A tanulmányok alatti vizsga szabályzata
1.




Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:
osztályozóvizsga,
különbözeti vizsga,
javítóvizsga.

2.




Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:
aki osztályozóvizsgára jelentkezik,
akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít,
akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira
 akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója
különbözeti vizsga letételét írja elő.
3. Osztályozóvizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat
megállapításához, ha
 a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,
 engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy
az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,
 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen
meghaladja a 250 tanítási órát,
 vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 százalékát,
 vagy szakképzési évfolyamon az egész évre előírt elméleti órák 20 százalékát,
 vagy szakiskolai és szakképzési évfolyamokon a szakmai elméleti és gyakorlati órák 20-20
százalékát,
 és emiatt a tanuló teljesítménye a tanítási évben nem volt érdemjeggyel értékelhető, akkor a
tanév végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy
osztályozóvizsgát tegyen.
4. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból –
elégtelen osztályzatot kapott.
5. A tanulmányok alatti vizsgákat a mindenkor hatályos rendelet előírásaiban szereplő
szabályok szerint kell megszervezni.



A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulókkal
osztályozóvizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal,
javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell.

6. Az osztályozó-, javító- és különbözeti vizsgák követelményeit az iskola helyi
tantervében (a kerettantervben) szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai
munkaközösségei, illetve a szaktanárok állapítják meg.

Évközi vizsgák
SZAKKÖ ZÉPISKO LA
Matematika
A vizsga típusa:

osztályozó, különbözeti

javító

A vizsga formája:

írásbeli

írásbeli
Ha tanuló a feladatlapot
szakközépiskolában legalább
13%-ra teljesíti, akkor szóbeli
vizsgán javíthat, ahol a
feladatlap feladatai által érintett
témákból illetve a tanévben
tanult definíciókból és tételekre
épülő feladatokból javítási céllal
felel.

Tartalmi
követelmények:

A mindenkori érvényes érettségi
vizsgaszabályzatban a
középszintű érettségire
vonatkozó témák és
feladattípusok közül az aktuális
félévben/évben tanított
témakörök.

A mindenkori érvényes érettségi
vizsgaszabályzatban a
középszintű érettségire
vonatkozó témák és
feladattípusok közül az aktuális
évben tanított témakörök.

A vizsga időtartama:

45 perc

45 perc

Egyéb szabályok:

Számológép, körző, vonalzó és
függvénytábla a vizsgák során
használható.

Számológép, körző, vonalzó és
függvénytábla a vizsgák során
használható.

Értékelés:

a mindenkori középszintű
érettségi vizsgaszabályzat
százalékai szerint

a mindenkori középszintű
érettségi vizsgaszabályzat
százalékai szerint

Fizika
A vizsga típusa:

osztályozó, különbözeti

javító

A vizsga formája:

írásbeli

írásbeli
Ha tanuló a feladatlapot
szakközépiskolában legalább
13%-ra teljesíti, akkor szóbeli
vizsgán javíthat, ahol a
feladatlap feladatai által érintett
témákból illetve a tanévben
tanult fogalmakból,
törvényekből és törvényekre
épülő feladatokból javítási céllal
felel.

Tartalmi
követelmények:

A mindenkori érvényes érettségi
vizsgaszabályzatban a
középszintű érettségire
vonatkozó témák és
feladattípusok közül az aktuális
félévben/évben tanított
témakörök.
45 perc

A mindenkori érvényes érettségi
vizsgaszabályzatban a
középszintű érettségire
vonatkozó témák és
feladattípusok közül az aktuális
évben tanított témakörök.

Egyéb szabályok:

Számológép és függvénytábla a
vizsgák során használható.

Számológép és függvénytábla a
vizsgák során használható.

Értékelés:

a mindenkori középszintű
érettségi vizsgaszabályzat
százalékai szerint

a mindenkori középszintű
érettségi vizsgaszabályzat
százalékai szerint

A vizsga időtartama:

45 perc

Biológia
A vizsga típusa:

osztályozó, különbözeti

javító

A vizsga formája:

írásbeli

írásbeli
Ha tanuló a feladatlapot
szakközépiskolában legalább
13%-ra teljesíti, akkor szóbeli
vizsgán javíthat, ahol a
feladatlap feladatai által érintett
témákból illetve a tanévben
tanult definíciókból,
fogalmakból és azokra épülő
feladatokból javítási céllal felel.

Tartalmi
követelmények:

A mindenkori érvényes érettségi
vizsgaszabályzatban a
középszintű érettségire
vonatkozó témák és
feladattípusok közül az aktuális
félévben/évben tanított
témakörök.
45 perc

A mindenkori érvényes érettségi
vizsgaszabályzatban a
középszintű érettségire
vonatkozó témák és
feladattípusok közül az aktuális
évben tanított témakörök.

a mindenkori középszintű
érettségi vizsgaszabályzat
százalékai szerint

a mindenkori középszintű
érettségi vizsgaszabályzat
százalékai szerint

A vizsga időtartama:

45 perc

Egyéb szabályok:

Értékelés:

Kémia
A vizsga típusa:

osztályozó, különbözeti

javító

A vizsga formája:

írásbeli

írásbeli
Ha tanuló a feladatlapot
szakközépiskolában legalább
13%-ra teljesíti, akkor szóbeli
vizsgán javíthat, ahol a
feladatlap feladatai által érintett
témákból illetve a tanévben
tanult definíciókból és
törvényekből, valamint azokra
épülő feladatokból javítási céllal
felel.

