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TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK
SZABÁLYZATA

A VIZSGASZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA
Vizsgaszabályzatunk célja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben foglalt felhatalmazás alapján a tanulók tanulmányok
alatt tett vizsgáinak szabályozása, lebonyolítási rendjének meghatározása, a vizsgázók és a
szülők tájékoztatása. A fenti jogszabályban foglalt szabályozás szerint a tanulmányok alatti
vizsga követelményeit, részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) és az értékelés rendjét a
nevelőtestület a Pedagógiai program alapján határozza meg, és a helyben szokásos módon (pl.az
intézmény honlapján) hozza nyilvánosságra.
Személyi hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:





akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít,
aki különbözeti vizsgára jelentkezik, vagy köteles különbözeti vizsgát tenni,
akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára enged,
illetve arra a magántanulóra, akinek tanulmányi kötelezettségéről osztályozóvizsgán
kell számot adnia.

Személyi hatálya kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság
megbízott tagjaira.

1. Jogszabályok
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 64.§ (2) alapján a magántanulót kizárólag osztályozó
vizsgán lehet minősíteni, akkor is, ha rendelkezik elegendő osztályzattal ahhoz, hogy le
lehetne zárni.
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (7) alapján, ha a tanuló az igazolt és igazolatlan
mulasztása együttesen91
a) kétszázötven tanítási órát,
f) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja,
és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a
tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy
osztályozóvizsgát tegyen.
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (8) alapján a nevelőtestület az osztályozóvizsga
letételét akkor tagadhatja meg:
 ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást,
 és az iskola eleget tett a (3) bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségének: az
iskola köteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan
mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló
igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az
igazolatlan mulasztás következményeire.

Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait
évfolyamismétléssel folytathatja
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (9)93 alapján a szakképzés keretei között folyó
gyakorlati képzésről és a beszámoltató rendszerű oktatásról való hiányzás további
következményeit a szakképzésről szóló törvény határozza meg.
A 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 39. § (3) bekezdés alapján, ha a tanulónak
a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása
egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati képzési idő (óraszám)
húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja.
A 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről (5) bekezdés alapján, ha a tanuló
mulasztása a (3) bekezdésben meghatározott mértéket eléri, de igazolatlan mulasztása nincs és
szorgalma, elért teljesítménye alapján a mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja
és az előírt gyakorlati követelményeket teljesíteni tudja, mentesíthető az évfolyam
megismétlésének kötelezettsége alól. Az évfolyam megismétlése alóli mentesítés kérdésében a
szakképző iskola nevelőtestülete dönt.

2. Általános szabályok
A tanulók osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik, vagy a tanulmányok alatti
vizsga alapján kell megállapítani.

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz





osztályozó vizsgára,
különbözeti vizsgára,
javító vizsgára,
pótló vizsgára vonatkozik.

.
Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni (20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet 65. § (4)). Minden vizsga írásbeli, szóbeli, és/ vagy gyakorlati
vizsgarészből állhat az iskola Pedagógiai programja alapján.

3. A tanulmányok alatti vizsgák fajtái
3.1 Osztályozó vizsga
Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére
vonatkozik.

Osztályozó vizsgát kell tennie a tantestület döntése alapján annak a tanulónak:





akinek a tanítási év során igazolt és igazolatlan hiányzásai együttesen meghaladják a
jogszabályban meghatározott mértéket: 250 órát, illetve egy adott tantárgyból a tanítási
órák több mint 30%-át,
ha felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,
vagy engedélyezték számára, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi
követelményének egy tanévben, vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget és
emiatt félévi vagy év végi osztályzatát nem tudta a szaktanár megállapítani.

Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott
mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor
osztályozóvizsgát kell tennie.
Osztályozó vizsgát az iskola a tanév során bármikor szervezhet. A tanítási év lezárását szolgáló
osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni (20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet 64. § (3) bekezdése alapján).
Osztályozó vizsgának számít a szakképző iskolában - a szakképzésre vonatkozó rendelkezések
szerint - szervezett beszámoltató vizsga is.

