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A szakgimnáziumi tanulók év végi vizsgáztatásának rendje 

 

Cél:  

A tanulók szoktatása a folyamatos tanuláshoz, felkészültségük meghatározott  szakaszonként való 

mérése, a vizsgarutin kialakítása. 

Alapelvek 

─ A vizsga minden szakgimnáziumi tanuló számára kötelező. 

─ A vizsgáról a tanév kezdetén tájékoztatást kap minden tanuló. 

─ Egy tantárgyból egyetlen (összevont) vizsgajegyet kap a tanuló, kivéve az ágazati szakmai érettségi 

tantárgyat. 

─ A vizsgajegy kialakítása tantárgyanként, a mindenkori érettségi ponthatárok szerint történik. 

─ A vizsgajegy két témazáró dolgozatjegy értékének felel meg, és bekerül az osztálynaplóba. 

─ A sikertelen vizsga önmagában nem von maga után elégtelen év végi osztályzatot. 

─ A sikeres vizsga önmagában nem mentesít az esetleges év végi elégtelen osztályzás alól. 

─ A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből állhat. 

ÍRÁSBELI 

─ Az írásbeliről való hiányzás esetén a tanuló két szóbeli tételből vizsgázik. 

─ Szóbeli vizsga hiányában az írásbeliről való hiányzás esetén a tanulónak pótolnia kell az írásbeli 

dolgozatot. 

─ a 9., 10. és 11. évf. írásbeli vizsgáit a tavaszi hónapokban (március – május) rendezzük meg. 

─ A 12. évfolyam írásbeli vizsgái az érettségihez hasonló körülmények között zajlanak. (pl. 

tananyagtartalom és időtartam vonatkozásában) 

─ Az ágazati szakmai érettségi tantárgyak írásbeli vizsgái a következők szerint folynak: a 9., 10. és 11. 

évfolyamon a feladatlapok 3-3, ill. 5-5 kérdést, témakört tartalmaznak szakmai elméleti 

tantárgyanként. Ezeket a témaköröket a tantárgyat tanító tanárok külön-külön javítják és értékelik, 

majd az osztályzatot saját tantárgyukhoz beírják a naplóba. 

 



SZÓBELI 

─ A szóbeli vizsga témaköreit a szaktanárok teszik közzé, legkésőbb az aktuális tanév január 31-éig. 

─ A szóbeli vizsgáztatás legalább kéttagú bizottság előtt folyik. 

─ A 10. és 11. évfolyam szóbeli vizsgáztatását az írásbeli érettségivel azonos időpontokban 

szervezzük. 

─ Az ágazati szakmai érettségi tantárgyak szóbeli vizsgái a következők szerint folynak: a 10. és 11. 

évfolyamon egyetlen tételt húz a tanuló, és a kapott osztályzatot minden olyan tantárgyhoz beírják a 

szaktanárok, amelyeknek témakörei, tananyagtartalma szerepelnek az adott tételben. 

─ A 12. évfolyam a tanulók létszámának függvényében egy vagy két előre meghatározott tanítási 

napon át szóbelizik április hónapban az érettségihez hasonló körülmények között. 

 

 



 

 


