
A Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű 

Általános Iskola és Gimnázium gimnáziumi házi vizsga szabályzata 

 

A házi vizsgák célja: tanulóink átismételjék az addig tanultakat, megismerjék a vizsgákra 

történő felkészülés módszereit, valamint a vizsgaszituációt, segítve ezzel érettségi vizsga 

sikerét. 

A vizsgák tartalmát, formáját az egyes tantárgyakra lebontott követelményrendszer rögzíti.  

A vizsgák időpontját az aktuális tanév rendje tartalmazza. 

A vizsgajegy beszámítása: a vizsgajegy két tantárgyi jeggyel egyenértékű, amely 9 - 10. évfolyamon 

javíthatja a félévi, tanév végi osztályzatot,11-12. évfolyamon teljes egészében beszámít az 

osztályzatba. 

A vizsga eredményéről a szülő, gondviselő külön írásbeli értesítést is kap.  

Igazolatlan hiányzás esetén a vizsga eredménye elégtelennek minősül. Igazolt hiányzás 

esetén pótló vizsgát tesz a tanuló. A vizsga elmulasztása esetén a vizsga elégtelennek minősül. 

A szóbeli vizsgák bizottság előtt folynak. A vizsgabizottság tagja lehet: szaktanár, 

osztályfőnök, az igazgatóság képviselője, munkaközösség-vezető. A vizsgáról jegyzőkönyv 

készül. 

Az írásbeli vizsgák a munkaközösségek által meghatározott időtartamúak. 

 Az írásbeli vizsga napján más tárgyból számonkérés nem lehet, ha a vizsga eléri a négy 

óra időtartamot, akkor a tanulóknak aznap nem lehet több órájuk. Mivel az írásbeli vizsgák 

tanítási napon zajlanak, a tanulóknak ki kell tölteni a vizsgán rendelkezésre álló idő 80%-át.  

A vizsga lebonyolításánál az érettségi szabályok érvényesek, kivéve, hogy házi vizsgán 

szakos tanár is lehet felügyelő tanár. 

A szóbeli vizsgákat egy osztálynak egy tanítási napra kell szervezni. A szóbeli tételek 

száma tantárgyanként öt, és úgy kell összeállítani őket, hogy egy-egy felelet tizenöt perces 

felkészülési idővel maximum tízperces legyen. A tételeket kidolgozásra legkésőbb a vizsga 

előtt négy héttel ki kel adni a tanulóknak. 

A vizsgákon a külsőségek az érettségi vizsgához hasonlatosak. Eredményhirdetést előre 

megbeszélt időpontban tartunk. 

A kijavított írásbeli dolgozatokat az eredményhirdetés előtt a tanulók megtekinthetik. 

Az eredményhirdetés a szülők, gondviselők számára nyitott. 

Vizsgarend 



 

Évfolyam Félév Tanév vége 

9.  

----- 

Emelt óraszámú idegen nyelv (szóbeli) 

Történelem (szóbeli) 

10. Magyar (szóbeli) 

Történelem (szóbeli) 

Emelt óraszámú idegen nyelv (szóbeli) 

Földrajz (szóbeli), Kémia (szóbeli) 

(A földrajz és a kémia tantárgyak közül egyet kell a 

tanulónak választani)  

11. Emelt óraszámú idegen nyelv 

(írásbeli) 

Matematika (írásbeli) 

 

Emelt óraszámú idegen nyelv (írásbeli) 

Biológia, vagy választott fakultációs tantárgy 

(szóbeli) 

(Biológia, vagy választott fakultációs tantárgyak közül 

egyet kell választani) 

12. Magyar nyelv és irodalom 

(írásbeli) 

Történelem (írásbeli) 

 

--------- 

 

 

Jászberény, 2020. szeptember 1.  
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