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23. § (3) h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti 

követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje: 

 

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola hatályos Pedagógiai 

Programja 3.7.8.5 pontja ismerteti az osztályozó vizsga követelményeit és a 2.10 

pontja és alpontjai ismertetik a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét.  

 

Az osztályozó vizsga követelményei 

A továbbhaladás feltétele az előírt tanulmányi követelmények teljesítése, 

minden tantárgyból legalább elégséges osztályzat elérése. A követelményeket a 

helyi tanterv tartalmazza. 

Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása 

együttesen a 250 tanítási órát, vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-át 

meghaladja, a tanév végén osztályozó vizsgát kell tennie, ennek hiányában nem 

osztályozható. A nevelőtestület ettől – elegendő számú érdemjegy esetén – 

eltérhet. 

A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat 

megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie akkor is, ha: 

• az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól; 

• az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a 

tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse; 

• magántanuló volt. 

 

Az osztályozó vizsga tantárgyai a következők: 

5-6.évfolyam: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, 

természetismeret. 
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7-8.évfolyam: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, 

fizika, biológia, kémia, földrajz. 

 

Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait 

évfolyamismétléssel folytathatja. 

Amennyiben a tanuló egy vagy két tantárgyból a tanév végén elégtelen 

osztályzatot kapott, javítóvizsgát tehet. Ha a tanuló 3 vagy több tantárgyból nem 

teljesítette az elégséges szintet, javítóvizsgát nem tehet, az évfolyamot meg kell 

ismételnie. 

Ha a tanuló a javítóvizsgán minden tartárgyból elégtelentől különböző 

osztályzatot kap, a magasabb évfolyamra léphet. Ellenkező esetben az évet 

megismételheti. 

 

A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje 

Az iskolával jogviszonyban álló tanuló a különböző, magasabb jogszabályokban 

meghatározott vizsgákon vehet részt. 

A vizsgák formái: 

 Különbözeti 

 Osztályozó 

 Pótló 

 Javító 

Osztályozó vizsga 

Az egy adott évfolyam alatt a jogszabályokban meghatározott mértéknél többet 

hiányzó, vagy azon tanulók számára, akiknek engedélyezték, hogy egy vagy 

több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál 
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rövidebb idő alatt tegyen eleget, osztályozó vizsgát tart. Az osztályozó vizsga a 

félév (időszak) lezárása előtt két héttel történik. 

Erről az iskola a tanuló illetve szülője részére tájékoztatást ad.  

 

A 250 óránál többet mulasztott tanulók és a magántanulók esetében az 

osztályozó vizsga tantárgyai a következők: 

1. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika 

2-4. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, természetismeret 

5-6. évfolyam: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, 

természetismeret  

7-8. évfolyam: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, fizika, 

kémia, biológia, földrajz. 

 

A 250 óránál többet mulasztott tanulóknak 5-8. osztályokig idegen nyelvből is 

osztályozó vizsgát kell tenni.  

 

A tanulók – különösen a magántanulók - írásban kérhetik, hogy tanulmányaikat 

a tanulmányi idő megrövidítésével teljesíthessék. Ekkor a kért időszak alatt kell 

a teljes tanév tananyagát osztályozó vizsgán teljesíteni.  

 