3.2 Különbözeti vizsga
Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő
az iskola igazgatója a különbözeti vizsga letételét. Abból a tantárgyból vagy tantárgyrészből
kell különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, amelyet az iskola a megkezdeni tervezett
évfolyamtól alacsonyabb évfolyamon tanított, s amely tantárgy, tananyag ismerete feltétele a
sikeres tovább haladásnak, a magasabb évfolyamra lépésnek.
A különbözeti vizsga tantárgyait, tartalmát, időpontját az igazgató határozza meg, a határozatot
írásban megküldi a tanulónak és szüleinek. A határozatról tájékoztatja az érintett szaktanárokat.

3.3 Javítóvizsga
Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha



tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,
az osztályozó vizsgáról, vagy a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik,
távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.

A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.
Szakmai gyakorlatból akkor lehet javítóvizsgát tenni, ha a gyakorlati képzés szervezője azt
engedélyezte.

3.4 Pótló vizsga
Ha a vizsgázó az osztályozó-, különbözeti-, vagy javítóvizsgáról neki fel nem róható okból
elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást
befejezné, pótló vizsgát tehet. A vizsgázónak fel nem róható ok jogosságát az igazgató
mérlegeli, és dönt a pótló vizsga időpontjáról.

4. A tanulmányok alatti vizsgák szervezésének legfontosabb szabályai
4.1 A vizsgabizottság
A vizsgabizottság minimum három főből áll:




elnök,
kérdező tanár,
ellenőrző tanár.

4.1.1 Az elnök:




felel a szabályok betartásáért,
ellenőrzi a vizsgázók adatait, vezeti a jegyzőkönyvet,
s ha kell, szavazást rendel el.

4.1.2 A kérdező tanár csak megfelelő szakos tanári végzettségű lehet.

4.1.3 Az ellenőrző tanár lehetőség szerint szakos tanár legyen.

Az igazgató felel a vizsgák szabályos lebonyolításáért.

Az írásbeli és szóbeli vizsga előtt a vizsgázónak tíz perccel korábban kötelező megjelennie.
A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az intézmény nem
a Pedagógiai programban meghatározott követelményeket kér számon, vagy a vizsgáztatás
során olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló teljesítményét hátrányosan
befolyásolta.

4.2 Az írásbeli vizsgák általános szabályai
A vizsgázónak az írásbeli vizsgák megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő
vizsgatárgyanként a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 68. § (2) bekezdése alapján hatvan
perc.
Egy vizsganapon egy tanuló vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet megtartani.
A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell
biztosítani.
A vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató pedagógus úgy köteles
kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák, és ne segíthessék.
A feladatlapot az iskola pecsétjével kell ellátni, fel kell tüntetni a tantárgy megnevezését, a
tanuló nevét és a dátumot.
Az íróeszközökről a vizsgázók, az iskola helyi tanterve alapján a vizsgához szükséges
segédeszközökről az iskola gondoskodik, azokat a vizsgázók egymás között nem cserélhetik.
Ha a vizsgázó az írásbelin szabálytalanságot követ el, a felügyelő tanár ezt jegyzőkönyvben
rögzíti, felvezeti a feladatlapra és jelenti az igazgatónak.
Az írásbeli vizsga javítása: a szaktanár az adott vizsganapon piros tollal kijavítja az írásbeli
dolgozatot.

4.3 A szóbeli vizsgák általános szabályai
A szóbeli feleletet megelőzően minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc
felkészülési időt kell biztosítani. Egy-egy tantárgyból egy tanuló esetében a feleltetés
időtartama tizenöt percnél nem lehet hosszabb.
A szóbeli vizsgán minden vizsgázó tételt húz, a tantárgyakhoz kapcsolódó segédeszközökkel
készül az önálló feleletre. A felkészülési idő legalább harminc perc.
A felelet során a tanuló a felkészülési idő alatt készített jegyzeteit használhatja.
Ha a vizsgázó az adott tételből teljes tudatlanságról tesz tanúbizonyságot, egy alkalommal
póttételt húzhat.
Két tantárgy között a vizsgázónak legalább tizenöt perc pihenőidőt kell biztosítani.
Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, az elnök figyelmezteti,
jegyzőkönyvet készít, és a vizsgabizottság dönt a szóbeli eredményéről. Szabálytalanság esetén
a vizsgabizottság elnöke értesíti az igazgatót, aki az előírások alapján dönt.

