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Tanulmányok alatti vizsgák
A vizsgák törvényi hátterét a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm.
rendelet határozza meg.
Fajtái: osztályozó, különbözeti, pótló és javító vizsga.
A vizsga minden tantárgy esetén egy írásbeli és egy projekt (szóbeli és/vagy gyakorlati) részből áll.
Ezek 50-50 %-ban fedik le az elérhető pontokat. A továbbhaladás feltétele, hogy tanuló a vizsgán
elégséges eredményt érjen el, de mind az írásbeli, mind a projekt részből az elérhető pontok
minimum 20%-t megszerezze, ennek hiányában a vizsgája sikertelen.
A szóbeli vizsgarésznél, amennyiben a tanuló a szóbeli vizsgarészből nem éri el az elégséges
szintet, póttételt kell húzatni. Ekkor a megszerzett pontokat felezni kell.

A vizsga értékelése:
0-39 %

- elégtelen

40-54 %

- elégséges

55-69 %

- közepes

70-84 %

- jó

85-100 %

- jeles

Forrás: https://www.ipariszakkozep.hu/content/alapdokumentumok/2020-09-01/vszcipari-szakmaiprogram-v20210127.pdf

Törvényi háttér (KIVONAT):

(4) Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Ha a szakképző
intézmény oktatóinak szakképzettsége alapján erre lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két
olyan oktatót kell jelölni, aki jogosult az adott tantárgy tanítására.
(5) A tanulmányok alatti vizsga követelményeit és az értékelés szabályait a szakképző intézmény
szakmai programjában kell meghatározni.
(6) Az olyan tantárgyból, amely követelményeinek teljesítésével a szakképző intézmény szakmai
programja alapján valamely vizsgatárgyból a tanuló érettségi vizsga letételére való jogosultságot
szerezhet, a tanulmányok alatti vizsgán minden évfolyamon kötelező követelmény a minimum
hatvanperces, az adott vizsgatárgy legfontosabb tanulmányi követelményeit magában foglaló
írásbeli vizsgatevékenység és szóbeli vizsgatevékenység sikeres teljesítése.
183. § (1) A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és jogszerű
megtartásáért,…
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(4) A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat.
184. § (1) Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati vizsgára, ha a
vizsgatevékenység megoldását valamilyen rögzített módon, a vizsga befejezését követően a
vizsgáztató oktató által értékelhetően - így különösen rajz, műszaki rajz, festmény, számítástechnikai
program formájában - kell elkészíteni.
(3) A vizsga kezdetekor a vizsgabizottság elnöke a vizsgáztató jelenlétében megállapítja a jelenlévők
személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, majd kihirdeti az írásbeli tételeket.
(4) Az írásbeli vizsgán kizárólag a szakképző intézmény bélyegzőjével ellátott lapon, feladatlapokon,
tétellapokon (a továbbiakban együtt: feladatlap) lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb
írásbeli munkát tintával kell elkészíteni. A feladatlap előírhatja számológép, számítógép használatát,
amelyet a vizsgaszervező intézménynek kell biztosítania.
(3) A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és – ha szükséges
- kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes tantárgyak szóbeli vizsgáihoz
szükséges segédeszközökről a vizsgáztató gondoskodik.
(4) Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell biztosítani a
szóbeli feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait
szabad előadásban kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a feleltetés
időtartama tizenöt percnél nem lehet több.

(7) A vizsgázó a tétel kifejtése során akkor szakítható félbe, ha súlyos tárgyi, logikai hibát vétett, vagy
a rendelkezésre álló idő eltelt.
(8) Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének értékelése
nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez esetben a szóbeli
minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért pontszámot meg kell
felezni, és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az osztályzatot ennek alapján kell kiszámítani.
188. § (1) Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt legalább
tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja.
189. §(4) A gyakorlati vizsgatevékenység megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati
vizsgatevékenység rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a gyakorlati
vizsgatevékenység helyére és a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi,
egészségvédelmi előírásokról.

