
 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti 

vizsgák tervezett ideje 

 
 

Osztályozó vizsga 

 

A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, 

- ha felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,  

- ha magántanuló,  

- ha engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az 

előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,  

- a tanítási évben 250 tanóránál többet mulasztott, és emiatt a tanuló teljesítménye nem volt 

érdemjeggyel értékelhető, és a nevelő testület engedélyezi az osztályozó vizsgát.  

- egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékánál többet mulasztott, és emiatt a tanuló 

teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, és a nevelő testület engedélyezi az osztályozó 

vizsgát.  

- ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és 

emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, 

- ha a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt 

tesz vizsgát. (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 64. § (2)  

 

Osztályozó vizsgát az iskola a tanév során bármikor szervezhet. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó 

vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni.  

Az iskolában az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a helyi tanterv 

tantárgyi programjainak kimeneti elvárásaiként meghatározott továbbhaladási feltételek alkotják. Az 

osztályozó vizsga követelményrendszerét a Pedagógiai Program Helyi Tanterv melléklete tartalmazza az 

alábbiak szerint: 

 

HELYI TANTERV 1-4. ÉVFOLYAM 

tantárgy neve évfolyam oldalszám 

irodalom 1. 14-19. 

 2. 25-28. 

 3. 36-43. 

 4. 51-59. 

magyar nyelv 1. 19-24. 

 2. 28-33. 



 

 3. 44-45. 

 4. 59-65. 

matematika 1. 84-94. 

 2. 95-107. 

 3. 107-118. 

 4. 118-132. 

angol nyelv 1-4. 145-166. 

környezetismeret 1. 186-198. 

 2. 198-212. 

 3. 213-224. 

 4. 225-238. 

hit-és erkölcstan (református) 1. 251-255. 

 2. 256-260. 

 3. 261-266. 

 4. 266-272. 

ének-zene 1. 285-289. 

 2. 290-295. 

 3. 295-300. 

 4. 300-305. 

vizuális kultúra 1. 323-336. 

 2. 336-352. 

 3. 352-367. 

 4. 367-380. 

technika, életvitel és gyakorlat 1. 388-392. 

 2. 392-397. 

 3. 398-402. 

 4. 402-405. 

testnevelés és sport 1. 415-427. 

 2. 428-439. 

 3. 440-454. 

 4. 455-469. 

HELYI TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM 

tantárgy neve évfolyam oldalszám 

magyar nyelv 5. 19-27. 



 

 6. 40-49. 

 7. 63-69. 

 8. 84-92. 

irodalom 5. 27-40. 

 6. 49-63. 

 7. 70-84. 

 8. 92-107. 

angol nyelv 5. 126-143. 

 6. 144-159. 

 7. 160-178. 

 8. 179-201. 

matematika 5. 220-236. 

 6. 237-255. 

 7. 256-275. 

 8. 276-302 

egyházi ének 5. 321-326. 

 6. 327-331. 

természetismeret 5. 342-360. 

 6. 361-378. 

földrajz 7. 392-399. 

 8. 400-413. 

biológia-egészségtan 7. 428-444. 

 8. 446-456. 

történelem, társadalom és állampolgári ismeretek 5. 466-474. 

 6. 474-482. 

 7. 484-493. 

 8. 494-510. 

hon-és népismeret 5. 516-524. 

fizika 7. 530-545. 

 8. 545-557. 

kémia 7. 570-578. 

 8. 579-593. 

ének-zene 5. 611-616. 

 6. 617-623. 



 

 7. 624-629. 

 8. 630-635. 

vizuális kultúra 5. 649-677. 

 6. 678-712. 

 7. 714-713. 

 8. 714-793. 

informatika 6. 810-827. 

 7. 829-843. 

 8. 844-858. 

technika, életvitel és gyakorlat 5. 923-930. 

 6. 931-939. 

 7. 941-950. 

testnevelés és sport 5. 959-979. 

 6. 979- 999. 

 7. 999-1021. 

 8. 1022-1044. 

hit-és erkölcstan (református) 5. 1061- 1068. 

 6. 1069-1075. 

 7. 1076-1082. 

 8. 1083-1088. 

 

Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. Ha a szabályosan megtartott 

osztályozó vizsga elégtelen, a tanulónak a tanévet ismételni kell.  

Ha egy tanuló június 15-ig nem tesz osztályozó vizsgát, nem osztályozható és augusztusban már csak 

javítóvizsgával szerezhet osztályzatot. Ha a javítóvizsgája ekkor elégtelen, azt már nem ismételheti meg, 

tanévet kell ismételnie. 

Az osztályozó vizsga tervezett időpontjai: 

- félévi osztályozó vizsga: január 10. és január 20. közötti időszak 

- év végi osztályozó vizsga: június 10. és június 15. között időszak 

Az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét az iskola igazgatója határozza meg a jogszabály 

adta keretek között, az intézmény munkatervében rögzítettek alapján – összhangban a többi iskolai 

szabályozó norma előírásaival –, s hirdetmény formájában az iskola honlapján, a tanulói tájékoztatás 

fórumain és az osztályfőnökök útján a tanulók és szüleik tudomására hozza a vizsga lebonyolítását 

megelőzően negyven nappal.  