4.4 A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó külön szabályok
A tanulmányok alatti vizsgán a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 71. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján (szakértői bizottsági szakvéleménnyel megalapozott kérésre, az igazgató
engedélye alapján) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel

küzdő vizsgázót megilletik a vizsga során mindazon mentességek, kedvezmények, melyeket a
tanuló megfelelő vizsgálat, szakértői vélemény alapján kapott.

5. Az egyes vizsgatárgyak részei, követelményei és értékelési rendje
Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az
intézmény Pedagógiai programjában található követelményrendszerével.
Vizsgatárgyak
Idegen nyelvek (angol,
német)
Idegen nyelvek (angol,
német)
Történelem
Magyar nyelv és irodalom
Etika
Művészetek
Társadalom és
kommunikáció
Társadalom és
kommunikáció gyakorlat
Társadalomismeret

Képzés
típusa*

Vizsga típusa

É

írásbeli + szóbeli

SZ

írásbeli

É
É
É
É

szóbeli

É

írásbeli

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek

SZ

írásbeli

Biológia - egészségtan
Kémia
Földünk és környezetünk

É
É
É

Komplex természettudományos
tantárgy

É

írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli

Pénzügyi és vállalkozási
ismeretek

0% –
26% –
41% –
61% –
80% –

25%
40%
60%
79%
100%

elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles

0% –
25% –
40% –
60% –
80% –

24%
39%
59%
79%
100%

elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles

0% –
25% –
40% –
60% –
80% –

24%
39%
59%
79%
100%

elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles

0% –
25% –
40% –
60% –
80% –

24%
39%
59%
79%
100%

elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles

0% –
30% –
50% –
70% –
80% –

29%
49%
69%
79%
100%

elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles

É
SZ

Természetismeret
Testnevelés és sport
Testnevelés
Matematika
Fizika
Informatika

Értékelés

írásbeli
SZ
É
É;SZ
É;SZ
É;SZ
É

gyakorlati
írásbeli
írásbeli
gyakorlati
írásbeli

*A képzés típusa lehet: érettségire felkészítő képzés (É) vagy szakképzés (SZ)

54 481 04 Informatikai rendszergazda
Képzés

Vizsgatárgyak
Vizsga típusa
Értékelés
típusa*
Információtechnológiai
írásbeli
É
alapok
Adatbázis- és
írásbeli
É
szoftverfejlesztés
Hálózati ismeretek I.
É
írásbeli
0% – 24% elégtelen
Munkahelyi egészség és
É
írásbeli
25% – 39% elégséges
biztonság
40% – 59% közepes
Munkaszervezési ismeretek
É
írásbeli
60% – 79% jó
Adatbázis- és
É
gyakorlati
80% – 100% jeles
szoftverfejlesztés gyakorlat
Hálózati ismeretek I.
É
gyakorlati
gyakorlat
Információtechnológiai
gyakorlati
É
gyakorlat
Munkaszervezés gyakorlat
É
gyakorlati
*A képzés típusa lehet: érettségire felkészítő képzés (É) vagy szakképzés (SZ)

54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető
Képzés
Vizsgatárgyak
Vizsga típusa
típusa*
IT alapok
É
írásbeli
IT alapok gyakorlat
É
gyakorlati
Hálózatok I.
É
írásbeli
Hálózatok I. gyakorlat
É
gyakorlati
Programozás
É
írásbeli
Programozás gyakorlat
É
gyakorlati
IT szakmai angol nyelv
É
szóbeli
Linux alapok
É
írásbeli
Linux alapok gyakorlat
É
gyakorlati
Irodai szoftverek
É
írásbeli
Irodai szoftverek gyakorlat
É
gyakorlati
IT szakorientáció
É
írásbeli
IT szakorientáció gyakorlat
É
gyakorlati
*A képzés típusa: érettségire felkészítő képzés (É)

