
11/A. melléklet     A tanulmányok alatti vizsgák      SZTEJKI  

A tanuló tudásának értékelése és minősítése, a tanulmányok alatti  

vizsga követelményei, részei, valamint az értékelés szabályai 

A tanulmányok alatti vizsgák 

1. Jelen melléklet 1–7. pontjában foglaltakat a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 65-72. §-ában 

foglalt szabályozással együtt kell a tanulmányok alatti vizsgák megszervezésére és lebonyolítására 

alkalmazni.  

2. A szóbeli és gyakorlati vizsga tételeit és az írásbeli vizsgarész kérdéseit az intézmény helyi 

tantervében az adott évfolyam tananyagából az érintett szaktanár állítja össze, a vizsga 

követelményei megegyeznek a tantárgy helyi tantervben meghatározott követelményeivel.  

3. A vizsga részei: a vizsgatárgyakból általában írásbeli és szóbeli vizsgarész van, melyek 50-50%-os 

arányban alakítják ki az érdemjegyet. Néhány vizsgatárgy vizsgarészei ettől eltérnek, ezek szabályait a 

6. pont tartalmazza.  

4. Az írásbeli vizsga időtartama 45 perc, a szóbeli és gyakorlati vizsga időtartama 15 perc.  

5. A vizsga értékelése a vizsgarészeken elért összes pontszám alapján, az alábbiak szerint történik:  

Eredmény  
(%) 

Osztályzat 

0 – 24 elégtelen (1) 

25 – 39 elégséges (2) 

40 – 59 közepes (3) 

60 – 79 jó (4) 

80 – 100 jeles (5) 

 

6. Jegymegajánlás  

a) Ha a tanulónak osztályzatát tanulmányok alatti vizsgán kell megszereznie, de teljesítménye 

értékeléséhez a tanév során elegendő érdemjegyet szerzett, a szaktanár írásban megajánlhat az 

osztályzatot a tanuló számára.  

b) A tanuló – kiskorú tanuló szülője – a tanulmányok alatti vizsga megkezdése előtt írásban 

nyilatkozik a megajánlott osztályzat elfogadásáról. A megajánlott jegy elfogadása esetén ezt kell a 

tanulmányok alatti vizsga eredményének tekinteni, ellenkező esetben a tanulónak a tanulmányok 

alatti vizsgát le kell tennie.  

7. Sajátosságok egyes vizsgatárgyaknál  

  



II. ÁLTALÁNOS ISKOLA 

a) Magyar irodalom: az írásbeli vizsgarész szövegértés feladatokat tartalmaz  

b) Erkölcstan: csak szóbeli vizsgarész van  

c) Ének-zene: csak gyakorlati vizsgarész van  

d) Vizuális kultúra: csak gyakorlati vizsgarész van  

e) Informatika: csak gyakorlati vizsgarész van  

f) Technika, életvitel és gyakorlati ismeretek: csak gyakorlati vizsgarész van  

g) Testnevelés és sport: csak gyakorlati vizsgarész van  

A tanuló tudásának értékelése és minősítése 

8. A tanuló tudásának értékelését és minősítését a nemzeti köznevelésről szóló törvény 54–57. §- 

ában, valamint a Pedagógiai program Tagintézményi részprogramjaiban foglalt rendelkezések szerint 

kell elvégezni.  

9. Az érvényes SNI, illetve BTMN szakvéleménnyel rendelkező tanulók esetén a tagintézményvezető – 

a szakvélemény, és a szakvéleményben foglaltak érvényesítésére vonatkozó szülői kérelem alapján – 

egyedi határozatban rendelkezik azokról a sajátos szabályokról, amelyeket az érintett tanuló 

számonkérése, valamint tudásának értékelése és minősítése során alkalmazni kell. A határozatban fel 

kell tüntetni az alapjául szolgáló szakvélemény érvényességi idejét is. A tagintézményvezető 

gondoskodik arról, hogy a határozatban foglaltakat az érintett tanuló osztályában tanító 

pedagógusok megismerjék. 


