszabadult idő felhasználására. 

 

4.3 Az egyéni tanuláshoz rendelkezzen a szükséges és megfelelő személyiségjegyekkel (kiemelkedő 

szorgalom, képesség...) otthoni és ! Vagy intézményi feltételekkel 

 

4.4 Önértékelés után kérje szaktanára és osztályfőnöke véleményét. 

 

4.5 A szaktanár és az osztályfőnök a szülővel is egyeztet az előrehozott vizsgával. 

 

5. A vizsga időpontja: 

 

5.1 A tanuló a tanév folyamán szeptember 1-től március 31-ig tehet előrehozott osztályvizsgát. Az első 

féléves anyagból december 1-ig. 

 

5.2 Sikertelen próbálkozás esetén az adott időhatáron belül a vizsga megismételhető. 

 

 

6. A vizsga formája: 

 

6.1 A vizsga a tantárgy jellegétől függően írásbeli, vagy szóbeli részből ill. mindkettőből áll. 

6.2 A vizsgát három tagú bizottság előtt kell tenni, melynek összetétele: 

kérdező tanár szaktanár 

elnök: igazgató 

vagy igazgató helyettes vagy az igazgató által megbízott tanár. 

6.3 Az írásbeli vizsgát az érettségi vizsgaszabályzat szerint kell szervezni, időtartama a vizsgatárgytól függ, 

de legfeljebb 2 órás lehet. 

Az írásbeli befejezése után a dolgozatokat a szaktanár és a kérdező tanár kijavítja, észrevételeiket és a 

javasolt érdemjegyeket ismertetik a vizsgabizottság elnökével, a szóbeli vizsga megkezdése előtt. 

 

7. A vizsgaeredmény elbírálása: 
 

7. 1 A vizsga osztályzatát a tanulónak az írásbeli és szóbeli vizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell 

megállapítani. A teljesítmény szintjének megállapítása a tantervi anyag alapvető, súlypontozott részeinek 

számonkérésével történik, a szaktantárgyi munkaközösség által kialakított ill. a szaktanár értékelési 

rendje alapján. 

 

7.2 A vizsga eredményes: 

- ha a tanuló jeles osztályzatot kapott; az esetben, ha továbbhaladása ahhoz a tantárgyhoz 
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kapcsolódik, amelyből a vizsgát letette. 

- ha a tanuló a vizsgát abból a célból tette, hogy más tantárggyal foglalkozzon 

többet, akkor a vizsga akkor minősül eredményesnek, amennyiben a 

tantervi követelményeket teljesíti, ill. ez az eredmény az érettségi és a 

felvételi esélyeit nem csökkenti. 

 

8. Jegyzőkönyv: 

 

Az előrehozott osztályozó vizsgáról jegyzőkönyvet kell készíteni. 

A vizsga osztályzatát az osztálynaplóba, félévkor az ellenőrzőbe, év végén a tanuló bizonyítványába és az 

anyakönyvbe kell jegyezni, a vizsgára vonatkozó záradékkal együtt. A jegyzőkönyvet a vizsgáztató 

szaktanár készíti el, a többi adminisztrációs munka az osztályfőnök feladata. 

 

9. A továbbhaladás módja: 
 

Történhet szaktanári irányítással, valamint önálló tanulói munkával, szaktanári irányítás nélkül, vagy 

minimális szaktanári segítséggel. 

 

9.1 A tanuló feladatai a sikeres előrehozott osztályozó vizsga után amennyiben célja a vizsga tantárgyhoz 

kapcsolódik. 

 

9.1.1 A tantervi anyag szinten tartása. Ennek módja: 

a,  részvétel azokon az órákon, ahol a téma összefoglalására, kiegészítő anyag tárgyalására, 

kísérletezésére, nyelvi társalgásra... stb. kerül sor. 

b, rendszeresen ismételje a törzsanyagot, önállóan saját ütemezése szerint. 

 

9.1.2 Készüljön a különböző szintű tanulmányi versenyekre, állami nyelvvizsgára, a felvételi 

vizsgákra, mélyítse tudását, bővítse ismereteit a sikeres szereplés érdekében. 

 

9.1.3 A szaktanár által meghatározott időközönként és módon számoljon be elvégzett munkájáról, 

kérjen tanácsot, ötleteket a további tevékenységéhez. 

 

9.1.4 A tanuló rendszeresen tegye próbára önmagát, olyan helyzetekben, ahol teljesítményéről 

értékelő visszajelzést kap. 

Ugyanakkor kibővített ismereteit, értékes és érdekes információit adja át a 

különböző szintű tanulói közösségnek. 

Ennek módja: 

a, Szaktanárával előzetesen konzultálva tarthat előadást, beszámolót évfolyamtársai, valamint 

magasabb és alacsonyabb évfolyamú tanulók (osztály, csoport) számára. 

b, Szaktanárával egyeztetett terv szerint tarthat “órát” a fentebb megjelölt tanulók számára. 

c, Vegyen részt olyan egyéb akciókban, ahol a tudást mérik, értékelik (vizsgák, versenyek). 