Vizsgatárgyak
IT alapok
IT alapok gyakorlat
Hálózatok I.
Hálózatok I. gyakorlat
Programozás
Programozás gyakorlat
IT szakmai angol nyelv
Hálózatok II.
Hálózatok II. gyakorlat

Képzés
típusa*

SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ

Vizsga típusa
írásbeli
gyakorlati
írásbeli
gyakorlati
írásbeli
gyakorlati
szóbeli
írásbeli
gyakorlati

Értékelés

0% –
25% –
40% –
60% –
80% –

24%
39%
59%
79%
100%

elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles

Értékelés
0% –
51% –
61% –
71% –
81% –

50%
60%
70%
80%
100%

elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles

IT hálózatbiztonság
IT hálózatbiztonság
gyakorlat
Szerverek és
felhőszolgáltatások
Szerverek és
felhőszolgáltatások
gyakorlat
Foglalkoztatás I.
Foglalkoztatás II.

SZ
SZ
SZ

írásbeli
gyakorlati
írásbeli
gyakorlati

SZ
SZ
SZ

szóbeli
írásbeli

IX. Gépészet ágazati képzés
Vizsgatárgyak
Gépészeti alapozó feladatok

Képzés
típusa*

É

Vizsga típusa

írásbeli

0% –
26% –
41% –
61% –
80% –

Értékelés
25% elégtelen
40% elégséges
60% közepes
79% jó
100% jeles

54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus
Vizsgatárgyak
Gépészeti alapozó feladatok

Képzés
típusa*

Vizsga típusa

Értékelés

Műszaki mérés
Munkavédelem
Foglalkoztatás II.

SZ

írásbeli

Képzés
típusa*

Vizsga típusa

Forgácsolási alapismeretek
Gyártástervezés és
gyártásirányítás
Szerszámgépek
karbantartása

0% – 50%
51% – 60%
61% – 70%
71% – 80%
81% – 100%

elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles

35 521 01 CNC gépkezelő
Vizsgatárgyak
Gyártáselőkészítés
CNC programozás
CNC szerszámgépek
Alkalmazott
számítástechnika

SZ

írásbeli

Értékelés
0% – 50%
51% – 60%
61% – 70%
71% – 80%
81% – 100%

elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles

34 521 08 Mezőgazdasági gépész
Vizsgatárgyak

Képzés
típusa*

Vizsga típusa

Mezőgazdasági erőgépek
Mezőgazdasági- és
gazdálkodási ismeretek
Mezőgazdasági
munkagépek
Foglalkoztatás II.

SZ

írásbeli

Képzés
típusa*

Vizsga típusa

Értékelés
0% – 50%
51% – 60%
61% – 70%
71% – 80%
81% – 100%

elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles

34 521 06 Hegesztő
Vizsgatárgyak

Értékelés

Munkahelyi egészség és
biztonság
Munkavédelem
Gépészeti alapozó feladatok
Hegesztési alapismeretek
Hegesztési ismeretek I.

SZ

írásbeli

Képzés
típusa*

Vizsga típusa

SZ

írásbeli

Hegesztési ismeretek II.

0% – 50%
51% – 60%
61% – 70%
71% – 80%
81% – 100%

elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles

Hegesztési ismeretek III.

Hegesztési ismeretek IV.
Alkalmazott
számítástechnika
Foglalkoztatás II.

34 521 03 Gépi forgácsoló
Vizsgatárgyak

Értékelés

Munkahelyi egészség és
biztonság
Munkavédelem
Gépészeti alapozó feladatok
Szakmai anyagismeret és
anyagvizsgálat
Esztergálás

0% – 50%
51% – 60%
61% – 70%

elégtelen
elégséges
közepes

71% – 80% jó
81% – 100% jeles

Marás
Köszörülés

Alkalmazott
számítástechnika
Foglalkoztatás II.

