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1 Magyar nyelv és irodalom
1.1

Tanulmányok alatti vizsgák

Az vizsga minden évfolyamon az adott év tanmenetében előírt tankönyvi anyagot kéri
számon, követve a kétszintű magyar nyelv és irodalom érettségi követelményrendszerét.
A vizsga minden évfolyamon írásbeli és szóbeli részből áll magyar nyelvből és
irodalomból is.
1.1.1

MAGYAR NYELV

1.1.1.1
Kompetenciaterületek
 Tárgyi tudás (a tankönyvi anyag számonkérése)
 Rendszerezés
1.1.1.2
Az írásbeli rész
a. Feladatlap
 fogalmak
 problémamegoldó feladatok
 helyesírási, nyelvhelyességi problémák megoldása
b. Szövegértés
Időtartama: 20 perc
1.1.1.3
A szóbeli vizsga
a. Nyelvtani tájékozottság felmérése
b. Önálló témakifejtés
Az értékelés szempontjai








Megfelelő szóhasználat
Érthető előadásmód
Lényegkiemelés
Logikus érvelés
Világos, tagolt szöveg- és mondatszerkesztés
Gondolatgazdaság
Időtartama: max. 10 perc

Segédeszközök

Irodalmi szöveggyűjtemény, egynyelvű szótárak, képzőművészeti albumok illetve a
feladatok megjelölésével összefüggő ismerethordozók.
1.1.2
1.1.2.1

IRODALOM
Kompetenciaterületek
Irodalomtörténeti ismeretek: Korszakok
Életművek (Szerzők – Művek)
Stílustörténet
Irodalomelméleti ismeretek: Témák
Motívumok
Műfajok
Poétika
Szövegalkotás

1.1.2.2
Az írásbeli rész
c. Feladatlap
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 fogalmak
 irodalomtörténeti ismeretek
 irodalomelméleti ismeretek
d. Szövegalkotás
Időtartama: 45 perc
1.1.2.3

Szóbeli felelet
 Életmű
 Műelemzés
Időtartama: 10 perc

Az értékelés szempontja








Megfelelő szóhasználat
Érthető előadásmód
Lényegkiemelés
Logikus érvelés
Világos, tagolt szöveg- és mondatszerkesztés
Gondolatgazdagság

Segédeszközök

Irodalmi szöveggyűjtemény
1.1.3

Értékelés

magyar nyelv
a.) feladatlap: 20 pont
b.) szövegértés: 20 pont
40 pont

irodalom
a.) feladatlap: 15 pont
b.) szövegalkotás: 45 pont

magyar nyelv irodalom
25 pont

25 pont

60 pont

Az érdemjegy megállapítása: a két vizsgarész százalékos eredményei alapján összesítve.
0 % – 29,99 %
elégtelen
30 % – 49,99 %
elégséges
50 % – 69,99 %
közepes
70 % – 84,99 %
jó
85 % – 100,00 %
jeles
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2 Angol nyelv
2.1

A tanulmányok alatti vizsgák követelményei

A tanulmányok alatti vizsgák követelményeit angol nyelvből meghatározza a 2016-os
Kerettanterv által megadott a KER szinteken alapuló rendszer, amelyről a tanuló az alábbi leírás
alapján tájékozódhat.
SSzint

AA1

Leírás
Képes egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy hajlandó a
mondanivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel is megismételni,
illetve segíti a mondanivaló megformálását. Fel tud tenni és meg tud válaszolni
olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére
szolgálnak. Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja mutatni a
lakóhelyét és az ismerőseit. Meg tud írni egy rövid, egyszerű, képeslapra való
szöveget, például egy nyaralásról szóló üdvözletet. Ki tud tölteni személyes
adatokat kérő űrlapokat, például egy szállodai bejelentkezőt, mikor a nevét,
állampolgárságát és a címét kell megadnia.
Az egyszerű, rutinszerű helyzetekben egyszerű és közvetlen módon
cserél információt mindennapi tevékenységekről vagy témákról. A nagyon
rövid információcserére még akkor is képes, ha egyébként nem ért meg eleget
ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyen.

