
2. sz. melléklet 

A vizsgatárgyak követelményrendszere 5-12. évfolyam 

Minden vizsgatárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az 

intézmény pedagógiai programjában található követelményrendszerével. 

 

 Szerb irodalom, Magyar irodalom 

Írásbeli és szóbeli része van a vizsgának. Az írásbeli rész három témakörből áll, amiből egy 

szabadon választott témát kell kifejtenie a vizsgázónak. A szóbeli vizsgán az adott évfolyam 

tananyagát kéri számon a szaktanár. Minden tétel egy feladatból áll: stílustörténeti, alkotóval 

kapcsolatos és irodalomelméleti ismeretre kérdez rá. A vizsga során az adott évfolyam 

anyagában szereplő ismeretanyagról ad számot a vizsgázó. 

 

Szerb nyelv, Magyar nyelv 

Írásbeli és szóbeli vizsgaforma, amely 75 %-ban az adott évfolyam tananyagát kéri számon. Az 

írásbeli feladatlap 5 feladatból áll, amelyben a szövegértési feladatban szereplő feladattípusok 

illetve gyakorlati jellegű feladatok szerepelnek (tesztes, nyitott mondatok, láncfeladatok). Az 

írásbeli vizsgán szerepelnie kell legalább egy gyakorlati írásbeliséggel kapcsolatos feladatnak, 

amelyben a fogalmazási készség mellett a helyesírás is szerepet kap. Az elkövetett helyesírási 

hibákért pontlevonás jár.  

 

Szerb népismeret 

A vizsga követelménye a helyi tantervben szereplő, az adott tanévre vonatkozó tananyag. A 

vizsgák részeit és az értékelés rendjét a helyi tanterv alapján határozzuk meg: A vizsga két 

részből áll. 

Az írásbeli vizsga 5 oldalnyi terjedelmű projekt formában teljesíthető az adott évfolyam tantervi 

anyagához kapcsolódó választható témából. A szóbeli vizsga két részből áll: az esszé szóbeli 

bemutatásából, illetve az évfolyam fejezeteinek 75 %-át érintő szóbeli tétel megoldásaiból. 

 

Idegen nyelv 

Az idegen nyelvvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. 

Az írásbeli vizsga időtartama 45 perc. Számon kéri a helyi tanterv által az adott évfolyamra 

előírt tananyagot. A következő részekből áll: nyelvhelyességi feladatok, olvasás-szövegértés. 

A tanuló az írásbeli vizsga során semmilyen segédeszközt nem használhat.  

A szóbeli vizsga tartalma az adott évfolyamon a helyi tanterv által előírt tananyag. A szóbeli 

vizsga két részből áll: kötetlen beszélgetés és szituáció eljátszása.  

A feladat teljesítése tételhúzás alapján történik. A vizsgán segédeszköz nem használható. 

 

 

 



Történelem 

A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli. 

Az írásbeli rész egy 25 kérdésből álló teszt, rendelkezésre álló idő 45 perc. Amennyiben a 

kérdések min. 50%-át helyesen válaszolja meg a vizsgázó, részt vehet a vizsga szóbeli részén. 

Amennyiben az írásbeli teszten kevesebb, mint 50%-ot ért el, szóbeli vizsgán nem vehet részt, 

eredménye elégtelen.  

A szóbeli vizsgán előre megadott 20 témakörből húz egy tételt a vizsgázó. Felkészülési idő min. 

30 perc. A tétel kifejtésére max. 15 perc áll a vizsgázó rendelkezésére. A kihúzott tételt források 

segítségével kell kifejtenie. 

A vizsga nyelve: szerb. Igénybe vehető segédeszköz: kétnyelvű szótár, történelmi atlasz. 

 

Matematika 

Általános iskola: a 45 perces írásbeli vizsgán 5 vagy 6 feladatot kell megoldani. Amennyiben a 

tanuló nem éri el a 25%-os teljesítményt, akkor a szóbeli vizsgán az aktuális tanév tananyagából 

összeállított 10 tételből kell kihúzni egyet, és ebből kell számot adni. A szóbeli vizsgán a tanuló 

lehetőséget kap az írásbeli vizsgán elkövetett hibáinak korrigálására is. 

 

Gimnázium: A matematika vizsga egy 45 perces feladatlap írásbeli megoldásából áll. Az 

írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői az alábbiak: legalább 5, de legfeljebb hét feladatból áll, 

amelyek tananyaga a tanév legfontosabb fejezeteinek 75%-át érinti. A feladatok közül két 

feladat az alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét ellenőrzi, legalább 

három (egy vagy több kérdésből álló) feladat pedig a vizsga tárgyát képező időszak 

legfontosabb feladattípusát tartalmazza. Az utóbbi feladatok közül két feladat könnyebb 

(rutinfeladatok), legalább két feladat pedig az összetettebb feladatok közül való. 

 

Fizika 

A vizsga egy 45 perces írásbeli és egy szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsga öt feladatból áll, 

amelyek tananyaga a tanév legfontosabb fejezeteinek 75%-át érinti. A feladatok közül két 

feladat az alapfogalmak, törvényszerűségek, egyszerű összefüggések ismeretét ellenőrzi, 

további három feladat pedig a vizsga tárgyát képező időszak legfontosabb feladattípusait 

tartalmazza. Az utóbbi feladatok közül két feladat könnyebb (rutinfeladatok), legalább két 

feladat pedig az összetettebb feladatok közül való. 

