Tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és értékelése
ANGOL NYELV

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA
A vizsga részei
Időtartam
Aránya és értékelése

Írásbeli rész
90 perc
60 %

Szóbeli rész
15 perc
40 %

A vizsga értékelése
Jeles (5)
Jó (4)
Közepes (3)
Elégséges (2)
Elégtelen (1)

%-os határok
85 %-tól
70-84%
55-69%
40-54%
0-39%

JAVÍTÓVIZSGA
A vizsga részei
Időtartam
Aránya és értékelése

Írásbeli rész
60 perc
60 %

Szóbeli rész
15 perc
40 %

A vizsga értékelése
Közepes (3)
Elégséges (2)
Elégtelen (1)
A minimumszint 39%.

A vizsgák szerkezete
Írásbeli: 90 perc (osztályozó vizsga) ill. 60 perc (javító vizsga)
1. olvasásértés
2. nyelvhelyesség
3. levélírás
Használható segédeszköz: —

%-os határok
55%-tól
40-54%
0-39%

Értékelés:
Írásbeli – 70 pont
1. a szövegek megértése, a szövegekhez kapcsolódó feladatok helyes megoldása: 20 pont
2. a nyelvhelyességi feladatok helyes megoldása:
30 pont
3. egy levél megírása szótár használata nélkül:
20 pont
Szóbeli – 30 pont (max. 15 perc)
Képleírás képek segítségével
Önálló témakifejtés
A szóbeli és írásbeli összesített pontszáma: 100 pont (70 + 30)
A vizsgára jelentkezéskor a tanuló felkeresi szaktanárát vagy a kijelölt szaktanárt, aki írásban
tájékoztatja a vizsga anyagáról, amelynek tudomásul vételét a tanuló aláírásával igazolja, és
az átvételi elismervény egy példányát az igazgatói irodában leadja.

ETIKA
Cél: A tanulók tudásának felmérése és minősítése az iskolai helyi tanterv követelményei
alapján
Követelmény: A tantárgy helyi tantervében szereplő tartalom terén megszerzett jártasság
bizonyítása
Vizsgaleírás:
Írásbeli vizsgarész:
A tanuló egy 3 oldal terjedelmű, szakirodalmi jegyzékkel ellátott házi dolgozatot készít a
szaktanár által kijelölt témából.
30 pont
Szóbeli vizsgarész:
A szaktanár kérdések segítségével felméri a tanuló tananyagban való jártasságát.
Összes pont: 50 pont

OSZTÁLYOZÓ- és JAVÍTÓVIZSGA
A vizsga értékelése:
Jeles (5)
Jó (4)
Közepes (3)
Elégséges (2)
Elégtelen (1)

%-os határok
80 %-tól
60-79 %
41-59 %
25-40 %
0-24 %

20 pont

FILOZÓFIA
Cél: A tanulók tudásának felmérése és minősítése az iskolai helyi tanterv követelményei
alapján
Követelmény: A tantárgy helyi tantervében szereplő tartalom terén megszerzett jártasság
bizonyítása
Vizsgaleírás:
Írásbeli vizsgarész:
A tanuló egy 3 oldal terjedelmű, szakirodalmi jegyzékkel ellátott házi dolgozatot készít a
szaktanár által kijelölt témából.
30 pont
Szóbeli vizsgarész:
A szaktanár kérdések segítségével felméri a tanuló tananyagban való jártasságát.
20 pont
Összes pont: 50 pont

OSZTÁLYOZÓ- és JAVÍTÓVIZSGA
A vizsga értékelése:
Jeles (5)
Jó (4)
Közepes (3)
Elégséges (2)
Elégtelen (1)

