Vizsgaszabályzat (2. verzió)
A nyolcadik évfolyamon tanulói diákok év végi belső vizsgájához
1. A vizsgák célja
  A továbbtanuláshoz szükséges általános iskolai ismeretek összefoglalása, szintetizálása,
gyakorlati alkalmazása.
 Az ismeretek, kulcsfontosságú tananyagok rendszerező áttekintése és készségszintű
alkalmazása, számonkérése.
 Az információszerző, feldolgozó technikák, a tanulási módszerek komplex alkalmazásának
gyakorlása.
 A szóbeli kifejezőkészség, kommunikáció fejlesztése.
 Magabiztos fellépést szerezzenek különleges feladathelyzetben.

2. A vizsgák előkészítése, időrendje
 A vizsgatételek, vizsgakövetelmények közzététele: a tanév 1. napja Felelős: munkaközösségvezetők, a tanévben érintett vizsgára felkészítő szaktanárok.
 Vizsgaidőszak: minden év május 1-31. között. Pontos vizsganapok az éves munkatervben
rögzített időpontokban, nyilvánossága: szeptember 15.
 További két pótvizsganap legkésőbb június 10-ig azok számára, akik igazolt hiányzásuk miatt
nem tudnak a vizsgarendben szereplő időpontban megjelenni.
 Ettől eltérő időpontot indokolt esetben, írásbeli kérelem benyújtásával az iskola igazgatója
engedélyezhet.
 A Vizsgaszabályzat nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető az iskola irattárában,
könyvtárában, az iskola honlapján. A nyolcadik évfolyamos tanulók szülei tanév elején szülői
értekezleten tájékoztatást kapnak a Vizsgaszabályzatról.

3. Felkészülés a vizsgákra
 A vizsgára történő felkészülést a szaktanárok, fejlesztő pedagógusok segítik.
 A tanuló által igénybe vehető segítség formái:
a.) tanórai keretben történő tételfeldolgozás, feladatmegoldás, gyakorlás
b.) szaktanári konzultáció, korrepetálás, tehetséggondozás, fejlesztő órák

4. A vizsgáztatók megbízása és a vizsgák dokumentálása
 A vizsgabizottság két tagból áll: a tantárgyat tanító szaktanár és egy szakos kollega.
 A szakos kollegát az iskola igazgatója bízza meg a feladattal.
 A vizsgáról jegyzőkönyv készül, melyet a vizsgáztatók aláírásukkal hitelesítenek, és az
iskola iktat.

 A szaktanár az írásbeli dolgozatokat, valamint a diák szóbeli felkészülés alatti jegyzeteit egy
évig megőrzi.
 Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák megjelölésével értékeli és
aláírásával látja el.
 A dolgozatok egy év múlva selejtezhetők.

5. Vizsgatantárgyak és vizsgatípusok
Tantárgy
Magyar irodalom
Matematika
Emelt szintű angol nyelv
Német nyelv és irodalom

írásbeli
*
*
*

szóbeli
*
*
*

6. A vizsgáztatás folyamata
 A vizsgák az iskola épületében, a kijelölt termekben és időpontokban zajlanak.
 A vizsgázók kötelesek az előre kifüggesztett vizsgabeosztás szerint megjelenni.
 A vizsgán a vizsgázó ünnepi öltözetet visel: fehér felső, sötét alj v. nadrág.
 Ha a tanuló igazoltan hiányzik a kijelölt vizsganapon, az igazgató engedélyezheti, hogy a
tanuló a kiírt időponttól eltérő időpontban tegyen vizsgát.
 A tanulók a vizsgateremben a vizsga rendjét nem zavarhatják.
 Az írásbeli vizsga feladatlapját a szaktanárok készítik el és nyomtatott formában a vizsgát
megelőzően egy héttel az igazgatónak leadják.
 A vizsgateremben egy időben padonként egy tanuló vizsgázhat.
 Az írásbeli vizsga feladatainak megoldására 45 perc áll rendelkezésre, amelyhez a megadott
segédeszközök használhatók.
 A szóbeli vizsga témaköreit a vizsgaszabályzat tartalmazza, mely felülvizsgálatára és
módosítására a vizsgát követően tanévenként augusztus 31-ig van lehetőség.
 A szóbeli vizsgán három tanuló tartózkodik a vizsgateremben, melyből egy fő vizsgázik, két
fő felkészül.
 A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó
számára biztosítani kell a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 68.§. rájuk vonatkozó
bekezdéseit:
a) az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc
perccel meg kell növelni,
b) lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt
használja,
c) amennyiben a tanuló szakvéleménye indokolja a vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli
vizsgát tehet,
 A szóbeli vizsgafeleletre (irodalom, angol vagy német nyelv) a tanulók számára legalább 15
perc felkészülési időt kell biztosítani;
 A feleletre 10 perc áll rendelkezésre;

 A vizsgáztató, a szóbeli felelési módnál nehézségekkel küzdő tanulók esetében köteles segítő
magatartást tanúsítani;

7. Vizsgamentesség









A vizsgán való részvétel kötelező.
A vizsgaszabályzatban rögzített feltételek teljesülése esetén a tanuló mentesül a
vizsgakötelezettség alól.
Vizsgamentességet kap a tanuló a vizsgatárgyból a 7-8. évfolyamos versenyeken elért
alábbi helyezések alapján:
a városi szintű tanulmányi versenyeken elért I-III. helyezés;
megyei tanulmányi versenyen elért I-X. helyezés;
országos tanulmányi versenyen elért I-XX. helyezés;
országosan meghirdetett, vizsgatárgyhoz kapcsolódó pályázaton elért I-X. helyezés.
nyelvi vizsga esetén megszerzett alap v. középfokú nyelvvizsga

8. A vizsgák értékelése



Abban az esetben, ha egy vizsga több vizsgarészből áll, a végső eredmény a vizsgarészekre
adott osztályzatok átlaga.

