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Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti 
vizsgák tervezett ideje 

Osztályozó vizsgát az iskola a félév- és a tanévzárás hónapjában (január és június), illetve szükség 

esetén a tanítási év során bármikor szervezhet. 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha: 
1. a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, 

2. engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az  

előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget, 

3. ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven 

tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 

4. ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott  

tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és mulasztásai miatt évközben 

érdemjeggyel nem volt értékelhető, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei megegyeznek az iskola helyi 

tanterve által tartalmazott követelményrendszerrel. 

 
Az osztályozó vizsga tantárgyai évfolyamonként: 

1-3. évfolyam 
● Magyar nyelv és irodalom 

● Matematika 

● Környezetismeret 

● Hit- és erkölcstan 
4-6. évfolyam 

● Magyar nyelv 

● Magyar irodalom 

● Matematika 

● Környezetismeret (4. osztály) 

● Idegen nyelv 

● Történelem (5-6. osztály) 

● Természetismeret/ Természettudomány (5-6. osztály) 

● Informatika/ Digitális kultúra (5-6. osztály) 

● Hit- és erkölcstan  
7-8. évfolyam 

● Magyar irodalom 

● Magyar nyelv 

● Matematika 

● Történelem 

● Idegen nyelv 

● Biológia 

● Kémia 

● Fizika 

● Földrajz 

● Informatika/ Digitális kultúra 

● Hit- és erkölcstan 

http://www.zenitiskola.hu/
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Osztályozó vizsgák     

2022. dec. 8.: Jelentkezési határidő félévi osztályozó vizsgára  

2023. jan. 5.: Félévi osztályozó vizsga 

2023. ápr. 30.: Jelentkezési határidő év végi osztályozó vizsgára 

2023. jún. 8.: Év végi osztályozó vizsga 

 
Javítóvizsgák:        Felelős:  

2022. aug. 24.: Év végi elégtelen osztályzat esetén    tanítók 

 
Különbözeti vizsgák:       Felelős:  

2022. dec. 8.: Jelentkezési határidő félévi különbözeti vizsgára      tanítók  

2023. jan. 5.: Félévi különbözeti vizsga                                            tanítók 

2023. jún.15: Jelentkezési határidő év végi különbözeti vizsgára    tanítók 

2023. aug. 24.: Év végi különbözeti vizsga                                      tanítók 
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