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VIZSGÁK: 

ÉVFOLYAM VIZSGA  

A 11. évfolyamig tanultak számonkérése (5 vagy 3 év anyaga) középszintű (B-1) írásbeli, 

illetve szóbeli vizsga keretében. A szóbeli vizsga anyaga megegyezik a szóbeli érettségi 

anyagával. 

 

A vizsga részei és időtartama 

 

Írásbeli rész  Szóbeli rész  

Időtartam  90 perc  10- 15 perc  

Aránya az értékelésnél  60 %  40 %  

 

 

A vizsga osztályzata két témazáró jegynek felel meg. Ha bármelyik vizsgarész eredménye 

elégtelen (< 40%), akkor a teljes vizsga elégtelennek minősül. 

 

 

 

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA  

Célja a félévi és az év végi osztályzatok megszerzése. 

Anyaga: a vizsgáig elsajátított, illetve a fennmaradó év(ek) anyaga az adott csoport tanmenete 

és tankönyvei alapján (4-5-6 év anyaga) a szaktanárral való előzetes egyeztetés szerint. Az 

évfolyamonként egységesített követelménylista az iskola honlapján található.  (Oktatás- 

Tantárgyi közösségek- Angol munkaközösség címszó alatt) 

Jelentkezési határidő az érettségi időszak jelentkezési határideje. Jelentkezés módja a csatolt 

jelentkezési űrlap kitöltése – lásd honlapon-és annak leadása a szaktanárnak. A jelentkezési 

határidőidő után leadott jelentkezéseket nem tudunk elfogadni. 

A vizsga teljesítésének feltételei és szabályzata, a 20/2012.számú kormányrendelet 

65.§/6.pontja alapján kerülnek megállapításra. 

Az osztályozó vizsgát a vizsgázó a szaktanáránál teszi. Az írásbeli rész olvasott szövegértés, 

nyelvhelyességi feladatok és íráskészség vizsgálatából áll. Időtartama: min. 90 perc.  Több év 



anyagából való vizsgázás esetén a vizsga időtartama változik. A tesztek száma megegyezik a 

hátralévő évek számával. Például a tavaszi vizsgaidőszakban egy 11. évfolyamos diák 

osztályozó vizsgát tesz a 11. évfolyam anyagából. Ennek eredménye lesz a 11. év végi jegye, 

illetve a 12. évfolyam anyagából újabb tesztet ír, melynek eredménye a 12. év félévi és év 

végi osztályzata is lesz egyben. 

Szóbeli vizsga kb.10 perc háromfős vizsgabizottság előtt a szaktanár által meghatározott 

témakörök/olvasmányok alapján. A feleletek száma megegyezik a hátralévő évek számával. A 

témakörök kiadásának határideje: január 31./június 15.  

A leadott jelentkezés a vizsgán való részvételre kötelez! 

A vizsgázó tudomásul veszi, hogy a fennmaradó évfolyamok félévi és év végi jegye az 

osztályozó vizsgán elért eredménye alapján megállapított osztályzatai lesznek.  

A jelenlegi felvételi rendszer szerint a továbbtanulási pontszámítás is ezen osztályzatok alapján 

történik. 

Ha bármelyik vizsgarész eredménye elégtelen (< 40%), akkor a teljes vizsga elégtelennek minősül.  

Osztályozó vizsga a NYEK-ben: 

Amennyiben a nyelvi előkészítős diák a 11. évfolyam végére teljesíti a gimnázium pedagógiai 

programjában előírt tantárgyi kötelezettségeit, akkor lehetősége van neki is előrehozott érettségit 

tenni. Ennek feltétele, hogy az érettségit megelőzően osztályozó vizsgát tegyen az adott és hátralévő 

évek anyagából. Például ha a 10.d-s diák előrehozott érettségit kíván tenni a tavaszi időszakban, 

akkor előtte osztályozó vizsgát köteles tenni az utolsó 3 év anyagából. A 3 megírt teszt és szóbeli 

vizsga eredménye alapján kapja az utolsó 3 év félévi és év végi osztályzatát.  

 

A vizsga részei (minden képzési formában) 

Írásbeli rész  Szóbeli rész  

Időtartam  Min. 90 perc  kb. 10 perc  

Aránya az értékelésnél  60 %  40 %  

 

 

A vizsga értékelése  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

%-os határok  

jeles (5) 85 % - tól  

jó (4) 70 % - től  

közepes (3) 55 % - től  

elégséges (2) 40 % - től  

elégtelen (1) 0 % - tól  

  



 

AZ ANGOL NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG ÁLTAL HASZNÁLT TANKÖNYVEK: 

 

  

            H.Q. Mitchell – Get To The Top 1 (MM Publications) 

            H.Q. Mitchell – Get To The Top 2 (MM Publications)  

 

 

            Oxenden Latham – Koenig Seligson: English File Elementary 

 Oxenden Latham – Koenig Seligson: English File Pre-Intermediate 

            Oxenden Latham – Koenig Seligson: English File Intermediate 

            Oxenden Latham – Koenig Seligson: English File Upper-Intermediate 

            Oxenden Latham – Koenig Seligson: English File Advanced 

 

 

           Tim Falla, Paul A Davies: Solutions Elementary 

           Tim Falla, Paul A Davies: Solutions Pre-Intermediate 

           Tim Falla, Paul A Davies: Solutions Intermediate 

           Tim Falla, Paul A Davies: Solutions Upper-Intermediate 

 

 

            Fehér Judit: Yes 

 

            Matura plus, Matura 2 plus (MM Publications) 

 

            Oxford Exam Trainer B1, B2 

 

 