AA2
Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud beszélni a családjáról és más
személyekről, életkörülményeiről, tanulmányairól, jelenlegi vagy előző
szakmai tevékenységeiről. Meg tud írni rövid és egyszerű üzeneteket, illetve
nagyon egyszerű magánleveleket, például egy köszönőlevelet.
Elboldogul a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, amely utazás során
adódik. Felkészülés nélkül részt tud venni az ismert, az érdeklődési körének
megfelelő, vagy a mindennapi témákról (pl. család, szabadidő, tanulás, munka,
utazás, aktuális események) folyó társalgásban.
BB1

2.2

Egyszerű kifejezésekkel tud beszélni élményekről, eseményekről,
álmairól, reményeiről és céljairól. Röviden is meg tudja magyarázni, indokolni
véleményét és terveit. Rövid, egyszerűen összekapcsolt elemekből álló
szöveget tud írni az ismert vagy számára érdekesnek tartott témákról.
Élményekről, benyomásokról szóló magánlevelet is meg tud fogalmazni.

Az osztályozó- és javítóvizsgák tartalma és szerkezete
-

A nevezett belső vizsgák anyagát az adott évre a helyi tanterv alapján készült nyelvi
tananyag képezi, hiszen a vizsgák célja az adott év végi jegy megszerzése, illetve annak
javítása
A vizsga valamennyi évfolyamon írásbeli és szóbeli részből áll
A vizsga írásbeli részét és a szóbeli feladatokat a munkaközösség állítja össze, annak
tartalma nem függ a vizsgára jelentkező tanuló szaktanárától
2.2.1

Az írásbeli vizsga

2.2.1.1
A vizsga tartalma
9. évfolyamon A1+ nyelvi kompetencia szint
Grammatikai és lexikai feladatsor
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Megoldási idő: min. 45 perc
10. évfolyamon A2+ nyelvi kompetencia szint
Grammatikai, lexikai, szövegértési és íráskészséget ellenőrző feladatsor
Megoldási idő: min. 45 perc
11. évfolyam B1- nyelvi kompetencia szint
Feleletválasztós, kiegészítéses, szóképzési, szövegértési, nyelvhelyességi feladatokból
álló feladatsor
Megoldási idő: min. 45 perc
12. évfolyam B1+ nyelvi kompetencia szint
Feleletválasztós, mondatalkotási, stilisztikai,
fogalmazással.
Megoldási idő: min. 45 perc

szövegértési feladatsor

irányított

A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ SZÓTÁR NEM HASZNÁLHATÓ!
2.2.1.2
Értékelés
Az érdemjegyek megállapításához az évközi folyamatos számonkérés során
alkalmazott, illetve a középszintű nyelvi érettségi vizsgára vonatkozó értékelési skálát
vettük alapul és a kettő között alakítottuk ki az elvárási szinteket valamennyi évfolyamra
vonatkozóan egységesen az alábbiak szerint:
0 % – 29,99 %
elégtelen
30 % – 49,99 %
elégséges
50 % – 69,99 %
közepes
70 % – 84,99 %
jó
85 % – 100,00 %
jeles
2.2.2

A szóbeli vizsga

A vizsgabizottság 2 szaktanárból és egy elnökből áll.
A vizsga időtartama 10 perc.
2.2.2.1
A vizsga tartalma
1. Társalgás a vizsgázó és a vizsgáztató tanár között a helyi tantervben meghatározott
témakörök alapján.
2. Képleírás
9 – 10. évfolyamokon tanári kérdések segítségével
11 – 12. évfolyamokon önálló képi alapú témakifejtés
2.2.2.2

