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8.a  angol  (szóbeli)                                  .  

                  

Országos Kompetenciamérés magyarból és matematikából, természettudományos tárgyakból és első 

idegennyelvből     

       

9.a  történelem (szóbeli)                                     

         

9.b, c,   első idegen nyelv ( szóbeli )             

  

  matematika (írásbeli)                

10.a  első idegen nyelv (írásbeli +szóbeli)              

                 

Országos Kompetenciamérés magyarból és matematikából, és természettudományos tárgyakból. 

                 

   

  matematika (írásbeli)                

10.b és c történelem (szóbeli)                             

  első idegen nyelv (írásbeli + szóbeli)             

                  

  Országos Kompetenciamérés magyarból és matematikából és természettudományos tárgyakból 

                   

               

  magyar (szóbeli)                   

11.a,b,c  előrehozott érettségi informatikából/idegen nyelvből    

        

12.a 

12.b 

12.c 

próbaérettségi idegen nyelvből 

próbaérettségi magyarból 

próbaérettségi történelemből 

próbaérettségi matematikából 

                                       2022.01.26. 

  külső szervezéssel, önkéntes alapon 

  külső szervezéssel, önkéntes alapon                                  

  külső szervezéssel, önkéntes alapon                                    
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A vizsgák értékelése: 

 

 Tantárgyi beszámolók (vizsgák) értékelése: 

o Minden vizsgát egyetlen jeggyel értékelünk (függetlenül attól, milyen részekből áll)  

o A százalékos értékelés a mindenkori középszintű érettségi százalékai szerint történik. 

o Nincs póttétel! 

o A vizsgákról minden diák Vizsgakönyvet kap, amelyet minden évben a bizonyítvánnyal egy időben 

vehet át és szeptemberben a bizonyítvánnyal egy időben ad le az osztályfőnöknek. 

 Osztályozó vizsgák értékelése:  

0%-24% 1 (írásbelin 12,5% kell a szóbelihez) 

25%-39% 2 

40%-59% 3 

60%-79% 4 

80%-100% 5 

 Javító vizsgák értékelése: 

0%-24% 1 (írásbelin és szóbelin is el kell érni a 25% -ot) 

25%-39% 2 

40%-59% 3 

60%-79% 4 

80%-100% 5 

 

Vizsgák alóli mentességek: 

Az éves vizsga letétele alól mentesül a tanuló az alábbi  feltételek mellett: 

Idegennyelvi vizsga 8. és 10.évfolyamon: 

 amennyiben a vizsga időpontjáig sikeres B2 komplex nyelvvizsgát tett. 

 amennyiben a az adott tanévben előrehozott érettségi vizsgára jelentkezik az adott idegennyelvből és a vizsga 

időpontjáig osztályozó vizsgát tett. 

 országos idegennyelvi verseny döntőjébe jutott. 

Magyar irodalom vizsga a 11. évfolyamon: 

 OKTV dolgozata a második fordulóba tovább küldhető. 
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Történelem vizsga a 9. és  a 10. évfolyamon: 

 A Savaria történelemverseny megyei döntőjében 1-10. helyezést ért el. 

Matematika a 10. évfolyamon 

 Az Arany Dániel Matematikaversenyen a dolgozata a következő fordulóba tovább küldhető.  