Tartalmi
követelmények:

A mindenkori érvényes érettségi
vizsgaszabályzatban a
középszintű érettségire
vonatkozó témák és
feladattípusok közül az aktuális
félévben/évben tanított
témakörök.
45 perc

A mindenkori érvényes érettségi
vizsgaszabályzatban a
középszintű érettségire
vonatkozó témák és
feladattípusok közül az aktuális
évben tanított témakörök.

Egyéb szabályok:

Periódusos rendszer és
számológép használható

Periódusos rendszer és
számológép használható

Értékelés:

a mindenkori középszintű
érettségi vizsgaszabályzat
százalékai szerint

a mindenkori középszintű
érettségi vizsgaszabályzat
százalékai szerint

A vizsga időtartama:

45 perc

Földünk és környezetünk
A vizsga típusa:

osztályozó, különbözeti

javító

A vizsga formája:

írásbeli

írásbeli
Ha tanuló a feladatlapot
szakközépiskolában legalább
13%-ra teljesíti, akkor szóbeli
vizsgán javíthat, ahol a
feladatlap feladatai által érintett
témákból illetve a tanévben
tanult fogalmakból és azokra
épülő feladatokból javítási céllal
felel.

Tartalmi
követelmények:

A mindenkori érvényes érettségi
vizsgaszabályzatban a
középszintű érettségire
vonatkozó témák és
feladattípusok közül az aktuális
félévben/évben tanított
témakörök.
45 perc

A mindenkori érvényes érettségi
vizsgaszabályzatban a
középszintű érettségire
vonatkozó témák és
feladattípusok közül az aktuális
évben tanított témakörök.

Egyéb szabályok:

Atlasz használható, kivéve a
topográfiai feladatoknál

Atlasz használható, kivéve a
topográfiai feladatoknál

Értékelés:

a mindenkori középszintű
érettségi vizsgaszabályzat
százalékai szerint

a mindenkori középszintű
érettségi vizsgaszabályzat
százalékai szerint

A vizsga időtartama:

45 perc

Rajz és műalkotások elemzése
A vizsga típusa:
A vizsga formája:

osztályozó, különbözeti

javító

szóbeli

szóbeli

- előre kiadott témák közül
tetszés szerint választott
legalább
3 kérdéskör feldolgozása képi
formában

- előre kiadott témák közül
tetszés szerint választott
legalább
3 kérdéskör feldolgozása képi
formában

- a művészettörténet tanult
műfajainak, kiemelkedő
alkotóinak és műveinek,
valamint legalább egy műelemző
módszernek az ismerete,
feldolgozása képi, írásbeli vagy
szóbeli formában

- a művészettörténet tanult
műfajainak, kiemelkedő
alkotóinak és műveinek,
valamint legalább egy műelemző
módszernek az ismerete,
feldolgozása képi, írásbeli vagy
szóbeli formában

Tartalmi
követelmények:

A mindenkori érvényes érettségi
vizsgaszabályzatban a
középszintű érettségire
vonatkozó témák és
feladattípusok közül az aktuális
félévben/évben tanított
témakörök.

A mindenkori érvényes érettségi
vizsgaszabályzatban a
középszintű érettségire
vonatkozó témák és
feladattípusok közül az aktuális
évben tanított témakörök.

A vizsga időtartama:

15 perc

15 perc

a mindenkori középszintű
érettségi vizsgaszabályzat
százalékai szerint

a mindenkori középszintű
érettségi vizsgaszabályzat
százalékai szerint

Egyéb szabályok:

Értékelés:

Művészeti ismeretek
A vizsga típusa:
A vizsga formája:

Tartalmi
követelmények:

A vizsga időtartama:

osztályozó, különbözeti

javító

szóbeli

szóbeli

(a művészettörténet tanult
műfajainak, kiemelkedő
alkotóinak és műveinek,
valamint legalább egy műelemző
módszernek az ismerete,
feldolgozása képi, írásbeli vagy
szóbeli formában)

(a művészettörténet tanult
műfajainak, kiemelkedő
alkotóinak és műveinek,
valamint legalább egy műelemző
módszernek az ismerete,
feldolgozása képi, írásbeli vagy
szóbeli formában)

A mindenkori érvényes érettségi
vizsgaszabályzatban a
középszintű érettségire
vonatkozó témák és
feladattípusok közül az aktuális
félévben/évben tanított
témakörök.
15 perc