%-os határok
80 %-tól
60-79 %
41-59 %
25-40 %
0-24 %

FIZIKA
Cél: Az osztályozó vizsga célja, hogy a tanuló egész éves tananyagra vonatkozó tudását
egyben felmérjük, és visszajelzést tudjunk adni a tanuló számára, valamint a tanuló
tudását a törvényi előírásoknak megfelelő érdemjeggyel tudjuk értékelni
Azoknak a tanulónak, akik a tanév során nem érték el a pedagógiai programunkban
szereplő minimális követelményszintet, javító vizsgával lehetőséget biztosítunk, hogy
megfelelő felkészülés után egy vizsga keretében bizonyítsák, a minimál követelmé-nyek
utólagos elsajátítását.
Követelmény: Az adott évfolyam helyi tanterve alapján meghatározott
Vizsgaleírás:
Írásbeli és szóbeli vizsga a vizsga típusától függően.
Az írásbeli vizsgán a vizsgázónak az adott tanév anyagából összeállított feladatsort kell
megoldaniuk A feladatsoron a megadott időtartamig önállóan dolgoznak.
A vizsgán megengedett segédeszközök, melyekről a vizsgázó gondoskodik:
- négyjegyű függvénytáblázat,
- szöveges adatok tárolására nem alkalmas számológép

Szóbeli vizsga:
20 perces felkészülési idő után – 10 perces feleletből áll. A szóbeli tételsort a szaktanár állítja
össze. A témakörök nyilvánosak, a konkrét kérdések nem.
Használható segédeszköz: —

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA
A vizsga részei
Időtartam
Aránya és értékelése

Írásbeli rész
60 perc
60 %

Szóbeli rész
10 perc
40 %

A vizsga értékelése
Jeles (5)
Jó (4)
Közepes (3)
Elégséges (2)
Elégtelen (1)

%-os határok
85 % - tól
68 % - 84 %
50 % - 67 %
33 % - 49 %
0 % – 32 %

JAVÍTÓVIZSGA
A vizsga részei
Időtartam
Aránya és értékelése

Írásbeli rész
60 perc
60 %

Szóbeli rész
10 perc
40 %

A vizsga értékelése
Közepes (3)
Elégséges (2)
Elégtelen (1)

%-os határok
70 % - 100 %
40 % - 69 %
0 % - 39 %

FÖLDRAJZ
Cél: A tanulók tudásának felmérése és minősítése az iskolai helyi tanterv követelményei
alapján
Követelmény: A tantárgy helyi tantervében szereplő tartalom, valamint kompetenciák
(feladatmegértés, térképhasználat, számítási feladatok …) terén megszerzett jártasság
bizonyítása
Vizsgaleírás:

Írásbeli vizsga:
6-8 feladatból álló feladatsor, mely topográfiai ismereteket, képességeket ellenőrző, illetve
földrajzi ismeretek és képességek meglétét vizsgáló feladatokból áll.
Használható segédeszköz: középiskolai földrajz atlasz, kivéve a topográfiai feladatokat.
Elérhető pontszám: 50
Szóbeli vizsga:
Egy feladat kifejtése a tanuló évfolyamának megfelelő helyi tantervi követelmény alapján
összeállított tételekből.
Felkészülési idő: 30 perc
Használható segédeszköz: középiskolai földrajz atlasz
Elérhető pontszám: 25
Értékelési szempontok:
Tartalmi összetevők:
Logikus felépítés:
Szaknyelv, térkép, eszközhasználat:

20 pont
2 pont
3 pont

Összes pontszám: 75 pont
A sikeres vizsga feltétele mindkét vizsgarész legalább 25-25 %-os teljesítése. A kettes
eléréséhez azonban 40 %-ot (30 pont) kell teljesíteni.

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA
A vizsga részei:
Időtartam
Aránya és értékelése
A vizsga értékelése:

Írásbeli rész
60 perc
60 %

Jeles (5)
Jó (4)
Közepes (3)
Elégséges (2)
Elégtelen (1)

Szóbeli rész
10 perc
40 %
%-os határok
85 %-tól
70-84 %
55-69 %
40-54 %
0-39 %

JAVÍTÓVIZSGA
A vizsga részei:
Időtartam
Aránya és értékelése

Írásbeli rész
60 perc
60 %

Szóbeli rész
10 perc
40 %

A vizsga értékelése:
Jeles (5)
Jó (4)
Közepes (3)
Elégséges (2)
Elégtelen (1)

