
„A bölcs tanítás az élet forrása.” 
(Példabeszédek 13:14.) 

 

Kovács Pál Baptista Gimnázium 
1153 Budapest, Rädda Barnen u. 20. • Telefon: 06-1-307-74-19   

http://www.kpgimi.hu  • e-mail: kovacs.pal@baptistaoktatas.hu 

OM azonosító: 100537 
 

 

 

 

Osztályozóvizsga információk 
12. évfolyam 

2. félév 
 
Az osztályozó vizsga lehet írásbeli és szóbeli, gyakorlat, illetve házi dolgozat (projekt) készítése. 
 
Egyéni munkarend esetén, az évfolyam minden tantárgyából vizsgára kötelezett kivéve ha, kérelemre az 
igazgató mentesítette a készség tantárgyak értékelése és minősítése alól. 
 
A koronavírus-járvány miatt a köznevelés 2020. november 11. óta tantermen kívüli, digitális munkarend 
szerint működik, ami a tanulókkal való kapcsolattartás, a tanulói teljesítményértékelés új formáinak 
előtérbe kerülését tette szükségessé. Az írásbeli dolgozatok a Google Classroom felületén a „Vizsga 
terem” tanteremben az alábbi időpontokban lesznek elérhetőek. A vizsga napján online (Zoom) 
szóbeli vizsgára küldünk meghívót. A szóbeli tétel számát a Google véletlenszám generátorával 
végezzük, mely alapján a kidolgozandó tételek a Google Classroom felületén a „Vizsga terem” 
tanteremben az írásbeli vizsgákat követően az alábbi időpontokban lesznek elérhetőek.  
 

Vizsgaidőpontok: 
 

Tantárgy Vizsgaidőpont Tantárgy Vizsgaidőpont 
Bibliaismeret Projektmunka* Magyar nyelv és irodalom 2021.04.26. 8.00 
Biológia fakultáció Projektmunka* Angol nyelv 2021.04.26. 9.50 
Edzéselmélet Projektmunka* Angol nyelv fakultáció E 2021.04.26. 11.40 
Életvitel és gyakorlat Projektmunka* Informatika fakultáció 2021.04.26. 11.40 
Filozófia Projektmunka* Matematika 2021.04.27. 8.00 
Művészetek Projektmunka* Történelem 2021.04.27. 9.50 
Sportetika Projektmunka* Biológia 2021.04.27. 11.40 
Társadalomismeret Projektmunka* Német nyelv 2021.04.28. 8.00 
Társadalomismeret fakultáció Projektmunka*  

A szóbeli vizsgák az írásbeli vizsga napján 
kiírás szerint kezdődnek. 

Testnevelés fakultáció Projektmunka* 
Történelem fakultáció Projektmunka* 

 
*A projektmunkák leadási határideje 2021. április 26. (hétfő) 12 óra, melyeket a 
vizsga@kpgimi.net e-mail címre kell elküldeni vagy személyesen zárt borítékban az irodán leadni. 
 
A vizsga követelményei megtalálhatóak iskolánk honlapján a www.kpgimi.hu → Vizsgák → Osztályozó- és 
különbözeti vizsgák menüpont alatt. 
 
Aki az osztályozóvizsga írásbeli részén igazolatlanul nem jelenik meg, annak a féléves osztályzata 
elégtelen.  
 
Az írásbeli vizsgák tantárgyanként legalább 60 perc hosszúságúak, a szóbeli vizsgán 30 perc 
felkészülési idő áll a tanuló rendelkezésére, a szaktanár döntése alapján póttétel húzatható.  
 

A sikeres vizsga teljesítéséhez az egyes vizsgarészekből külön-külön el kell érni az elégséges 
(30%-os) szintet. 

 
Kérem, gondoskodjon róla, hogy gyermeke felkészülten megjelenjen a vizsga időpontjában. 
 

Szitt Zsolt s.k. 
igazgató 
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