A mindenkori érvényes érettségi
vizsgaszabályzatban a
középszintű érettségire
vonatkozó témák és
feladattípusok közül az aktuális
évben tanított témakörök.

a mindenkori középszintű
érettségi vizsgaszabályzat
százalékai szerint

a mindenkori középszintű
érettségi vizsgaszabályzat
százalékai szerint

15 perc

Egyéb szabályok:

Értékelés:

Magyar nyelv és irodalom
A vizsga típusa:
A vizsga formája:

Tartalmi követelmények:

A vizsga időtartama:

osztályozó/javító/különbözeti
írásbeli és szóbeli
Feladattípusok:
- szövegalkotás az adott tanév
tananyagából, az érettségi
követelményeknek megfelelő
műfajokban
- feladatlap
- tételsor az aktuális év témaköreiből
A mindenkori érvényes érettségi
vizsgaszabályzatban a középszintű
érettségire vonatkozó témák és feladattípusok
közül az aktuális évben tanított témakörök.
írásbeli: 60 perc
szóbeli: 15 perc

Egyéb szabályok:

szöveggyűjtemény használata engedélyezett

Értékelés:

írásbeli: a mindenkori középszintű érettségi
vizsgaszabályzat százalékai szerint
szóbeli: a vizsgabizottság által adott
érdemjegy
végső érdemjegy: a két vizsgarész átlaga

Történelem
A vizsga típusa:
A vizsga formája:

Tartalmi követelmények:

A vizsga időtartama:
Egyéb szabályok:
Értékelés:

osztályozó/javító/különbözeti
írásbeli és szóbeli
Feladattípusok:
A szaktanár által összeállított érettségi típusú
feladatlap az adott tanév anyagához
kapcsolódva.
Tételsor.
A mindenkori érvényes érettségi
vizsgaszabályzatban a középszintű
érettségire vonatkozó témák és feladattípusok
közül az aktuális évben tanított témakörök.
írásbeli: 45 perc
szóbeli: 15 perc
atlasz használata engedélyezett
írásbeli: a mindenkori középszintű érettségi
vizsgaszabályzat százalékai szerint
szóbeli: a vizsgabizottság által adott
érdemjegy
érdemjegy: a két vizsgarész átlaga

Társadalomismeret és etika
A vizsga típusa:

osztályozó/javító/különbözeti

A vizsga formája:

szóbeli: a szaktanár által összeállított
témakörökből.

Tartalmi követelmények:

A Pedagógiai programban meghatározott
helyi tantervben foglalt, az adott évfolyamon
tanult témakörök.

A vizsga időtartama:

szóbeli: 15 perc

Egyéb szabályok:

-

Értékelés:

a vizsgabizottság által adott érdemjegy

Idegen nyelv – szakközépiskola (ügyvitel, elektrotechnika)
A vizsga típusa:
A vizsga formája:

osztályozó/javító/különbözeti
Írásbeli
Feladattípusok: A mindenkori érvényes
érettségi vizsgaszabályzatban az írásbeli
idegen nyelvi középszintű érettségi vizsgára
vonatkozó feladattípusok.

Tartalmi követelmények:

A mindenkori érvényes érettségi
vizsgaszabályzatban az idegen nyelvi
középszintű érettségi vizsgára vonatkozó
témák közül az aktuális tanévben tanított
témakörök.

A vizsga időtartama:

60 perc

Egyéb szabályok:

Segédeszköz nem használható.

Értékelés:

A mindenkori középszintű érettségi
vizsgaszabályzat százalékai szerint.

SZAKISKOLA
Idegen nyelv

A vizsga típusa:
A vizsga formája:

Tartalmi követelmények:

A vizsga időtartama:
Egyéb szabályok:
Értékelés:

osztályozó/javító/különbözeti
Írásbeli
Feladattípusok: szövegértelmezési és
szövegalkotási
A mindenkori érvényes helyi pedagógiai
programban a szakiskolai képzésre
vonatkozó idegen nyelvi témák közül az
aktuális tanévben / évfolyamon tanított
témakörök.
60 perc
Segédeszköz nem használható.
0% – 24%: elégtelen
25% – 39%: elégséges
40% – 59%: közepes
60% – 79%: jó
80% – 100%: jeles

Magyar nyelv és irodalom
A vizsga típusa:

osztályozó/javító/különbözeti

A vizsga formája:

írásbeli és szóbeli
Feladattípusok:
- szövegértési és nyelvhelyességi
feladatlap
- memoriter az aktuális év
témaköreiből
- az adott tanévben tanult művek
megértésére irányuló kérdések

Tartalmi követelmények:

A Pedagógiai programban meghatározott
irányelvekben foglaltak.

A vizsga időtartama:

írásbeli: 60 perc
szóbeli: 15 perc
írásbeli:

Egyéb szabályok:
Értékelés:

80-100% - jeles
60-79% - jó
40-59% - közepes
25-39% - elégséges
0-24% - elégtelen
szóbeli: a vizsgabizottság által adott
érdemjegy
végső érdemjegy: a két vizsgarész átlaga

Történelem társadalomismeret
A vizsga típusa:

osztályozó/javító/különbözeti

A vizsga formája:

írásbeli feladatlap

Tartalmi követelmények:

A Pedagógiai programban meghatározott
helyi tantervben foglaltak szerint.