%-os határok
85 %-tól
70-84 %
55-69 %
40-54 %
0-39 %

Informatika
Cél: Az osztályozó vizsga célja, hogy a tanuló egész éves tananyagra vonatkozó tudását
egyben felmérjük, és visszajelzést tudjunk adni a tanuló számára, valamint a tanuló
tudását a törvényi előírásoknak megfelelő érdemjeggyel tudjuk értékelni
Azoknak a tanulónak, akik a tanév során nem érték el a pedagógiai programunkban
szereplő minimális követelményszintet, javító vizsgával lehetőséget biztosítunk, hogy
megfelelő felkészülés után egy vizsga keretében bizonyítsák, a minimál követelmények
utólagos elsajátítását.
Követelmény: Az adott évfolyam helyi tanterve alapján meghatározott
Vizsgaleírás: 90 perces időtartamú gyakorlati vizsga.
A gyakorlati vizsgán a vizsgázónak az adott tanév anyagából összeállított feladatsort kell
megoldaniuk számítógéppel. A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja
meg az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is önállóan határozhatja meg.
Használható segédeszközök:
Számítógép a megfelelő szoftverekkel (az intézmény biztosítja), vonalzó (a vizsgázónak kell
hoznia)

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA
A vizsga részei
Időtartam
Aránya és értékelése

gyakorlati rész
90 perc
100%

A vizsga értékelése
Jeles (5)
Jó (4)
Közepes (3)
Elégséges (2)
Elégtelen (1)

%-os határok
85-100%
68-84%
50-67%
33-49%
0-32%

JAVÍTÓVIZSGA
A vizsga részei
Időtartam
Aránya és értékelése

Írásbeli rész
90 perc
100%

A vizsga értékelése
Közepes (3)
Elégséges (2)
Elégtelen (1)

%-os határok
70-100%
40-69%
0-39%

EMELT SZINT

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA
A vizsga részei
Időtartam
Aránya és értékelése

Gyakorlati rész
90 perc
80 %

Szóbeli rész
10 perc
20 %

A vizsga értékelése
Jeles (5)
Jó (4)
Közepes (3)
Elégséges (2)
Elégtelen (1)

%-os határok
85%-tól
68% - 84%
50% - 67%
33% - 49%
0% - 32%

JAVÍTÓVIZSGA
A vizsga részei
Időtartam
Aránya és értékelése

Gyakorlati rész
90 perc
80 %

Szóbeli rész
10 perc
20 %

A vizsga értékelése
Közepes (3)
Elégséges (2)
Elégtelen (1)

%-os határok
70% - 100%
40% - 69%
0% - 39%

KÉMIA
Cél: Azon tanulók értékelése, akik kémia tárgyból a nappali képzésben nem értékelhetők.
Követelmény: Az adott évfolyam helyi tanterve alapján meghatározott
Vizsgaleírás: A vizsga írásbeli és ezt követően szóbeli részből áll.
A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és értékelésének elvei
Írásbeli: A feladatsoron belül szerepelhetnek egyszer_ (ismeretet felidéz_), és problémára
irányuló részfeladatok is. Ez utóbbiak kapcsolódhatnak kísérlet leírásához, vagy szöveg, kép
értelmezéséhez. Szövegértelmezés, számítási feladatok.
Használható segédeszköz: (a vizsgázó hozza): számológép, periódusos rendszer
Szóbeli: 20 perces felkészülési idő után – 15 perces feleletből áll. A szóbeli tételsort és a
hozzá tartozó értékelési útmutatót a megadott szempontok alapján a szaktanár állítja össze. A
témakörök nyilvánosak, a konkrét kérdések nem. Minden szóbeli tétel két altételt tartalmaz.
Használható segédeszköz: (a vizsgázó hozza): számológép, periódusos rendszer

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA
A vizsga részei
Időtartam
Aránya és értékelése

Írásbeli rész
60 perc
60 %

Szóbeli rész
15 perc
40 %

A vizsga értékelése
Jeles (5)
Jó (4)
Közepes (3)
Elégséges (2)
Elégtelen (1)

