
Az osztályozó vizsgák követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje 
 

A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei 

A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha az oktatási 
miniszter által kiadott kerettantervekben "A továbbhaladás feltételei" c. fejezetekben meghatározott 
követelményeket az adott évfolyamon a tanév végére minden tantárgyból teljesítette.  

A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve érdemjegyei 
alapján bírálják el. A második-nyolcadik évfolyamon minden tantárgyból az "elégséges" év végi 
osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz. 

Ha a tanuló a második-nyolcadik évfolyamon tanév végén egy vagy két tantárgyból szerez elégtelen 
érdemjegyet, a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javító vizsgát tehet.  

A második-nyolcadik évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat 
megállapításához a tanulónak minden tantárgyból osztályozó vizsgát kell tennie ha: 

-  az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól; 

-  az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi követelményeket az  
előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse; 

-  egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott; 

-  az adott tantárgy éves óraszámának a 30%-át meghaladta a hiányzása 

-  magántanuló volt. 

Az első évfolyamon a közoktatási törvény előírásának megfelelően a tanuló csak abban az esetben nem 
léphet magasabb évfolyamba, ha 

-  az adott tanév során 250 óránál többet mulasztott. 

-  a szülő s szorgalmai időszak vége előtt (legkésőbb az osztályozó értekezletet megelőző napon) írásban 
kérte az évismétlést 

A helyi tantervben nem szabályozott esetekben a köznevelési törvény és a kerettantervek kiadásáról, 
bevezetéséről és alkalmazásáról szóló rendelet előírásait kell alkalmazni. 

Ha a tanuló független vizsgabizottság előtt vagy vendégtanulóként ad számot tudásáról, a vizsgáztató 
intézmény a tanuló osztályzatáról a törzslapon történő bejegyzés céljából három napon belül írásban 
értesíti azt az iskolát, amelyikkel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. A tanuló magasabb évfolyamra 
lépéséről – figyelembe véve a független vizsgabizottság által adott vagy a vendégtanulóként szerzett 
osztályzatot – az az iskola dönt, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mérési naptár –óvoda 

 

  Kis csoport Középső csoport Nagy csoport 

Tehetségműhelybe történő beválogatás - - szeptember 

Bemeneti mérés  november - - 

Szociometria május október-január október-január  

Részképesség-és beszéd vizsgálatok  - - szeptember-

október 

DIFER mérés  - október október 

Fejlődés nyomon követése 

gyermekenként (tehetségígéretekre 

utaló jegyek folyamatos megfigyelése) 

január-május január-május január-május 

 
 

Mérési naptár- alsó tagozat 
 

  1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

DIFER szeptember- 

november. 

október 

visszamérés 

  

Számolási 

alapműveletek  

 március  májusi vizsga 

Olvasás  

- néma értő 
- hangos  (olvasás-
technika) 

 április április májusi vizsga 

Másolás/helyesírás   április március  

Nyelvtani ismeretek    március májusi vizsga 

Hittan - illemtan március március március március 

Életünk és környezetünk  
(hagyományaink is) 

  április  

 

 

 

 

 

 



Mérési naptár- felső tagozat 

  5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Megjegyzés 

Matematika - 
alapműveletek 

Október (í) Február (í)  
Országos 
komp.mérés 
május  

Április (í)  November vége (í)  
Év végi vizsga (í) 
Országos komp. 
május 

  
 

Próba komp. mérés Május (í) Március (í) Május (í) Március (í)   

Olvasás December (sz) Országos 
komp.mérés 
május  
 

- - Országos komp. 
május  
8. évfolyam 

Helyesírás/nyelvtan Április (í) - Év végi vizsga (í) 

Irodalom - Április (sz) Év végi vizsga (sz) 

Történelem - Április (sz) Április (í) Év végi vizsga (í)   

Idegen nyelv - Országos mérés  
május 
 

Május vége (sz) Év végi vizsga (sz) 
Országos mérés  
május  

 

Természetismeret - Április  (sz) - -   

Hittan - Május 
konfirmáció 

Bibliaismeret (í) 
Április 

Év végi vizsga (sz)  

Informatika - - - Év végi vizsga (gy)  

Fizika - - - Év végi vizsga (í)  

Kémia - - - Év végi vizsga (í)  

Biológia - - - Év végi vizsga (í)  

Földrajz - - - Év végi vizsga (í)  

Komplex (fizika, 
kémia, 
biológia, földrajz)  

- - Április (í) -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedagógiai-pszichológiai mérések 

5. évfolyam 

Személyiségfejlesztés  Tanulás Közösség Idő 

Énkép – kérdőív 

 

 

Figyelem  szeptember 

Ki vagyok?  Emlékezet  szeptember 
Önismereti teszt Logikus gondolkodás  szeptember 

 Kreativitás  október 

Szorongás Tanulási szokások Saját közösség iránti attitűd november 

 Tanulási stílus  december 

 Iskolai motiváció Szociometria december 

6. évfolyam 

Személyiségfejlesztés Tanulás Közösség Idő 
Önértékelés Figyelem Szociometria szeptember 

 Emlékezet  szeptember 

 Logikus gondolkodás  szeptember 
Személyi kontroll Kreativitás Saját közösség iránti 

attitűd 

október 

 Hogyan tanulok?  november 

Boldogság- és 

szomorúságforrások 

Tanulási orientáció 

(stratégia) 

 november 
Sikerkeresés, kudarckerülés   december 

7. évfolyam 

Személyiségfejlesztés Tanulás Közösség Idő 
Önismereti teszt - pályaválasztás Figyelem Szociometria szeptember 

Pályaválasztás, hajlam és 

hivatás 

Emlékezet  szeptember 

 Logikus gondolkodás  szeptember 

Felelés, nyilvános szereplés Kreativitás  október 
Tanulói stressz  Saját közösség iránti attitűd november 

Impulzivitás, kockázatvállalás, 

empátia 

Tanulási orientáció 

(stratégia) 

 november 

A pálya iránti érdeklődés Tanulási stílus  december 

 

8. évfolyam 

Személyiségfejlesztés Tanulás Közösség Idő 

Énkép, szociális kép Figyelem Szociometria szeptember 
 Emlékezet  szeptember 

 Logikus gondolkodás  szeptember 

Jövőkép  Kreativitás  október 
A pálya iránti érdeklődés Iskolai motiváció A közösség értékrendje november 

Vizsgaszorongás   december 

 

 