A vizsga időtartama:

írásbeli: 45 perc

Egyéb szabályok:

atlasz használata engedélyezett

Értékelés:

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

Matematika
A vizsga típusa:

osztályozó, különbözeti

javító

A vizsga formája:

írásbeli

írásbeli
Ha tanuló a feladatlapot
szakiskolában legalább 10%-ra
teljesíti, akkor szóbeli vizsgán
javíthat, ahol a feladatlap
feladatai által érintett témákból
illetve a tanévben tanult
definíciókból és tételekre épülő
feladatokból javítási céllal felel.

Tartalmi
követelmények:

A pedagógiai programban az
adott évfolyamra
megfogalmazottak szerint
45 perc
Számológép, körző, vonalzó és
függvénytábla a vizsgák során
használható.

A pedagógiai programban az
adott évfolyamra
megfogalmazottak szerint
45 perc
Számológép, körző, vonalzó és
függvénytábla a vizsgák során
használható.

A vizsga időtartama:
Egyéb szabályok:

Értékelés:

0% – 24%: elégtelen
25% – 39%: elégséges
40% – 59%: közepes
60% – 79%: jó
80% – 100%: jeles

Fizika
A vizsga típusa:
A vizsga formája:

Tartalmi
követelmények:
A vizsga időtartama:
Egyéb szabályok:
Értékelés:

osztályozó, különbözeti

javító

írásbeli

írásbeli
Ha tanuló a feladatlapot
szakiskolában legalább 10%-ra
teljesíti, akkor szóbeli vizsgán
javíthat, ahol a feladatlap
feladatai által érintett témákból
illetve a tanévben tanult
fogalmakból, törvényekből és
törvényekre épülő feladatokból
javítási céllal felel.
A pedagógiai programban az
A pedagógiai programban az
adott évfolyamra
adott évfolyamra
megfogalmazottak szerint
megfogalmazottak szerint
45 perc
45 perc
Számológép és függvénytábla a Számológép és függvénytábla a
vizsgák során használható.
vizsgák során használható.
0% – 24%: elégtelen
25% – 39%: elégséges
40% – 59%: közepes
60% – 79%: jó
80% – 100%: jeles

Biológia
A vizsga típusa:

osztályozó, különbözeti

A vizsga formája:

írásbeli

Tartalmi
követelmények:

A pedagógiai programban az
adott évfolyamra
megfogalmazottak szerint
45 perc

A vizsga időtartama:
Egyéb szabályok:
Értékelés:

javító
írásbeli
Ha tanuló a feladatlapot
szakiskolában legalább 10%-ra
teljesíti, akkor szóbeli vizsgán
javíthat, ahol a feladatlap
feladatai által érintett témákból
illetve a tanévben tanult
definíciókból, fogalmakból és
azokra épülő feladatokból
javítási céllal felel.
A pedagógiai programban az
adott évfolyamra
megfogalmazottak szerint
45 perc

0% – 24%: elégtelen
25% – 39%: elégséges
40% – 59%: közepes
60% – 79%: jó
80% – 100%: jeles

Kémia
A vizsga típusa:

osztályozó, különbözeti

javító

A vizsga formája:

írásbeli

írásbeli
Ha tanuló a feladatlapot
szakiskolában legalább 10%-ra
teljesíti, akkor szóbeli vizsgán
javíthat, ahol a feladatlap
feladatai által érintett témákból
illetve a tanévben tanult
definíciókból és törvényekből,
valamint azokra épülő
feladatokból javítási céllal felel.

Tartalmi
követelmények:

A pedagógiai programban az
adott évfolyamra
megfogalmazottak szerint

A pedagógiai programban az
adott évfolyamra
megfogalmazottak szerint

A vizsga időtartama:

45 perc

45 perc

Egyéb szabályok:

Periódusos rendszer és
számológép használható

Periódusos rendszer és
számológép használható

Értékelés:

0% – 24%: elégtelen
25% – 39%: elégséges
40% – 59%: közepes
60% – 79%: jó
80% – 100%: jeles

Földünk és környezetünk
A vizsga típusa:

osztályozó, különbözeti

javító

írásbeli

írásbeli
Ha tanuló a feladatlapot
szakiskolában legalább 10%-ra
teljesíti, akkor szóbeli vizsgán
javíthat, ahol a feladatlap
feladatai által érintett témákból
illetve a tanévben tanult
fogalmakból és azokra épülő
feladatokból javítási céllal felel.