Szóbeli témák

9. évfolyam

1. Myself and my family
2. Free time activities
3. Daily programme
4. My last weekend
5. My school, my class

10. évfolyam

6. The place where I live
7. Sports and hobbies
8. Great inventions
9. My weekends
10. Healthy lifestyle
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11. évfolyam

11. My best friend
12. Holidays
13. Free time activities (keeping a pet, reading a book, watching
TV, doing sports, etc.)
14. Communication
15. Health and illnesses

12. évfolyam

16. Means of transport
17. Healthy eating
18. Money matters
19. Jobs, future plans
20. Problems of the planet

2.2.2.3

Értékelés

Szempontok
 A témákhoz szükséges szókincs
 Nyelvhelyesség
 Kiejtés, intonáció
 Kommunikációs készség, beszédértés

20 pont
15 pont
5 pont
10 pont

Elérhető pontszám:

50 pont

A végső érdemjegy megállapítása a két vizsgarész százalékos összeredménye alapján
történik.

3 Német nyelv
3.1

A tanulmányok alatti vizsgák követelményrendszere
3.1.1





Az osztályozó és javító vizsga tartalma és szerkezete
az osztályozó és javító vizsga minden évfolyamon az adott év tanmenetében előírt
tankönyvi anyag számonkérését célozza, hiszen a vizsga célja az év végi jegy
megszerzése, illetve annak az elégtelenről való javítása
a vizsga minden évfolyamon írásbeli és szóbeli részből áll
a vizsga írásbeli részét és a szóbeli témaköröket a munkaközösség állítja össze,
annak tartalma nem függ a vizsgára jelentkező tanulót tanító szaktanártól

3.1.1.1
Írásbeli vizsga
1. Grammatikai és lexikai teszt.
Formája: hiányos mondatok kiegészítése 3 válasz lehetőséggel (multiple-choice)
Pontszám: 50 pont
2. Olvasott szöveg értése:
Formája: az adott évfolyamnak megfelelő nehézségű feladat, a különböző készségek
felmérésére (szelektív, globális, totális)
Pontszám: 25 pont
Összesen: 75 pont
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Az érdemjegyeket az évközi beszámoltatás és a kétszintű érettségi vizsga
követelményrendszerét figyelembe véve állapítjuk meg a százalékos teljesítmény alapján.
0 % – 29,99 %
elégtelen
30 % – 49,99 %
elégséges
50 % – 69,99 %
közepes
70 % – 84,99 %
jó
85 % – 100,00 %
jeles
Az feladatok megoldásához semmilyen szótár nem használható!
A két részre együtt 45 perc áll rendelkezésre.
3.1.1.2
Szóbeli vizsga
A szóbeli részt vizsgabizottság vezeti, tagjai: 2 szaktanár és 1 elnök
A szóbeli rész időtartama vizsgázóként 10-15 perc, a vizsgázók felelhetnek egyénileg, illetve
kettesével. A jelöltek az egyik szaktanárral beszélgetést folytatnak a tankönyv témakörei
alapján. A beszélgetés során különböző kommunikációs készségeket vizsgáló szituációkban,
illetve önálló témakifejtésben kell felkészültségükről számot adniuk. A másik szaktanár a
felelet közben értékel, és ad javaslatot az érdemjegyre, amelyet a vizsgabizottság véglegesít.
Az értékelési szempontok

 a témakörhöz tartozó szókincs
 a feladat megoldása (szituatív, önálló)
 kiejtés, intonáció
 beszédértés
 a kommunikáció folyamatossága, beszédkészség
Elérhető pontszám: 25 pont
Az értékelés eltér az írásbeli rész értékelésétől, mivel a legnehezebb készségről van szó.
0 % – 29,99 %
elégtelen
30 % – 49,99 %
elégséges
50 % – 69,99 %
közepes
70 % – 84,99 %
jó
85 % – 100,00 %
jeles
A végleges érdemjegyet az írásbeli és a szóbeli rész érdemjegyeinek számtani átlaga adja, kétes
esetben a tanuló szaktanára dönt.
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4 Matematika
4.1