%-os határok
85 %
70-84 %
55-69%
40-54%
0-39%

JAVÍTÓVIZSGA
A vizsga részei
Időtartam
Aránya és értékelése

Írásbeli rész
60 perc
60 %

Szóbeli rész
15 perc
40 %

A vizsga értékelése
%-os határok
Közepes (3) 55- %
Elégséges (2) 40-54 %
Elégtelen (1) 0-39 %

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
Követelmény: Az adott évfolyam helyi tanterve alapján meghatározott
Vizsgaleírás:
MAGYAR NYELV
Írásbeli: teszt gyakorlati szempontú feladatokból, a helyesírási és nyelvhelyességi hibák
beleszámítanak a jegybe.
Használható segédeszközök: —
Értékelés: teszt 50 pont
Szóbeli: A mellékletben szereplő témakörök alapján összeállított tételekből.
Használható segédeszközök: —
Értékelés: tartalmi elemek 50 pont
A javítás az érettségi helyesírási útmutató szerint történik.
IRODALOM
Írásbeli: összefüggő fogalmazás (esszé, értekezés, érvelés, verselemzés). A helyesírási, a
nyelvhelyességi és a stilisztikai hibákat javítjuk, de mindez az irodalmi jegyet jelentősen
nem befolyásolja.
Használható segédeszköz: szöveggyűjtemény
Értékelés: tartalmi elemek és szövegalkotás. Elérhető pontszám: 50
Szóbeli: A mellékletben szereplő témakörök alapján összeállított tételekből.
Használható segédeszköz: szöveggyűjtemény
Értékelés: tartalmi elemek és előadás. Elérhető pontszám: 50

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA
A vizsga részei
Időtartam
Aránya és értékelése

Írásbeli rész
90 perc
50%

Szóbeli rész
20 perc
50%

A vizsga értékelése
Jeles (5)
Jó (4)
Közepes (3)
Elégséges (2)
Elégtelen (1)

%-os határok
85-100
70-84
55-69
35-54
34-0

JAVÍTÓVIZSGA
A vizsga részei
Időtartam
Aránya és értékelése

Írásbeli rész
60 perc
50 %

Szóbeli rész
15 perc
50 %

A vizsga értékelése
Közepes (3)
Elégséges (2)
Elégtelen (1)

%-os határok
75-100
50-74
49-0

Az elégséges osztályzathoz minden vizsgarészből külön-külön legalább 20%-ot el kell érni az
osztályozó és a javítóvizsgán is.

MATEMATIKA
Cél: Az osztályozó vizsga célja, hogy a tanuló tudását egyben felmérjük, és visszajelzést
tudjunk adni a mind a tanú mind magunk számára, valamint az tanuló tudásának a
törvényi előírásoknak megfelelő érdemjeggyel való értékelése. Azoknak a tanulónak, akik
a tanév során nem érték el a pedagógiai programunkban szereplő minimális
követelményszintet, javító vizsgával lehetőséget biztosítunk, hogy megfelelő felkészülés
után egy vizsga keretében bizonyítja a minimál követelmények utólag elsajátítását.
Követelmény: Az adott évfolyam helyi tanterve alapján meghatározott
A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és értékelésének elvei

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA
A vizsga részei
Időtartam
Aránya és értékelése

Írásbeli rész
90 perc
100 %

A vizsga értékelése
Jeles (5)
Jó (4)
Közepes (3)
Elégséges (2)
Elégtelen (1)

%-os határok
85 % - tól
68 % - 84 %
50 % - 67 %
33 % - 49 %
0 % – 32 %

JAVÍTÓVIZSGA
A vizsga részei
Időtartam
Aránya és értékelése

Írásbeli rész
90 perc
70 %

Szóbeli rész
15 perc
30 %

A vizsga értékelése
Közepes (3)
Elégséges (2)
Elégtelen (1)

%-os határok
70 % - 100 %
40 % - 69 %
0 % - 39 %

Vizsgaleírása:
Az írásbeli vizsgán a vizsgázónak az adott tanév anyagából összeállított feladatsort kell
megoldaniuk A feladatsoron a megadott időtartamig önállóan dolgoznak.
Szóbeli vizsga: A követelményrendszerben megadott definíció, illetve tétel kimondása, vagy
ezek közvetlen alkalmazását megkívánó egyszerű feladat. Felkészülési idő nincs.