A pedagógiai programban az
adott évfolyamra
megfogalmazottak szerint

A pedagógiai programban az
adott évfolyamra
megfogalmazottak szerint

A vizsga időtartama:

45 perc

45 perc

Egyéb szabályok:

Atlasz használható, kivéve a
topográfiai feladatoknál

Atlasz használható, kivéve a
topográfiai feladatoknál

A vizsga formája:

Tartalmi
követelmények:

Értékelés:

0% – 24%: elégtelen
25% – 39%: elégséges
40% – 59%: közepes
60% – 79%: jó
80% – 100%: jeles

Rajz és műalkotások elemzése
A vizsga típusa:
A vizsga formája:

Tartalmi követelmények:
A vizsga időtartama:
Egyéb szabályok:
Értékelés:

osztályozó, különbözeti, javító
szóbeli
- előre kiadott témák közül tetszés szerint
választott legalább 3 kérdéskör feldolgozása
képi formában
- a művészettörténet tanult műfajainak,
kiemelkedő alkotóinak és műveinek, valamint
legalább egy műelemző módszernek az
ismerete, feldolgozása képi, írásbeli vagy
szóbeli formában
A pedagógiai programban az adott
évfolyamra megfogalmazottak szerint
15 perc
A képi feldolgozások és a művészettörténet
témakör feldolgozására kapott jegyek
számtani átlaga adja az érdemjegyet (0,5-től
felfelé kerekítve)

Művészeti ismeretek
A vizsga típusa:

osztályozó, különbözeti, javító

A vizsga formája:

szóbeli
(a művészettörténet tanult műfajainak,
kiemelkedő alkotóinak és műveinek, valamint
legalább egy műelemző módszernek az
ismerete, feldolgozása képi, írásbeli vagy
szóbeli formában)

Tartalmi követelmények:

A pedagógiai programban az adott
évfolyamra megfogalmazottak szerint

A vizsga időtartama:

15 perc

Egyéb szabályok:
Értékelés:

A művészettörténet témakör feldolgozására
kapott jegyek számtani átlaga adja az
érdemjegyet (0,5-től felfelé kerekítve)

Szakközépiskola, szakiskola
Testnevelés
A vizsga típusa:

osztályozó/javító/különbözeti

A vizsga formája:
Gyakorlati
Tartalmi követelmények:

Az évfolyamnak megfelelő, tanult
mozgásformák bemutatása.

A vizsga időtartama:

2 x 45 perc

Egyéb szabályok:
Értékelés:

Testnevelésre alkalmas sportruházat.
A vizsga végső érdemjegyét a
részosztályzatok számtani átlaga adja a
matematikai kerekítés szabályai szerint.

Szakmai idegen nyelv - ügyvitel
A vizsga típusa:
A vizsga formája:

osztályozó/javító/különbözeti
Írásbeli
Feladattípusok: szakmai idegen nyelvi
kommunikációt ellenőrző

Tartalmi követelmények:

A mindenkori érvényes ügyviteli titkár
szakképesítés szakmai és vizsga
követelményeinek szakmai idegen nyelv
tantárgyára vonatkozó ismeretanyagának az
adott tanévre / évfolyamra eső része.

A vizsga időtartama:

60 perc

Egyéb szabályok:
Értékelés:

Segédeszköz nem használható.
0% – 24%: elégtelen
25% – 39%: elégséges
40% – 59%: közepes
60% – 79%: jó
80% – 100%: jeles

A javító-, osztályozó- és pótló vizsga feltételei
Gazdasági környezetünk
10., 11., 12. évfolyam
A vizsgázónak írásbeli feladatsort kell megoldania.
A feladatsor fogalom meghatározásból (10 pont, 25%), rövid választ igénylő feladatokból (20
pont, 50 %) és egy esszékérdésből áll (10 pont, 25%).
Az írásbeli munka értékelése:
0-24% elégtelen
25-39% elégséges
40-59 % közepes
60-79 % jó
80-100 % jeles

Amennyiben az írásbeli munka eredménye 15-24 % között van, a vizsgázó szóbeli felelettel
javíthat. A szóbelin a vizsgázó két tételt húz. Szükség esetén felkészülési idő áll rendelkezésére, majd önállóan fejti ki a kapott témákat. Az esszékérdések megfelelő kifejtésével 1010 pontot szerezhet a vizsgázó.
A szóbeli vizsgát is tett vizsgázó végső értékelése az írásbeli és a szóbeli együttes pontszáma
alapján történik.
Viselkedéskultúra (9. évfolyam) és Kommunikáció (10. évfolyam)

A vizsgázónak szóban kell számot adnia tudásáról. A vizsgázó két tételt húz, majd felkészülés
után önállóan fejti ki a kapott témákat.
A szóbeli felelet értékelése:
0-24% elégtelen
25-39% elégséges
40-59 % közepes
60-79 % jó
80-100 % jeles

54 346 01 0010 54 01 azonosító számú,
Idegen nyelvi titkár megnevezésű elágazás
14. évfolyam
ÜGYVITELI TITKÁR
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ALAPJÁN