 

9.1.5 Önképzésre használja ki a tanórán kívüli iskolai és az iskolán kívüli ismeretszerzési forrásokat. 

(előadások, rendhagyó órák) 

 

9.1.6 Az önálló tanuláshoz használja az iskolai könyvtárat, továbbá azokat az eszközöket, amelyeket 

a szaktanár és az iskola rendelkezésére bocsát. 

 

9.2. Azok a tanulók, akik azért tettek előrehozott osztályozóvizsgát, hogy időt nyerjenek más 

tantárggyal való foglalkozásra a kitűzött céljuknak megfelelően hatékonyan foglalkozzanak az adott 

tantárggyal az önálló tanulás lehetőségeit és módszereit kihasználva. 
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9.3 Amennyiben a tanuló negyedikes és az előrehozott vizsgán a tantárgy gimnáziumi 

követelményeit teljesítette, továbbá nem érettségizik, nem felvételizik a vizsga tárgyából, 

tanulmányait ebből a tantárgyból befejezettnek kell tekinteni és a felszabadult időt egészében más 

tantárggyal való foglalkozásra fordíthatja. 

 

9.4 Alacsonyabb évfolyamú tanulók is a tanévenkénti tananyagból tehetnek előrehozott osztályozó 

vizsgát időnyerés céljából, de a törzsanyagot szinten kell tartaniuk, ill. fel kell készülni a következő 

tanévi előrehozott vizsgára, vagy arra, hogy folytatni tudja tanulmányait az osztályba (csoportba) 

visszakerülve. 

 

9.5  Az előrehozott vizsgát tett tanuló tájékoztassa az osztályfőnököt, osztálytársait az általa elért 

eredményekről, valamint arról, hogyan jutott el a sikerhez. 

 

Ez a tanulónak tekintélyt ad, ugyanakkor egyéni sikere ösztönzően hat osztálytársaira. 

 

 

 

 

2.3.4 Évvégi osztályvizsga szabályzat 

1. A 10. évfolyam francia célnyelvi vizsgájának tartalma 

1. 1 Írásbeli vizsga: a vizsgajegy 50%-a anyaga: a tanult nyelvtani anyag 

írásbeli fogalmazás az írásbeli és a szóbeli megértés szókincs 

1.2 Szóbeli vizsga a vizsgajegy 50%-a 

anyaga: rögtönzött beszélgetés képek alapján, ismert 

témakörökben 

1.3. A vizsgajegy beszámítása 

Az évközi jegyek átlaga 49%-ban a vizsga egyesített eredménye, mint kiemelt érdemjegy 51%-

ban alkotja az évvégi osztályzatot. 

 

2. A 11.és a 12. . évfolyam francia célnyelvi vizsgája 

2. 1. Az írásbeli vizsgajegy 60%-át jelenti - elérhető pontszám: 60 

 Részei: 1.1. Szövegelemzés 

1.1.1. Résumé de texte 

1.1.2. Kérdések megválaszolása a 

- szókincs 

- nyelvtan és 

- szövegértés 

ellenőrzése 

1.1.3. Fogalmazás időtartama: 2 óra 

1.2. Szókincs - ellenőrzés időtartama: 30 perc 

1.3. Nyelvtan - középfokú feladatlap időtartama: 2 óra 

2.2. A szóbeli vizsgajegy 40%-át adja - elérhető pontszám: 40  

Részei: 2. 1. Olvasás - (rövid szöveg), hangtani értékelés 

2.2.1. Beszélgetés a tanárral, húzott tétel alapján 

A tételek a diákok által ismert 20 témakör alapján állítjuk 

össze 

 

2.3. A vizsgajegy beszámítása 

Az évközi jegyek átlaga 49%-ban a vizsga egyesített eredménye, mint kiemelt érdemjegy 51%-

ban alkotja az évvégi osztályzatot. 

 

 

2.4 Javítóvizsga szabályzat 
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1. Ha a tanuló a tanév (szorgalmi idejének) végén az előírt tanulmányi követelményeinek legfeljebb két 

tárgyból nem felelt meg (elégtelen osztályzatot kapott) javítóvizsgát tehet. 

 

2. Ha kettőnél több tantárgyból nem felelt meg a követelményeknek, akkor a nevelőtestület dönt arról, 

hogy a tanuló tehet-e javítóvizsgát. 

3. A javítóvizsga időpontja az iskolai tanév rendjében meghatározott – augusztus utolsó hetében. 

 

4. A javítóvizsgát nem lehet megismételni. 

 

5. A javítóvizsgára jelentkezés módja: írásban az iskola igazgatójának. 

 

 

6. A javítóvizsga formája: 

 

6. 1. A javítóvizsga a tantárgy jellegétől függően írásbeli vagy szóbeli részből ill. mindkettőből áll. 

 

6.2. A vizsgát három tagú vizsgabizottság előtt kell tenni, melynek összetétele: 

- kérdező tanár 

- szaktanár 

- elnök: igazgató vagy igazgatóhelyettes vagy az igazgató által megbízott tanár. 

