
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok 

alatti vizsgák tervezett ideje 

 

1. Osztályozó vizsga 

 

A tanulónak év végén osztályozó vizsgát kell tennie: 

‒ ha az adott évfolyamot magántanulói státuszban végzi, 

‒ ha felmentést kapott a mindennapos iskolába járás alól külföldi tartózkodás miatt, és 

külföldön szerzett bizonyítványának hiteles fordítását nem mutatta be, 

‒ ha mulasztott óráinak száma meghaladja a 250 órát és a nevelőtestület döntése alapján 

osztályozó vizsgát tehet. 

‒ ha mulasztása meghaladja egyes tantárgyak óraszámának 30%-át és a nevelőtestület 

engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. 

 

Az osztályozó vizsga tantárgyai: 

‒ 1-4. évf.: magyar nyelvtan és irodalom, matematika, környezetismeret, 

4. évfolyamon idegen nyelv és informatika is. A Montessori osztályokban 1-3. évfolyamon a 

vizsgát szövegesen, 4. évfolyamon osztályzattal értékeljük. A sportos szemléletű 

osztályokban 1. évfolyamon szöveges értékelést alkalmazunk, 2-4. évfolyamon osztályzattal 

értékeljük az osztályozó vizsgát. 

‒ 5-6. évf.: magyar nyelvtan és irodalom, matematika, történelem, természetismeret, idegen 

nyelv, informatika, ének-zene, vizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat, testnevelés és 

sport, 5. évfolyamon hon- és népismeret is. 

‒ 7-8. évf.: magyar nyelvtan és irodalom, matematika, történelem, fizika, kémia, biológia, 

földrajz, idegen nyelv, informatika ének-zene, vizuális kultúra, technika, életvitel és 

gyakorlat, testnevelés és sport. 

 

Az évfolyamonkénti, tantárgyankénti követelmények megegyeznek a helyi tantervben 

megfogalmazott tanév végi követelményekkel. 

A részletes vizsgaszabályzatot az iskola Pedagógiai Programja és a honlap tartalmazza. - 

https://www.batyi.hu/_files/ugd/76c2d5_8378c594a4814885af0d539abbced75b.pdf 

 

2. A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje 

A 7. osztályos tanulók matematika, a 8. osztályos tanulók magyar nyelv és irodalom és angol 

vagy német nyelv tantárgyakból kötelesek vizsgát tenni a következőképpen: 



matematika: írásbeli 

magyar nyelvtan: írásbeli, 

magyar irodalom: szóbeli 

angol és német nyelv: szóbeli és írásbeli 

 

Az írásbeli vizsgák május hónapban vannak, a szóbeli vizsgák június első hetében (2023. 

június 2.). A szóbeli vizsgák pontos időpontját az adott tanév munkaterve tartalmazza. Az 

írásbeli vizsgák időpontját a szaktanárok minden tanévben május 15-ig határozzák meg és 

erről a tanulókat tájékoztatják. 

 

A részletes vizsgaszabályzatot az iskola Pedagógiai Programja tartalmazza. 