1620-06

Rendezvényszervezés és a PR a hivatali gyakorlatban

Külső vagy belső szakmai rendezvény forgatókönyvének, programtervének elkészítése a
megadott paraméterek alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati (100 pont)
Időtartama:
120 perc
A gyakorlati munka értékelése:
0-39% elégtelen
40-64 % elégséges
65-74 % közepes
75-89 % jó
90-100 % jeles
1619-06 Titkári ügyintézés (Gazdasági –vállalkozási ügyintézés)
Költségkalkuláció készítése egy meghatározott irodai program adatainak ismeretében
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati (100 pont)
Időtartama:
60 perc
A titkári ügyintézéshez kapcsolódó gazdasági, jogi, pénzügyi, vállalkozási, titkári
alapismeretek bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli
Időtartama:
A szóbelin a vizsgázó egy tételt húz, majd önállóan fejti ki a kapott témát. Az esszékérdés
megfelelő kifejtésével 50 pontot szerezhet a vizsgázó.
A szóbeli vizsgát is tett vizsgázó végső értékelése az írásbeli és a szóbeli együttes pontszáma
alapján történik.
A gyakorlat és szóbeli vizsga értékelése:
0-39% elégtelen
40-64 % elégséges
65-74 % közepes
75-89 % jó
90-100 % jeles

Osztályozó-, javító-, különbözeti- és pótló vizsgáztatás, osztályozás rendje
Elektrotechnika munkaközösség

Szakiskola
Általános szempont:
A vizsgakérdések a tanév tantárgyi követelményei alapján kerüljenek összeállításra.
A vizsga részei:
a.

Írásbeli vizsga: a tanuló az adott tanévben tanult témakörökből összeállított feladatokat
old meg (számítási, tervezési feladatok, igaz-hamis állítások, feleletválasztás, definíciók, kifejtős kérdések).

b.

A szóbeli vizsga: a tanuló az adott tanévben tanult témakörökből összeállított kérdésekből önállóan felel vagy szakmai beszélgetést folytat.

c.

Amennyiben a tanuló az írásbeli vagy gyakorlati vizsgán nem ér el legalább 15 %-os
eredményt, szóbeli vizsgát nem tehet, ebben az esetben a vizsga végeredménye elégtelen.

d. Gyakorlati vizsga: a tanuló az adott tanévben elvégzett feladatokat önállóan végez el.
A javasolt értékelő skála:
0 % – 29 % = 1
30 %– 49 % = 2
50 %- 69 % = 3
70 % - 84 % = 4
85% - 100 % = 5
Villamos szakrajz alapismeretek:
Írásbeli vizsga:
 elmélet (15%) (igaz-hamis állítások, feleletválasztás, definíciók, kifejtős kérdések)
 rajzfeladatok (85%) 
Szóbeli vizsga:
 rajzelemzés önállóan, vagy szakmai beszélgetés 

Villamosságtani alapismeretek:
Írásbeli vizsga:
 elmélet
o (igaz-hamis állítások, feleletválasztás, definíciók, kifejtős kérdések, jelenségek
magyarázata,
o alapfogalmak, jelölések, mértékegység átváltás) (50 %)
 számítási feladatok (50 %)
Szóbeli vizsga:
 önálló felelet, vagy szakmai beszélgetés
Gyakorlatok (Szakmai alapozás):
Gyakorlati vizsga:
 megadott áramkör építése, mérések elvégzése, dokumentálása 
Szóbeli vizsga: 

 önálló felelet, vagy szakmai beszélgetés

Szakképző évfolyamokon az érvényes SZVK alapján kerüljön a vizsga lebonyolításra, kivétel az összes gyakorlati vizsgatárgy, melyekből javítóvizsga nem szervezhető.

Szakközépiskola
Általános szempont:
A vizsgakérdések a tanév tantárgyi követelményei alapján kerüljenek összeállításra.
A vizsga részei:
a.

Írásbeli vizsga: a tanuló az adott tanévben tanult témakörökből összeállított feladatokat
old meg (számítási, tervezési feladatok, igaz-hamis állítások, feleletválasztás, definíciók, kifejtős kérdések).

b.

A szóbeli vizsga: a tanuló az adott tanévben tanult témakörökből összeállított kérdésekből önállóan felel vagy szakmai beszélgetést folytat.

c.

Amennyiben a tanuló az írásbeli vagy gyakorlati vizsgán nem ér el legalább 15 %-os
eredményt, szóbeli vizsgát nem tehet, ebben az esetben a vizsga végeredménye elégtelen.

d. Gyakorlati vizsga: a tanuló az adott tanévben elvégzett feladatokat önállóan végez el.