Ha az írásbeli vizsgán 25 % alatt teljesít a vizsgája sikertelen.
Ha az írásbeli vizsgán 25 % - 39 % között teljesít, szóbeli vizsgán vesz részt.
Ha az írásbeli vizsgája 40 % fölött van, a vizsgája sikeres.

-

Az írásbeli vizsgán megengedett segédeszközök, melyekről a vizsgázó gondoskodik:
négyjegyű függvénytáblázat,
szöveges adatok tárolására nem alkalmas számológép

NÉMET NYELV (NY1-NY2)
első és második idegen nyelv
Vizsgaleírás: a vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.
Az írásbeli vizsga összetevői: olvasáskészség, nyelvhelyesség, írás (irányított fogalmazás)
A szóbeli beszélgetés a megadott témakörökön belül történik. A kihúzott téma kifejtése tanári
kérdések alapján zajlik.
A szóbeli és írásbeli összesített pontszáma: 100 pont (60 + 40)

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA
A vizsga részei
Időtartam
Aránya és értékelése

Írásbeli rész
90 perc
60 %

Szóbeli rész
15 perc
40 %

A vizsga értékelése
Jeles (5)
Jó (4)
Közepes (3)
Elégséges (2)
Elégtelen (1)

%-os határok
85%-tól
70%-84%
55%-69%
40%-54%
0%-39%

JAVÍTÓVIZSGA
A vizsga részei
Időtartam
Aránya és értékelése

Írásbeli rész
60 perc
60 %

Szóbeli rész
15 perc
40 %

A vizsga értékelése
Közepes (3)
Elégséges (2)
Elégtelen (1)

%-os határok
55 %-tól
40%-54%
0%-39%

SPANYOL NYELV (NY2)
2. idegen nyelv
Osztályozó- és javító vizsgák szerkezete
Írásbeli: 60 perc
1. olvasásértés (1 szöveg)
2. nyelvhelyesség (4 különböző feladat)
3. levélírás
Elérthető pontszám:70 pont
Használható segédeszköz: —
Értékelés:
1. a szöveg megértése, a szövegekhez kapcsolódó feladatok helyes megoldása: 10pont
2. a nyelvhelyességi feladatok helyes megoldása,
csak a teljesen hibátlan megoldás fogadható el
(4 x 10 pont) 40 pont
3. egy levél megírása szótár használata nélkül:
5 pont feladatmegoldás
5 pont szövegalkotás
5 pont nyelvtan
5 pont szókincs
összesen: 20 pont
Szóbeli:
képleírás a tankönyv leckéiben szereplő kép(ek) segítségével
interjú kérdések különböző témákból (3-5),
egy szituációs feladat
Használható segédeszköz: tankönyv adott szövegei és képei
Értékelés:
10 pont kommunikációs készség
10 pont szókincs
7 pont nyelvtan
3 pont kiejtés, beszédtempó

összesen: 30 pont

A szóbeli és írásbeli összesített pontszáma: 100 pont (70 + 30)
A vizsgára jelentkezéskor a tanuló felkeresi szaktanárát vagy a kijelölt szaktanárt, aki írásban
tájékoztatja a vizsga anyagáról, melynek tudomásul vételét a tanuló aláírásával igazolja. Az
átvételi elismervény egy példányát az igazgatói irodában leadja.

TÁRSADALOMISMERET
Cél: A tanulók tudásának felmérése és minősítése az iskolai helyi tanterv követelményei
alapján
Követelmény: A tantárgy helyi tantervében szereplő tartalom terén megszerzett jártasság
bizonyítása
Vizsgaleírás:
Írásbeli vizsgarész:
A tanuló egy 3 oldal terjedelmű, szakirodalmi jegyzékkel ellátott házi dolgozatot készít a
szaktanár által kijelölt témából.
30 pont
Szóbeli vizsgarész:
A szaktanár kérdések segítségével felméri a tanuló tananyagban való jártasságát.
Összes pont: 50 pont

OSZTÁLYOZÓ- és JAVÍTÓVIZSGA
A vizsga értékelése:

Jeles (5)
Jó (4)
Közepes (3)
Elégséges (2)
Elégtelen (1)

%-os határok
80 %-tól
60-79 %
41-59 %
25-40 %
0-24 %

20 pont

TÖRTÉNELEM
Cél: A tanulók tudásának felmérése és minősítése az iskolai helyi tanterv követelményei
alapján
Követelmény: A tantárgy helyi tantervében szereplő tartalom (fogalmak, történelmi
személyek, topográfiai névanyag, évszámok, események…), valamint kompetenciák
(feladatmegértés, eseményeket alakító tényezők feltárása, forráshasználat …) terén
megszerzett jártasság bizonyítása
Vizsgaleírás:
Írásbeli vizsgarész:
I. rész:
3-4 db. tesztfeladat
II. rész:
egy rövid esszé feladat megoldása
Írásbeli összesen: 45 pont
Használható segédeszköz: középiskolai történelmi atlasz

33 pont
12 pont

Szóbeli vizsgarész:
Egy, a tanuló évfolyamának megfelelő helyi tantervi követelmény alapján kijelölt
feladat kifejtése.
Felkészülési idő: 30 perc
Használható segédeszköz: középiskolai történelmi atlasz
A szóbeli feladat értékelése:
Feladatmegértés
6 pont
Tájékozódás térben és időben
4 pont
Szaknyelv alkalmazása
4 pont
Forráshasználat
4 pont
Eseményeket alakító tényezők
10 pont
Megszerkesztettség, nyelvhelyesség
2 pont
Szóbeli összesen:
30 pont
Összpontszám (írásbeli + szóbeli) 45 + 30 = 75 pont
A sikeres vizsga feltétele mindkét vizsgarész legalább 25-25 %-os teljesítése. A kettes
eléréséhez azonban 40 %-ot (30 pont) kell teljesíteni.

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA
A vizsga részei:
Időtartam
Aránya és értékelése

Írásbeli rész
60 perc
60 %

Szóbeli rész
15 perc
40 %

A vizsga értékelése:
Jeles (5)
Jó (4)
Közepes (3)
Elégséges (2)
Elégtelen (1)

%-os határok
85 %-tól
70-84 %
55-69 %
40-54 %
0-39 %

JAVÍTÓVIZSGA
A vizsga részei:
Időtartam
Aránya és értékelése

Írásbeli rész
60 perc
60 %

Szóbeli rész
15 perc
40 %

A vizsga értékelése:
Jeles (5)
Jó (4)
Közepes (3)
Elégséges (2)
Elégtelen (1)

%-os határok
85 %-tól
70-84 %
55-69 %
40-54 %
0-39 %

TESTNEVELÉS ÉS SPORT (gyakorlati)
Az osztályozó és javítóvizsgára a szaktanárral való egyeztetés után a következő sportági
feladatkörökből kell az adott évfolyamra vonatkozó feladatokat bemutatni:
szabadgyakorlat
kötélmászás
torna
atlétika
labdajáték

Az általános tantervű és a közoktatású típusú sportosztályokban
Írásbeli és szóbeli nincs.
Gyakorlati vizsga van, melynek időtartama 45-60 perc.
A vizsgázók részére a gyakorlati vizsga megkezdése előtt 30 perc általános bemelegítés,
illetve sportági váltásoknál 3-5 perc speciális bemelegítés engedélyezett.
Használható segédeszköz:
A szervezők biztosítják a lebonyolítás zavartalanságát, a szükséges felszereléseket,
eszközöket és a balesetmentes körülményeket. A vizsgázók az előre bemutatott saját
sporteszközeiket is használhatják. Egyéb segédeszköz használata nem megengedett.
A feladatok bemutatása során biztosítást, vagy segítségadást minden esetben a vizsgázó
testnevelő tanára nyújthat. A torna gyakorlatainak kivételével feladatonként 3 kísérlet
engedélyezett a tanulóknak.
A vizsgázás sorrendje:
- gimnasztikai gyakorlat (összefüggő gyakorlatsor 9-13 évf.)
5 pont
- 30 mp függés 9-13. évf.)
5 pont
- mászás-függeszkedés ( félig, ¾, egészen, időre 9-13. évf.)
5 pont
- torna: 9-10.évf. talaj gyakorlati elemek, 11-12-13. évfolyam 5 elemből álló gyakorlat
5 pont
9-13.évf: szekrényugrás –guggoló-átugrás keresztben
5 pont
– vagy 4 elemből álló gyűrűgyakorlat 5 pont)
- atlétika 9-13. évf.: 60m síkfutás, távol-, vagy magasugrás, kislabda dobás 3x5 pont
- labdajátékok 9-13. évf.: 9-10. évfolyam kosárlabda fektetet dobás 5 pont, 10-13. évf.
büntetődobás 3x5 kísérlet 5/2 5 pont)
Fenti sorrendtől indokolt esetben (időjárási viszonyok) eltérhetünk..
Értékelés: A 10 feladat végrehajtása során összesen 50 pont szerezhető, a követelményszint
alapján.
85–100%
jeles (5)
70–84%
jó (4)
55–69%
közepes (3)
35–54%
elégséges (2)
34%-tól
elégtelen (1)