Tanulmányok alatti vizsgák

A vizsga tartalma és szerkezete:
- az vizsga minden évfolyamon az adott évben, a helyi tantervben az évfolyam részére
megfogalmazott követelményrendszerben szereplő tananyag, hiszen a vizsga célja az
év végi jegy megszerzése
- a vizsga minden évfolyamon írásbeli
- a vizsga feladatait a munkaközösség állítja össze.
Az írásbeli vizsga időtartama 45 perc.
Segédeszközként függvénytáblázat és számológép használható.
Érdemjegyek megállapítása az évközi értékeléssel megegyező.
A teljesítményszázalékokhoz rendelt érdemjegyek

0%
30 %
50 %
70 %
85 %

– 29,99 %
– 49,99 %
– 69,99 %
– 84,99 %
– 100,00 %

elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles
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5 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
5.1

Tanulmányok alatti vizsgák a 9-12. évfolyamokon
5.1.1

A vizsga tartalma

A kétszintű történelem érettségi követelményeit figyelembe véve, a kerettantervben
szereplő évszámokat, személyeket, topográfiai ismereteket, fogalmakat, valamint művésze- és
vallástörténeti, társadalmi, gazdasági és állampolgári ismereteket kéri számon.
5.1.2

A vizsga szerkezete

Minden évfolyamon írásbeli és szóbeli részből áll.
Anyagát a munkaközösség hagyja jóvá, összeállítója a munkaközösség bármelyik tagja
lehet.
5.1.2.1
Írásbeli vizsga:
 Feladatai:
- képi vagy szöveges források
- grafikonok
- térképek alapján adandó rövid válaszok
- ok – okozati összefüggések felismertetése
- fogalmak azonosítása
- hiányos szövegek kiegészítése
- problémamegoldó szöveges feladatok
- források
- elemző szöveges feladatok segítségével
 Időtartama: 45 perc
 Segédeszközök:
- középiskolai történelem atlasz
- Helyesírási kéziszótár
 Értékelése:
- a feladatok pontozása megjelölve a feladatlapon
5.1.2.2
Szóbeli vizsga
 Témaköreit a munkaközösség hagyja jóvá, és állítja össze.
 A vizsgát: 3 tagú bizottság vezeti, tagjai 1 elnök és 2 szaktanár.
 Feladatai:
- az ún. kulcskompetenciák (szövegértés, probléma-felismerés, logikai
kapcsolatok és összefüggések felismerése, szövegalkotási készség felmérése
- egy-egy adott korszakhoz tartozó források elemzése, a szaknyelv alkalmazása,
tájékozódás térben és időben, az eseményeket alakító tényezők feltárása illetve
események és jelenségek problémaközpontú – SZÓBELI – bemutatása
 Időtartama: max. 10 perc
 Segédeszköz:
- középiskolai történelmi atlasz
 Értékelése:
- az érettségin meghatározott kompetenciák mérésével.
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5.1.3

Az érdemjegy megállapítása

A két vizsgarész százalékos eredményei alapján összesítve a következő táblázatban
foglaltak szerint kerül megállapításra a vizsgázó érdemjegye.
0 % – 29,99 %
elégtelen
30 % – 49,99 %
elégséges
50 % – 69,99 %
közepes
70 % – 84,99 %
jó
85 % – 100,00 %
jeles

6 Etika
6.1

Tanulmányok alatti vizsgák rendje

6.1.1 A vizsga szerkezete
-

a vizsga osztályozó, különbözeti, javító, pótló vagy beszámoltató vizsga lehet
az vizsga a 12. évfolyamon az adott év helyi tantervében előírt tananyag
számonkérését célozza, hiszen célja a féléves vagy az év végi osztályzat megszerzése.
a tantárgy csak elméleti ismereteket tartalmaz, ezért csak írásbeli részből áll. (A
feladatok számonkérése is az írásbeli vizsgán történik.)
a vizsga írásbeli részét a munkaközösség Pénzügyi és számviteli ismereteket tanító
tanárai állítják össze.