A javasolt értékelő skála:
0 % – 29 % = 1
30 %– 49 % = 2
50 %- 69 % = 3
70 % - 84 % = 4
85% - 100 % = 5

Elektrotechnika:
Írásbeli vizsga:
 elmélet 
(igaz-hamis állítások, feleletválasztás, definíciók, kifejtős kérdések, jelenségek magyarázata,
alapfogalmak, jelölések, mértékegység átváltás) (30 %)


számítási feladatok (70 %)

Szóbeli vizsga: 

 önálló felelet, vagy szakmai beszélgetés
Szakmacsoportos alapozó gyakorlatok:
Gyakorlati vizsga:
 megadott áramkör összeállítása, mérések elvégzése, dokumentálása
Szóbeli vizsga:
 önálló felelet, vagy szakmai beszélgetés

Elektronika:
Írásbeli vizsga:
 elmélet
(igaz-hamis állítások, feleletválasztás, definíciók, kifejtős kérdések, jelenségek magyarázata, alapfogalmak, jelölések, mértékegység átváltás) (30 %)
 számítási feladatok (70 %)
Szóbeli vizsga: 

 önálló felelet, vagy szakmai beszélgetés

Elektronikai mérések:
Gyakorlati vizsga:
 megadott áramkör összeállítása, mérések elvégzése, dokumentálása
Szóbeli vizsga: 

 önálló felelet, vagy szakmai beszélgetés

Elektronikai gyakorlatok:
Gyakorlati vizsga:
 megadott áramkör építése, beállítása, mérések elvégzése, dokumentálása
Szóbeli vizsga: 

 önálló felelet, vagy szakmai beszélgetés
Alkalmazott számítástechnika I.:
Gyakorlati vizsga:
 feladatmegoldás számítógépen
Szóbeli vizsga: 

 önálló felelet, vagy szakmai beszélgetés
Megjegyzés:
Az elektronikai technikus képzés évfolyamain az érvényes SZVK alapján kerüljön a vizsga
lebonyolításra,
szervezhető.

kivétel

az

összes

gyakorlati

vizsgatárgy,

melyekből

javítóvizsga

nem

Gépész elmélet
Osztályozó-, javító-, különbözeti- és pótló vizsgáztatás, osztályozás rendje
Általános szempont:
A vizsgakérdések a tanév tantárgyi követelményei alapján – lehetőség szerint a
tananyagtartalmat lefedve – kerüljenek összeállításra.
A vizsga részei:
a.

Írásbeli vizsga: amennyiben a tanuló nem ér el legalább a 30 %-os eredményt, szóbeli vizsgát tehet, az írásbeli vizsgarész eredménye alapján a vizsgáztató tanár az
osztályzatot megajánlhatja.
A javasolt értékelő skála:
0 % – 29 % = 1
30 %– 49 % = 2
50 %- 69 % = 3
70 % - 84 % = 4
85% - 100 % = 5
Megjegyzés:
A Pályaorientáció tantárgy esetén az értékelés:megfelelt, nem felelt meg

b. A szóbeli vizsga: a tanuló az adott tanévben a vizsga szervezéséig tanult témakörökből összeállított kérdésekből önállóan felel, vagy szakmai beszélgetést folytat.
c.

A sajátos nevelési igényű vizsgázó kérelmére, fogyatékossága miatt a vizsgafeladat a vizsgabizottság döntése alapján eltérő vizsgatevékenységgel (szóbeli helyett írásbeli, illetve írásbeli vagy interaktív tevékenység helyett szóbeli), továbbá
az írásbeli és az interaktív vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott időnél hosszabb időtartammal is teljesíthető.

Szakiskola
Pályaorientáció:
A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.
Az írásbeli vizsga javasolt feladattípusa:
Pályaorientációs teszt
A szóbeli vizsga javasolt részei:
Szituációs párbeszéd
Önálló témakifejtés

Műszaki ábrázolás:
Írásbeli vizsga:
 elmélet (15%) 
(igaz-hamis állítások, feleletválasztás, definíciók, kifejtős kérdések)
 rajzfeladatok (85%) 
Szóbeli vizsga:
 rajzelemzés önállóan, vagy szakmai beszélgetés 
Mérések, Anyagok:
Írásbeli vizsga:
Elméleti kérdések

igaz-hamis állítások, feleletválasztás, definíciók, kifejtős kérdések

Szóbeli vizsga:
 Önálló témakifejtés, vagy szakmai beszélgetés 

Mechanika:
Írásbeli vizsga:
 elmélet 
(igaz-hamis állítások, feleletválasztás, definíciók, kifejtős kérdések, jelenségek magyarázata,
alapfogalmak, jelölések, mértékegység átváltás) (50 %)
 számítási feladatok (50 %)
Szóbeli vizsga: 

 önálló felelet, vagy szakmai beszélgetés 
Gépelemek:
Írásbeli vizsga:
A feladatlapon:
1.

alapfogalmak (30%)

2.

igaz-hamis állítások, feleletválasztás, definíciók, kifejtős kérdések, jelenségek magyarázata (60 %)

3.

Számításos feladatok (10%)

Szóbeli vizsga:
 önálló felelet, vagy szakmai beszélgetés 
Szakképző évfolyamokon az érvényes SZVK alapján kerüljön a vizsga lebonyolításra.