 

6.3. Az írásbeli vizsga időtartama a vizsgatárgytól függ - megszervezése az érettségi 

vizsgaszabályzatnak megfelelően. Az írásbeli befejezése után a dolgozatokat a szaktanár és a 

kérdező tanár kijavítja, és a szóbeli vizsga megkezdése előtt észrevételeiket és a javasolt 

érdemjegyet ismertetik a vizsgabizottság elnökével. 

 

7. A javítóvizsga értékelése 

 

7.1. A javítóvizsga osztályzatát a tanulónak: 

- az írásbeli vizsgán vagy 

- a szóbeli vizsgán vagy 

- mindkettőn nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani. 

 

7.2. A javítóvizsgáról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben rögzíteni kell a vizsga témaköreit, 

kérdéseit, a vizsga eredményét. 

A jegyzőkönyvet a vizsgabizottság tagjai hitelesítik. 

 

2.5 Felvételi vizsgaszabályzat 

 

1. A középiskolába jelentkező tanulók csak a felvételi vizsgaeredményeik alapján nyerhetnek felvételt az iskola 

bármely tagozatára. 

2. Ettől az iskola igazgatója a felvételi eredmények kihirdetése után adódó rendkívüli esetekben egyedi 

mérlegelés után eltérhet. 

3. A középiskola mindhárom tagozatán a felvételi eljárás a miniszter által a tanév rendjében meghatározott 

időpontokban és módon történhet. 

- Novemberben, vagy januárban előrehozott vizsgaidőpontokban  

- Általános felvételi vizsgaidőszakban  

 

Az általános felvételi vizsgaidőszakban: 

- Februárban és márciusban a jelentkezők számára szervezett felvételi vizsga eredmények alapján 

nyerhetnek felvételt.  
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- A felvételi eljárás további formái akkor alkalmazandók – az Oktatási Miniszter által a tanév rendjében 

meghatározott módon - ha kezdő évfolyami létszámok ezt szükségessé teszik vagy rendkívüli 

esetekben egyedi mérlegelés után, az igazgató döntése értelmében. 

 

 

 

 

 

4. A felvételi vizsgák tantárgyai: 

 

4.1 A magyar - francia kétnyelvű tagozaton: 

 

magyar nyelv és szövegértés 

 

 matematika és logika 

 

4.2 Az általános gimnáziumi tagozaton: 

A nyelvi előkészítő évfolyamra 

 

      magyar nyelv és szövegértés 

   matematika és logika 

 angol nyelv és kommunikáció vagy német nyelv és kommunikáció 

 

4.3 A szakközépiskolai tagozaton:  magyar nyelv és szövegértés 

 szakképző osztályokba felvételi vizsga nincs    matematika és logika 

 

4.4 A tantárgyi írásbeli feladatok megoldása mellett az alkalmasság megítélésére a jelentkezők szóbeli 

elbeszélgetésen vesznek részt. 

4.4.1 Az írásbeli vizsga mindhárom tagozaton azonos feladatokból áll magyar nyelvtanból és 

matematikából. A munkaidő feladatlaponként 45 perc. 

 

4.4.2 A szóbeli elbeszélgetés során az egyéni célok, a család, a szabadidő témakörben irányított 

beszélgetés, a kommunikatív készség mérése az anyanyelven és az előkészítő évfolyamra 

jelentkezőknél a választott idegen nyelven (angol, német). 

 

5. Az eredmények elbírálása a felvételi eljárás során: 

 

5.1 A felvételi vizsgaeredmények beszámítása 80 %-os arányban történik. 

 

5.2 Az általános iskolai eredmények figyelembevétele 20 %-os arányban történik. 

 

Az általános iskola 5 - 6 - 7. évben, a közismereti tárgyakból elért átlag alapján: 

 jeles - kitűnő: 4,7 - 5,0 20% 

 jó: 4,2-4,69 15% 

 jóközepes: 3,7-4,19 10% 

 közepes: 3,2 - 3,69 5% 

 gyenge: 3,19 alatt 0% 

 

 

 

A beszámított közismereti tárgyak: 

magyar nyelv 
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magyar irodalom  

történelem 

matematika 

idegen nyelv  

fizika  

kémia  

biológia  

földrajz 

vagy természetismeret 

 

3. Az iskolai vizsgákon végzett munka díjazása 

 

3.1 Az érettségi vizsgabizottság tagjainak díjazása: a 100/1997 (VI. 13.) Kormányrendeletben 

foglaltak szerint. Módosítva a 277/1997 (XII. 22.) Kormányrendelettel. 

 

3.2 Az alapműveltségi vizsga, az osztályvizsgák a javítóvizsga és a felvételi vizsgabizottság tagjainak 

díjazása: 

 

3.2.1 A vizsgáztatási díj vizsgázóként, vizsgatárgyanként számítva - a vizsga évének első 

munkanapján érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) egy százaléka. Ez az arány az 

érettségi vizsgáztatási díj 50%-a 

 

3.2.2 A vizsgabizottság tagjai: 

 

elnök 

 

szaktanár 

 

kérdező tanár akiket az igazgató bíz meg. 

 