34 543 02 Asztalos
Vizsgatárgyak

Képzés
típusa*

Vizsga típusa

Értékelés

Munkahelyi egészség és
biztonság
Biztonságos munkavégzés
alapjai
Faipari szakmai és gépismeret
Asztalosipari szerelési
ismeretek
Szerkezettan-szakrajz és
technológia
Gépkezelési ismeretek

SZ

írásbeli

Képzés
típusa*

Vizsga típusa

0% – 50%
51% – 60%
61% – 70%
71% – 80%
81% – 100%

elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles

Faipari szakrajz

Alkalmazott
számítástechnika
Foglalkoztatás II.

34 521 04 Ipari gépész
Vizsgatárgyak

Értékelés

Munkahelyi egészség és
biztonság
Munkavédelem
Gépészeti alapozó feladatok
Szakmai anyagismeret és
anyagvizsgálat
Gépelemek beállítása

SZ

írásbeli

0% – 50%
51% – 60%
61% – 70%
71% – 80%
81% – 100%

elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles

Fémmegmunkálások
Gépészeti kötések alapjai

Foglalkoztatás II.

34 522 04 Villanyszerelő
Vizsgatárgyak

Képzés
típusa*

Vizsga típusa

Értékelés

Munkahelyi egészség és
biztonság
Műszaki ismeretek
Épületvillamossági szerelés
Vállalkozási ismeretek
Ipari elektronika

SZ

írásbeli

Képzés
típusa*

Vizsga típusa

Elektrotechnikai számítások

0% – 50%
51% – 60%
61% – 70%
71% – 80%
81% – 100%

elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles

Villamosipari anyagismeret
Villamos gépek és
berendezések
Villamos műszaki ábrázolás

Foglalkoztatás II.

34 622 02 Kertész
Vizsgatárgyak

Értékelés

Növénytan
Termesztési ismeretek
Műszaki alapismeretek
Munkavállalói ismeretek
Kerti munkák
Gazdálkodási alapismeretek
Gyümölcstermesztési alapok

SZ

írásbeli

0% – 50%
51% – 60%
61% – 70%
71% – 80%
81% – 100%

elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles

Zöldségtermesztési alapok
Szőlőtermesztés
Foglalkoztatás II.

54 723 02 Gyakorló ápoló
Ápolástan-gondozástan
Diagnosztikai és terápiás
alapismeretek
Egészségügyi alapismeretek

Írásbeli

Klinikumi alapozó ismeretek
Klinikumi szakismeretek

0%-50% elégtelen
51%-60% elégséges
61%-70% közepes

SZ

71%-80% jó

Munkahelyi egészség és
biztonság

81%-100% jeles

Szakmai kommunikáció
Klinikumi gyakorlat

Szóbeli

Szakmai idegen nyelv

54 762 03Szociális szakgondozó
Ápolási ismeretek
szociális szakemberek
személyiségének védelme

0%-50% elégtelen
51%-60% elégséges
SZ

Írásbeli

Gondozási ismeretek

61%-70% közepes
71%-80% jó

Gondozási szükségletek

81%-100% jeles

54 762 02 Szociális asszisztens
Egészségügyi alapismeretek
Elsősegélynyújtás gyakorlata

SZ

Írásbeli

0%-50% elégtelen

Szóbeli

51%-60% elégséges

Népegészségügyi ismeretek

61%-70% közepes

Társ, szoc. pol, jog, etika

Írásbeli

Társ. ism. gyak

71%-80% jó
81%-100% jeles

Pszichológia
Pszichológia gyak

Szóbeli

34 542 06Női szabó
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Ruhaipari anyag- és
áruismeret
Anyagvizsgálatok gyakorlat
Ruhaipari gyártás-előkészítés

0%-50% elégtelen

Szakrajz

51%-60% elégséges

Szakrajz gyakorlat
Számítógépes ruhaipari
gyártás-előkészítés gyakorlat

SZ

Írásbeli

61%-70% közepes
71%-80% jó
81%-100% jeles

Textiltermékek szabásminta
készítése
Ruhaipari gépek üzemeltetése
Textiltermékek
gyártástechnológiája
Textiltermékek készítése
gyakorlat
Lakástextíliák
gyártástechnológiája

0%-50% elégtelen

Lakástextíliák készítése,
javítása gyakorlat
Női ruhák szerkesztése,
modellezése
Női ruhakészítés gyártástechnológiája

51%-60% elégséges
SZ

Írásbeli

61%-70% közepes
71%-80% jó
81%-100% jeles

Női ruhák értékesítése
Női ruhák szerkesztése,
modellezése gyakorlat
Női ruhák készítése gyakorlat
Munkahelyi egészség és
biztonság

34 341 01 Eladó
Foglalkoztatás II.