6.1.2 A vizsga tartalma
-

-

A tantárgy írásbeli vizsgáján egyrészt a feladatok, másrészt a tananyag legfontosabb
alapfogalmainak, összefüggéseinek számonkérése történik, így a vizsgarész esszé
jellegű feladatot nem tartalmaz.
Felhasználható idő maximum 45 perc
Értékelés:
0 % – 29,99 %
elégtelen
30 % – 49,99 %
elégséges
50 % – 69,99 %
közepes
70 % – 84,99 %
jó
85 % – 100,00 %
jeles
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7 Informatika
7.1

Tanulmányok alatti vizsgák a 9-12. évfolyamokon
7.1.1
-

-

A vizsga tartalma és szerkezete

Az osztályozó vizsga minden évfolyamon az adott évben, a helyi tantervben az
évfolyam részére megfogalmazott követelményrendszerben szereplő tananyag, hiszen
a vizsga célja az év végi jegy megszerzése
A vizsga minden évfolyamon csak gyakorlati feladatból áll
A vizsgafeladatot a munkaközösség állítja össze. Annak tartalma nem függ a vizsgára
jelentkező tanulót tanító szaktanártól.
Az gyakorlati vizsga időtartama 45 perc, a feladatok összetétele 1 egyszerűbb, 2
nehezebb. A feladat megoldásához számítógép szükséges.
7.1.2

Érdemjegy
0%
30 %
50 %
70 %
85 %

– 29,99 %
– 49,99 %
– 69,99 %
– 84,99 %
– 100,00 %

elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles

8 Testnevelés és sport
8.1

Tanulmányok alatti vizsgák
A vizsgák követelményeit a helyi tantervben leírtak tartalmazzák.
A tantárgy jellegéből adódóan a számonkérés gyakorlati.
8.1.1

Lebonyolítása

Időtartam: 2 óra (bemelegítést és szünetet is beleértve)
Menete: Általános bemelegítés
1. gimnasztika és tornaanyag bemutatása
2. labdajáték anyagának bemutatása
3. atlétikai és a motoros képességek felmérése
Az egyes sportági részek közötti speciális bemelegítésre 10 perc áll rendelkezésre.
8.1.2

Értékelés

Az adott évfolyamra előírt tovább haladási feltételek teljesítése és a bemutatási
követelmények, felmérési eredmények értékelése.
0 % – 29,99 %
elégtelen
30 % – 49,99 %
elégséges
50 % – 69,99 %
közepes
70 % – 84,99 %
jó
85 % – 100,00 %
jeles
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9 Természettudomány
9.1

Tanulmányok alatti vizsgák

9.1.1 A vizsga tartalma és szerkezete
-

az osztályozó vizsga a helyi tantervben megfogalmazott
követelményrendszerben szereplő tananyag,
a vizsga írásbeli és szóbeli részből áll,
a vizsga írásbeli és szóbeli részét a munkaközösség állítja össze. Annak
tartalma nem függ a vizsgára jelentkező tanulót tanító szaktanártól.

-

9.1.2 A vizsga részei
Az írásbeli – feladatok megoldása, teszt
- írásbeli vizsga időtartama 45 perc.
A szóbeli – jelenségek, folyamatok leírása, összefüggések ismertetése
- szóbeli vizsga időtartama 10 perc, felkészülési idő 20 perc.
9.1.3 Pontozás
-

írásbeli 50 pont
szóbeli 50 pont.