Kiegészítés:
Szakmai számítások:
Írásbeli vizsga: feladatlap (számítási feladat)
Összefoglaló szakmai ismeretek:
Írásbeli vizsga:
Elméleti kérdések
igaz-hamis állítások, feleletválasztás, definíciók, kifejtős kérdések
Szóbeli vizsga:
 Önálló témakifejtés, vagy szakmai beszélgetés 

Szakközépiskola
Gépészet
.
Munka-, tűz-, és környezetvédelem:
Írásbeli vizsga: feladatlapon
Önálló témakifejtés
Szóbeli vizsga:
o

Önálló témakifejtés, vagy szakmai beszélgetés

Géprajzi alapismeretek:
Írásbeli vizsga:
o

feladatlap

Anyagismeret, Anyag- és gyártásismeret:
Írásbeli vizsga: feladatlapon
Elméleti kérdések
o igaz-hamis állítások, feleletválasztás, definíciók, technológiák ismertetése,
kérdések, diagramok elemzése,
Szóbeli vizsga:
o

Önálló témakifejtés, vagy szakmai beszélgetés

Mechanika:
Írásbeli vizsga:
 elmélet 
(igaz-hamis állítások, feleletválasztás, definíciók, kifejtős kérdések, jelenségek magyarázata,
alapfogalmak, jelölések, mértékegység átváltás) (30 %)
 számítási feladatok (70 %) 

Műszaki mérések, Gépészeti technológia, Gépészeti alapismeretek Minőségbiztosítás,
Villamos gépek
Írásbeli vizsga: Feladatlap

Alkalmazott informatika:
Interaktív tevékenység

Osztályozó-, javító-, különbözeti- és pótló vizsgáztatás, osztályozás rendje
Általános szempont:
A vizsgafeladatok a tanév tantárgyi követelményei alapján - lehetőség szerint a tananyagtartalmat lefedve - kerüljenek összeállításra.

Ügyvitel
Információkezelés 9. osztály:
A vizsga írásbeli feladatból áll::
2x5 perc alatt legalább 600 leütés terjedelmű, könnyen írható, nyomtatott, ismeretlen szöveg
másolása tízujjas vakírással. A szöveg szópéldákat tartalmaz, a szópéldák valamennyi betűt
lefedik. (A tankönyv tartalmazza a hibahatár táblázatot.)

jeles:

leütésszám: 0-0,2%

jó

leütésszám: 0,4%

közepes:

leütésszám: 0,5 %

elégséges:

leütésszám: 0,6%

elégtelen:

leütésszám: 0,6% fölött

Információkezelés 10. osztály:
A vizsga írásbeli feladatból áll:
A tanulók másoljanak tíz perc alatt legalább 900 leütés terjedelmű, közepes nehézségű, összefüggő

nyomtatott,

ismeretlen

szöveget

sortartással,

tízujjas

vakírással,

javítószerkezet-

használatával. Hibahatár a leütésszámhoz viszonyított négy ezrelék, a tankönyv tartalmazza a
hibahatár táblázatot.

jeles:

leütésszám: 0-0,2%

jó

leütésszám: 0,4%

közepes:

leütésszám: 0,5 %

elégséges:

leütésszám: 0,6%

elégtelen:

leütésszám: 0,6% fölött

Szövegfeldolgozás 11. osztály
A vizsga írásbeli feladatból áll
A tanulók tíz perc alatt legalább 1200 leütés terjedelmű, közepes nehézségű, összefüggő,
nyomtatott, ismeretlen szöveget másoljanak sortartással, tízujjas vakírással, javítószerkezethasználattal, az előírt hibahatárokon belül. Hibahatár: a leütésszámhoz viszonyított négy ezrelék. A tankönyv tartalmazza a hibahatár táblázatot.
A tanulók legyenek képesek tényszerű információt közvetítő, néhány bekezdésből álló, piacképes hivatalos levelet az átvett témakörökben formába önteni szövegszerkesztő használatával.
jeles:

leütésszám: 0-0,1%

jó

leütésszám: 0,2%

közepes:

leütésszám: 0,3 %

elégséges:

leütésszám: 0,4%

elégtelen:

leütésszám: 0,4% fölött

Szövegfeldolgozás 12. évfolyam
A vizsga írásbeli feladatból áll
A tanulók tíz perc alatt legalább 1400 leütés terjedelmű, közepes nehézségű, összefüggő,
nyomtatott, ismeretlen szöveget másoljanak sortartással, tízujjas vakírással, javítószerkezethasználattal, az előírt hibahatárokon belül. Hibahatár a leütésszámhoz viszonyított négy ezrelék. A tankönyv tartalmazza a hibahatár táblázatot.
A tanulók legyenek képesek tényszerű információt közvetítő, több bekezdésből álló, piacképes hivatalos levelet az átvett témakörökben, a megadott adatok és diktált szövegrészalapján
formába önteni. A levelet a szokásoknak megfelelő formában, nyomtatva szövegszerkesztő
program segítségével készítsék el.

jeles:

leütésszám: 0-0,1%

jó

leütésszám: 0,2%

közepes:

leütésszám: 0,3 %

elégséges:

leütésszám: 0,4%

elégtelen:

leütésszám: 0,4% fölött