Írásbeli

Foglalkoztatás I.

Szóbeli

Kereskedelmi gyakorlat

0%-50% elégtelen

Ruházati és vegyes iparcikk
áruismeret
Élelmiszer- és vegyi
áruismeret

51%-60% elégséges
SZ

Írásbeli

61%-70% közepes
71%-80% jó

Műszakicikk áruismeret

81%-100% jeles

Eladástan
Szóbeli

Eladási gyakorlat
Áruforgalomi ismeretek

Írásbeli

54 345 01 Közszolgálati ügyintéző

Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Közszolgálati ügyintézői
ismeretek
Magánbiztonság és
vagyonvédelem I.
Magánbiztonság és
vagyonvédelem II.
Magánbiztonság és
vagyonvédelem III.

É

Írásbeli

0% – 24%

elégtelen

25% – 39%

elégséges

40% –59%

közepes

60% – 79%

jó

80% – 100% jeles

Magánbiztonság és
vagyonvédelem IV. gyakorlat
Személy és vagyonvédelemi
ismeretek gyakorlat
Személy és vagyonőri és
közterület-felügyelői
ismeretek gyakorlat
Rendvédelmi szervek és
alapfeladatok I.
Rendvédelmi szervek és
alapfeladatok II.
Rendvédelmi szervek és
alapfeladatok III.
Rendvédelmi szervek és
alapfeladatok IV.
Rendvédelmi szervek és
alapfeladatok V.

Írásbeli

Rendvédelmi szervek és
alapfeladatok gyakorlat

szóbeli

Közszolgálati ügyintézői
ismeretek

Írásbeli

Közszolgálati ügyintéző
gyakorlati ismeretek

Szóbeli

Rendészeti szakmai idegen
nyelv
Rendészeti szakmai
informatika

É

Írásbeli

Önvédelem és intézkedés
taktika gyakorlat III.
Önvédelem és intézkedés
taktika gyakorlat IV.

elégtelen

25% – 39%

elégséges

40% – 59%

közepes

60% – 79%

jó

80% – 100% jeles

Önvédelem és intézkedés
taktika gyakorlat I.
Önvédelem és intézkedés
taktika gyakorlat II.

0% – 24%

Szóbeli

Önvédelem és intézkedés
taktika
Ügyviteli ismeretek

Írásbeli

Ügyviteli ismeretek
Ügyviteli ismeretek
Ügyviteli gyakorlat

Szóbeli

Közszolgálati ügyintézői
ismeretek

Írásbeli

Közszolgálati ügyintézői
gyakorlat

Szóbeli

E-közigazgatás elmélete

Írásbeli

E-közigazgatás gyakorlata

Szóbeli

Ügyfélszolgálati
kommunikáció
Ügyfélszolgálati
kommunikáció gyakorlat
Ügyfélszolgálati
kommunikáció
Ügyfélszolgálati
kommunikáció gyakorlat

54 815 01
FODRÁSZ
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Szakmai ismeretek

Írásbeli
É

Anyagismeret
Borbély szakmai gyakorlat

Szóbeli

Munkavédelem és marketing
Szakmai ismeretek
Alkalmazott biológia

Írásbeli

0% – 24%

elégtelen

25% – 39%

elégséges

40% – 59%

közepes

60% – 79%

jó

80% – 100% jeles

Alkalmazott kémia
Művészeti ismeretek
Fodrász szakmai gyakorlat 1.
Szakmai ismeretek
Művészeti ismeretek
Fodrász szakmai gyakorlat 2.
Szakmai ismeretek

Szóbeli
Írásbeli
Szóbeli
Írásbeli

Anyagismeret
Fodrász szakmai gyakorlat 3.

Szóbeli

Szakmai ismeretek

Írásbeli

Anyagismeret

szóbeli