9.1.4 Érdemjegy
0%
30 %
50 %
70 %
85 %

– 29,99 %
– 49,99 %
– 69,99 %
– 84,99 %
– 100,00 %

elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles

10 Fizika
10.1 Tanulmányok alatti vizsgák rendje
10.1.1





A vizsga tartalma és szerkezete

az osztályozó vizsga minden évfolyamon az adott évben, a helyi tantervben az
évfolyam részére megfogalmazott követelményrendszerben szereplő tananyag,
hiszen a vizsga célja az év végi jegy megszerzése
a vizsga minden évfolyamon írásbeli és szóbeli részből áll
a vizsga írásbeli és szóbeli részét a munkaközösség állítja össze. Annak tartalma
nem függ a vizsgára jelentkező tanulót tanító szaktanártól.

10.1.2

A vizsga részei



írásbeli – feladatok megoldása
szóbeli – definíciók, összefüggések ismertetése



Az írásbeli vizsga időtartama 45 perc, a feladatok összetétele 2 egyszerűbb, 2 nehezebb.
o Segédeszközként függvénytábla és számológép használható.



A szóbeli vizsga időtartama 10 perc, felkészülési idő 20 perc.
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10.1.3



Pontozás

írásbeli 50 pont,
szóbeli 50 pont.
10.1.3.1 Érdemjegy
0 % – 29,99 %
30 % – 49,99 %
50 % – 69,99 %
70 % – 84,99 %
85 % – 100,00 %

elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles

11 Földrajz
11.1 Tanulmányok alatti vizsgák rendje
11.1.1





A vizsga tartalma és szerkezete

az osztályozó vizsga minden évfolyamon az adott évben, a helyi tantervben az
évfolyam részére megfogalmazott követelményrendszerben szereplő tananyag,
hiszen a vizsga célja az év végi jegy megszerzése
a vizsga minden évfolyamon írásbeli és szóbeli részből áll
a vizsga írásbeli és szóbeli részét a munkaközösség állítja össze. Annak tartalma
nem függ a vizsgára jelentkező tanulót tanító szaktanártól.

11.1.2

A vizsga részei



írásbeli – feladatok megoldása
szóbeli – definíciók, összefüggések ismertetése



Az írásbeli vizsga időtartama 45 perc, a feladatok összetétele 2 egyszerűbb, 2 nehezebb.
o Segédeszközként függvénytábla és számológép használható.



A szóbeli vizsga időtartama 10 perc, felkészülési idő 20 perc.
11.1.3




Pontozás

írásbeli 50 pont,
szóbeli 50 pont.
11.1.3.1 Érdemjegy
0 % – 29,99 %
30 % – 49,99 %
50 % – 69,99 %
70 % – 84,99 %
85 % – 100,00 %

elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles
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12 Pénzügyi és vállalkozói ismeretek
12.1 Tanulmányok alatti vizsgák
12.1.1 A vizsga szerkezete






a vizsga osztályozó, különbözeti, javító, pótló vagy beszámoltató vizsga lehet
az vizsga a 9. évfolyamon az adott év helyi tantervében előírt tananyag
számonkérését célozza, hiszen célja a féléves vagy az év végi osztályzat
megszerzése.
a tantárgy csak elméleti ismereteket tartalmaz, ezért csak írásbeli részből áll. (A
feladatok számonkérése is az írásbeli vizsgán történik.)
a vizsga írásbeli részét a munkaközösség Pénzügyi és számviteli ismereteket tanító
tanárai állítják össze.

12.1.2 A vizsga tartalma




A tantárgy írásbeli vizsgáján egyrészt a feladatok, másrészt a tananyag legfontosabb
alapfogalmainak, összefüggéseinek számonkérése történik, így a vizsgarész esszé
jellegű feladatot nem tartalmaz.
Felhasználható idő maximum 45 perc
Értékelés:
0%
30 %
50 %
70 %
85 %


– 29,99 %
– 49,99 %
– 69,99 %
– 84,99 %
– 100,00 %

elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles
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