 A vizsgák eredményének kihirdetése szóbeli vizsga esetén a vizsga napján, írásbeli vizsga
esetén öt munkanapon belül történik.
 A mentességet kapott tanulónak az adott vizsgatárgyra vonatkozó érdemjegye jeles.


Az írásbeli vizsgák a N/P programban meghatározott százalékok alapján piros (súlyozott)
jeggyel kerülnek értékelésre.

 Százalékos értékek:
91 - 100% - 5
76 - 90% - 4
51 - 70% - 3
34 - 50% - 2
0 - 33% - 1
 A tétel visszaadása elégtelen vizsgajegyet jelent.
 Új tétel húzásakor a két érdemjegy átlagából kell a végleges vizsgajegyet meghatározni.
A német vagy angol nyelvi vizsga értékelése: pontozás alapján százalékosan és érdemjeggyel
történik
a) Szóbeli vizsgarész nyelv:
 Értékelés szempontjai:
 szóbeli kifejezőkészség
 szókincs
 nyelvhelyesség

5p
5p
5p

 kiejtés

5p

b) Irodalom szóbeli vizsga:
 Témában való jártasság
 Szóbeli kifejezőképesség
 Önálló témakifejtés
c) Írásbeli angol, német, matematika vizsgarész értékelése: a szerezhető pontszám alapján a
százalékok érdemjegyre váltásával történik.

9. Angol vagy német nyelvi vizsga
A) A vizsga tartalma: a vizsga szóbeli és írásbeli részből áll



az írásbeli vizsgarész a nyelvi mérés központi feladatlapja
a vizsga szóbeli része a szaktanárok által összeállított témakörökön alapul és két részből áll:
a) témakör kifejtése: kb. 15 mondatban
b) képleírás: kb. 10-15 mondatban





szóbeli témakörök:
1.

Bemutatkozás (személyes információk)

2.

Családom

3.

Napirend

4.

Iskola

5.

Időjárás és öltözködés

6.

Ünnepek

7.

Étkezés, ételek

8.

Egészség és sportok

9.

Szórakozás

10.

Lakóhelyem bemutatása

képleírás:


a képek a megadott témakörökhöz kapcsolódnak

B) A vizsga menete
a) Szóbeli vizsgarész:




A megadott tíz témakörből a tanuló húz egyet, majd kifejti a témakört
Szükség esetén a szaktanár segítő/rávezető kérdéseket tesz fel
A témakör kifejtése után a tanuló húz egy képet és az adott nyelven bemutatja.
b) Írásbeli vizsgarész:



a vizsga lebonyolítása a nyelvi mérés szabályzata szerint történik

C) Minimumszint, többletidővel, helyesírás alóli felmentéssel rendelkező tanulók



Szóbeli vizsgán:
- minimum: témánként öt mondat
Írásbeli vizsgarészen: a nyelvi mérés szabályzata szerint járnunk el

10. Irodalom
A) A vizsga tartalma: szóbeli felelet


A szóbeli tételsor a hetedik és nyolcadik osztályban tanult tananyagon alapul kiegészülve
irodalomelméleti, stilisztikai és verstani ismeretek számonkérésével

Témakörök/ismeretanyag:










Műnemek, műfajok, a ballada mint műfaj bemutatása
Kölcsey Ferenc Huszt című versének elemzése, az epigramma és a disztichon.
Korstílusok, stílusirányzatok, a romantika bemutatása
Vörösmarty Mihály Szózat című versének elemző bemutatása
Az impresszionizmus bemutatása, Tóth Árpád Körúti hajnal című versének elemzése
A novella. Móricz Zsigmond Hét krajcár című novellájának elemzése
A Csinszka és Léda szerelem Ady Endre verseiben, az Őrizem a szemed című vers
elemzése
A Nyugat című folyóirat jelentősége, az első nemzedék költői
A regény. Tamási Áron Ábel a rengetegben című regényének bemutatása
József Attila Születésnapomra c. versének elemzése

11. Matematika
A) A vizsga tartalma: egységes feladatlap írásbeli megoldása az felsorolt feladattípusokból válogatva









Egyenletek megoldása ellenőrzéssel.
Szöveges feladat (százalékszámítás, arányosság).
Grafikon értelmezése, adatok leolvasása, kiszámítása.
Alapműveletek racionális számokkal (tört, tizedestört).
Terület- és kerületszámítás (háromszögek, négyszögek).
Egyszerű függvények ábrázolása, jellemzése.
Számtani sorozat (megkezdett sorozat folytatása, szabályfelismerés).
Téglatest felszíne, térfogata.

A belső vizsgaszabályzat a tapasztalatok alapján évente felülvizsgálatra kerül.
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