
A Földes Ferenc Gimnázium vizsgaszabályzata 

Jogszabályi háttér 
• 2011. évi CXC. törvény  

• 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 

• 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

• 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 

A vizsga alapelvei 
Az intézmény érettségit adó köznevelési intézmény, feladatának tekinti a tantárgyi tehetséggondozást és a 

felzárkóztatást, valamint a közép- és emelt szintű érettségi vizsgára való sikeres és eredményes felkészítést. A 

vizsgaszabályzat a jogszabályokban megfogalmazott elvek, szempontok és előírások alapján, a feladatként megjelölt 

célok teljesítése érdekében született. 

A vizsga típusai 
• osztályozóvizsga - a tanuló félévi vagy év végi osztályzatát szerezheti meg  

• javítóvizsga - a vizsgázó bizonyítványába került elégtelen osztályzat esetén tehető 

• különbözeti vizsga - iskolaváltás és tagozatváltás esetén, a továbbhaladás feltételeinek ellenőrzése szolgál 

• pótló vizsga - amennyiben a vizsgázó önhibáján kívül nem tud részt venni a vizsgán a kijelölt időpontban 

Vizsgafeltételek 
Az a tanuló jelentkezhet vizsgára, aki 

• az előrehozott érettségi vizsga feltételeit teljesíti, 

• egyéni munkarendben tanul, 

• a tanítási év végén nem osztályozható, 

• legfeljebb három tantárgyból elégtelen eredménnyel rendelkezik, 

• tagozatváltást kérelmezett, 

• más intézményből átjelentkezését kezdeményező tanuló, aki intézményünk tagozatos képzésében kívánja 

folytatni tanulmányait, 

• a vizsgázónak fel nem róható okból nem rendelkezik befejezett vizsgával, értékelhető tanévvel. 

Vizsgaidőszakok 
• Félévi osztályozóvizsga – az időpont egyéni egyeztetés alapján, 

• tavaszi osztályozóvizsga – a tavaszi érettségit megelőző hónapban, meghatározott időpontban, 

• év végi osztályozóvizsga – a 2. félév utolsó 4 hetében, meghatározott időpontban, 

• augusztus utolsó hetében a tanítási év végén meghatározott időpontban. 

A vizsga szervezése 
• Az órák látogatását kérelmező egyéni tanrendben tanuló diák félévkor és a tanítási év végén vizsgát tesz. 

• A külföldön tanuló diák kérelmezheti a félévi osztályozóvizsga év végi teljesítését. 

• A különbözeti vizsga az új tanulócsoportban minimálisan elvárt ismeretek igazolásával kezdhető meg. 

• Az osztályozó- és javítóvizsga az érettségi vizsgaszabályzatban foglalt vizsgaleírás alapján írásban, 

gyakorlatban, illetve szóban tehető le. 

• A diák egy napon legfeljebb 3 tantárgyból vizsgázhat. 

• Az írásbeli vizsga időtartama 60 perc. 

• A szóbeli vizsga időtartama: 

o alapóraszámban tanult tantárgy esetén 15 perc, 

o emelt óraszámban tanult tantárgy esetén 20 perc, 

o a felkészülési idő minimum 30 perc. 

• A vizsga lebonyolítása a hatályos jogszabályok alapján történik. 



A tantárgyi vizsga elvárásai (tudás és kompetencia) 
• A kerettanterv alapján készült helyi tanterv adott ciklusra vonatkozó ismeretei, 

• az érettségi vizsgaszabályzatban megjelölt témakörökből az adott nevelési ciklusra vonatkozó témák, 

• alapóraszámban tanult tantárgyak esetén a középszintű érettségi vizsga témakörei, 

• emelt óraszámban tanult tantárgyak esetén az emelt szintű érettségi vizsga témakörei alapján készült 

feladatlap és szóbeli tételsor, feladatsor. 

A vizsga értékelése 
• Az alapóraszámban tanult tantárgyak esetén a középszintű érettségi vizsga tantárgyi értékelési rendje, 

• az emelt óraszámban tanult tantárgyak esetén az emelt szintű érettségi vizsga tantárgyi értékelési rendje 

alapján történik. 

 


