
 

 B, Helyi szakaszvizsgák 

1. A vizsga fajtája, célja 

A gimnázium valamennyi tanulója számára kötelező a helyi szakaszvizsga letétele. A 
szakaszvizsga célja az, hogy a tanuló az érettségi vizsgához hasonló 
vizsgahelyzetben adjon számot arról, milyen mértékben sajátította el a helyi 
tantervben a továbbhaladás feltételeként megfogalmazott kompetenciákat. A 
felkészülés során a tanuló az érettségi előtt rendszerezze tudását és ismételje át a 
tanultakat. 

 

 

2. Vizsgaforma 

A helyi szakaszvizsga formája az érettségi vizsgához hasonlóan írásbeli és 
szóbeli, illetve drámából gyakorlati is. 

 

3. Vizsgatárgyak 

A tanulóknak kötelező helyi szakaszvizsgát tenni az alábbiak szerint: 
 a 9. évfolyamon magyar nyelvtanból és matematikából csak írásbeli 
 a 10. évfolyamon  történelemből, egy idegen nyelvből (a tanuló választása 

szerint, a két tanult nyelv egyikéből, kivéve a NYEK osztályokat, akik az első 
nyelvet nem választhatják).  

 a 11. évfolyamon a tagozatnak megfelelő tantárgy (dráma vagy sportelmélet) 
illetve egy szabadon választott tantárgy (biológia, kémia, földrajz, fizika, 
művészettörténet) 

A helyi szakaszvizsga tematikáját minden év október 15–30. között ismertetni 
kell a tanulókkal. 

 
 

4. Vizsgaidőszakok: 

 Írásbeli és szóbeli vizsga: a tanév végén az érettségi vizsgákhoz igazítva 

 Dráma gyakorlat a szóbeli napján 

5. Jelentkezés a vizsgákra 

A helyi szakaszvizsgára jelentkezni kizárólag a választott nyelvből kell, a jelentkezés 
határideje minden tanév második félévének első hete. 
 
 

6. A helyi szakaszvizsgán nyújtott teljesítmény minősítése 

A vizsgázó írásbeli és szóbeli teljesítményét a lehetséges összpontszám 
százalékában határozzuk meg.  
Az írásbeli és a szóbeli minden tantárgyból 60% – 40%-ban kerül beszámításra. 
Matematikából és magyar nyelvtanból az írásbeli vizsga alapján kap osztályzatot a 
vizsgázó.  



A vizsgázónak az írásbeli és a szóbeli vizsgán egyaránt legalább 31%-ot kell 
teljesítenie ahhoz, hogy a vizsgatárgyból legalább elégséges osztályzatot kapjon. 
Dráma és színjátszás tantárgyból a szakaszvizsga három része egyenlő arányban 
kerül beszámításra. 
Az osztályzatokat – a többi vizsgához hasonlóan - az alábbi skála alapján alakítjuk ki: 

 0 - 30 %→1 

 31 - 50%→2 

 51 -70 %→3 

 71 - 85%→4 

 86 - 100%→5 
 
 

7. A vizsga leírása 
A helyi szakaszvizsga az érettségi vizsgának megfelelően írásbeli és szóbeli 
feladatokból áll, amelyek dráma tantárgyból gyakorlati feladatokkal egészülnek ki. A 
szakaszvizsgán póttétel húzása nem lehetséges. 
A helyi szakaszvizsga feladattípusait az érettségin is előforduló feladattípusok közül 
válogatjuk. 
 
 
8. A vizsga helye a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban való tanulás 
rendszerében 

a) A szakaszvizsgán elért eredmény (érdemjegy) a kötelező tárgyakból bekerül a 
naplóba és az év végi osztályzatba 1/3 –ad részben számít bele. 

b) Ha az éves munka elégséges, de a szakaszvizsga elégtelen, a tanuló év végi 
érdemjegye is elégtelen. 

c) A tagozatnak megfelelő illetve a szabadon választott tantárgy teljesítése a 
továbbhaladás feltétele, a bizonyítványba külön kerül bejegyzésre. 

 
 