SPORTÁGISMERET
10. évfolyam
Írásbeli: 30 perc
A sportágak csoportosításának szempontjai.
Sport szakirodalom: Szabadon választott magyar élsportoló életrajza.
Szóbeli: 15 perc
Atlétika, torna, úszás és labdajátékok kialakulásának története és főbb versenyszabályai.
Szabadon választott nem olimpiai sportág ismertetése.

SPORTISMERET
10. évfolyam
0.5 óra / év (testnevelés elmélet)
Írásbeli: 30 perc
Testkultúrával kapcsolatos fogalmak, A testnevelés rendszere, A testnevelés művelődéstartalma.
Szóbeli: 15 perc
A testnevelés személyiségfejlesztése. A motoros képességek: Általános alapelvek.
kondicionális és koordinációs képességek.

11. évfolyam
( 0.5 óra/ év sportegészségtan

– 1 óra/év edzéselmélet)

Írásbeli: 30 perc
A sportolás hatása az ember szervezetére. Az edzésfolyamat egészségtani követelményei,
A versenyzést meghatározó tényezők.
Szóbeli: 15 perc
Sport és táplálkozás.
A teljesítmény és az edzés összetevői. A kondicionális és koordinációs képességek.

SPORTPSZICHOLÓGIA
12.évfolyam
(1 óra/hét)
Írásbeli: 45 perc
Témák:
A sportpszichológia tárgya, főbb módszerei.
A mozgástanulás. Intelligencia, kreativitás, sport-eredményesség.
Sporttevékenység pszichikus energiái.

Szóbeli: 15 perc
Témák:
Személyiség – tevékenység, valamint kölcsönhatásuk a sportban.
Társas jelenségek a sportban.
Sportági sajátosságok, sportági profilok, a teljesítmény fizikai és mentális követelményei.

SPORTTÖRTÉNET
9. évfolyam
1 óra/ hét
I. félév
Írásbeli:
Elméletek a sport eredetéről: Energiafölösleg-elmélet. Játékelmélet. Spirituális, szakrális
előzmények. A sportágak kialakulása (szorgalmi)
Szóbeli:
- A sport rendszerezése: Sport, testnevelés, rekreáció, rehabilitáció, versenysport, tömegsport.
- A sporttal kapcsolatos fogalmak: Sportoló, atléta, „sportember”; amatőr, profi; néző,
közönség, szurkoló, sportpálya, sportpolitika, sportdiplomácia.
II. félév
Írásbeli: egyéni feldolgozás
Az ókor testkultúrája, ezen belül az olümpiai játékok története: A játékok háttere, vallási
alapjai. A versenyek színhelye. Sportágak, versenyszámok. A játékok a Római Birodalom
idejében. Az ókori olümpiai játékok kultusza.
Szóbeli vizsga:
1. )Az újkori olimpiai játékok története. (Ki volt PIERRE DE COUBERTIN báró?)
2.) Magyar sportvezetők szerepe az olimpiai játékok felélesztésében, illetve a NOB és a MOB
megalakulása.

