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Osztályozóvizsga információk 

9-12. évfolyam, 2022/23. tanév 1. félév 
 
A 20/2012. EMMI rendelet 64.§ (6) szerint, ha a tanuló hiányzása egy tantárgyból meghaladja az órák 30%-
át és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, akkor az adott 
tantárgyból nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. 
 
Egyéni munkarend esetén, az évfolyam minden tantárgyából vizsgára kötelezett, kivéve, ha kérelemre az 
igazgató mentesítette a készség tantárgyak értékelése és minősítése alól. 
 
Az osztályozó vizsga lehet írásbeli és szóbeli, gyakorlat, illetve házi dolgozat (projekt) készítése. 
 
Erre a következő időpontokban van lehetőség: 
 

Nappali tagozaton 

Tantárgy Vizsgaidőpont Tantárgy Vizsgaidőpont 

Bibliaismeret Projektmunka* Magyar nyelv és irodalom 2023.01.16. 8.00 ** 

Edzéselmélet Projektmunka* 
Történelem / Történelem, 
társadalmi és állampolgári ism. 

2023.01.16. 9.50 ** 

Életvitel és gyakorlat Projektmunka* Sporttörténet 2023.01.16. 11.40 ** 

Ének-zene Projektmunka* Matematika 2023.01.17. 8.00 ** 

Filozófia Projektmunka* Kémia 2023.01.17. 9.50 ** 

Magyar nyelv és irodalom 
fakt. E 

Projektmunka* Angol nyelv fakultáció K, E 2023.01.17. 11.40 

Művészetek Projektmunka* Földrajz 2023.01.17. 11.40 

Sportetika Projektmunka* Fizika 2023.01.18. 8.00 ** 

Sportpszichológia Projektmunka* Angol nyelv 2023.01.18. 9.50 ** 

Társadalomismeret Projektmunka* Német nyelv 2023.01.18. 11.40 ** 

Társadalomismeret 
fakultáció 

Projektmunka* Digitális kultúra 2023.01.19. 8.00 ** 

Történelem fakultáció K, 
E 

Projektmunka* Biológia / Biológia-egészségtan 2023.01.19. 11.40 ** 

Vizuális kultúra Projektmunka* 
** A szóbeli vizsgák az írásbeli vizsga napján kiírás 

szerint kezdődnek. Természettud. Biológia 
modul 

Projektmunka* 

 
Esti tagozaton*** 

Tantárgy Vizsgaidőpont 
Magyar nyelv és irodalom // Irodalom/Anyanyelv, kommunikáció 2023.01.10. 15.00 
Matematika 2023.01.10. 16.30 
Történelem 2023.01.10. 18.05 
Német nyelv 2023.01.11. 15:00 
Angol nyelv 2023.01.11. 16.30 
Kémia 2023.01.11. 18.05 
Biológia  2023.01.12. 15.00 
Digitális kultúra/Informatika/Informatika fakultáció 2023.01.12. 16.30 
Földrajz 2023.01.12. 18.05 
Fizika 2023.01.13. 15.00 
Művészetek Projektmunka* 
Természettudomány Földrajz modul (11.) Projektmunka* 

 
***Az esti tagozaton a szóbeli vizsgák az írásbeli vizsga eredményének függvényében a 
2023. január 16-20-ai héten a kiírás szerint kezdődnek, melyről a Krétán keresztül küldünk 
értesítést. 
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*A projektmunkák leadási határideje mindkét tagozaton 2023. január 16. (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 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 (35 %-os) szintet. 

 
Kérem, gondoskodjon róla, hogy gyermeke/Ön felkészülten megjelenjen a vizsga időpontjában. 
 
2022. december  
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