A fizika szóbeli vizsgán tíz tételből kell húznia a vizsgázónak. A tétellap két részből áll, mindkét 

része egy-egy fizikai jelenség legfontosabb fogalmainak a bemutatását, a témakörrel 

kapcsolatos összefüggések, tételek ismertetését tartalmazza. 

 

  



Biológia 

A biológia vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. 

Az írásbeli rész időtartama 45 perc. Tartalma a helyi tanterv által az adott évfolyamra előírt 

tananyag. A feladatok között a következő típusok találhatók: 20 feleletválasztós feladat, 

ábraelemzés, rövid válaszos feladat. 

A szóbeli vizsga időtartama 15 perc, felkészülési idő 10 perc. Tartalma a kerettanterv által az 

adott évfolyamra előírt tananyag. A vizsgázó 10 tételből húzza ki feladatát. A tétellapon 3 

kérdés és 5 biológiai fogalom található. 

 

Kémia 

A kémia vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Tartalma a helyi tanterv által az adott évfolyamra 

előírt tananyag. 

Az írásbeli rész időtartama 45 perc. A feladatok között a következő típusok találhatók: 20 

feleletválasztós feladat, rövid válaszos feladat, számolási feladat. 

A szóbeli vizsga időtartama 15 perc, felkészülési idő 10 perc. A vizsgázó 10 tételből húzza ki 

feladatát. A tétellapon 3 kérdés és 5 kémiai fogalom található. 

 

Földrajz 

A földrajz vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsga legalább öt feladatból áll, 

amelyek tananyaga a tanév legfontosabb fejezeteinek 75%-át érinti (általában fejezetenként két 

feladat félévi, egy feladat év végi számonkérés esetén). A feladatok között tartalmilag három 

feladattípusnak feltétlenül szerepelnie kell: 

 - alapvető térképi-topográfiai ismereteket ellenőrző 

 - alapfogalmakra, definíciókra vonatkozó 

 - természeti és/vagy társadalmi-gazdasági jelenségekkel, folyamatokkal kapcsolatos egyszerű 

számítási feladat 

A szóbeli vizsgán tíz tételből húz a tanuló, amelyeket kifejt. A tétellap két részből áll. Az egyik 

kérdés természetföldrajzi, a másik kérdés társadalom- és gazdaságföldrajzi vonatkozású, ha a 

tanuló már rendelkezik a megfelelő ismeretekkel. Ennek hiányában az adott tananyag két 

legfontosabb fejezetét érintik a kérdések. A kérdések minden esetben egy jelenség vagy 

folyamat legfontosabb fogalmaira, jellemzőkre, működési mechanizmusára irányulnak. 

 

Testnevelés 

A vizsga típusa: gyakorlati vizsga. A vizsga testnevelés tantárgyból teljes mértékben az adott 

tanévben, a tananyagban szereplő követelményekre épül. A tanulók a gyakorlati 

követelményeket mutatják be sportáganként. A gyakorlati bemutatás a következő sportágakat 

tartalmazza: atlétika, torna, labdajátékok közül választható egy sportág a röplabda, kosárlabda, 

labdarúgás közül. 

A gyakorlati vizsga teljes hossza a gimnáziumban 60 perc, általános iskola felső tagozaton 45 

perc, általános iskola alsó tagozaton 30 perc.  

 



Informatika 

Az informatika vizsga gyakorlati feladatok megoldásából áll. Időtartama 45 perc. 

A gyakorlati feladatlap tartalmi jellemzői: 

Legalább két, de legfeljebb három (egyenként esetleg több részből álló) feladatból áll, amelyek 

tananyaga a félév vagy tanév legfontosabb fejezeteinek legalább 75%-át érinti. A feladatok 

közül egy feladat egy összetett problémamegoldást ellenőriz. A további feladat(ok) a vizsga 

tárgyát képező időszak legfontosabb feladattípusaiból könnyebb feladat megoldását várja el 

(rutinfeladatok). 

Segédeszközök: számítógép, vonalzó 

 

Technika és életvitel 

Gyakorlati vizsga: A vizsgán előre megadott témakörökből álló tételsorból húz a vizsgázó. Egy 

tétel egy egyszerű munkadarab készítését tartalmazza, a kerettanterv által az adott évfolyamra 

előírt tananyagból. 

A vizsgára az eszközöket a vizsgázónak kell biztosítani. 

Vizsga időtartama: 45 perc 

 

Rajz és vizuális kultúra 

Gyakorlati vizsga: A vizsgán előre megadott témakörökből álló tételsorból húz a vizsgázó. Egy 

tétel egy egyszerű tanulmányi rajz készítését tartalmazza, a kerettanterv által az adott 

évfolyamra előírt tananyagból. 

A vizsgára az eszközöket a vizsgázónak kell biztosítani. 

Vizsga időtartama: 45 perc 

 

Művészetek 

Szóbeli vizsga: A vizsgán előre megadott témakörökből álló tételsorból húz a vizsgázó. 

A tételek feladatai a helyi tanterv által adott évfolyamra előírt tananyagból állnak. 

Egy tétel 5 feladatból áll, ebből 4 feladat a művészettörténeti ismeretek, alapfogalmak, egyszerű 

összefüggések ismerete, valamint 1 feladat a vizsgatárgyát képező időszak építészeti, 

szobrászati, festészeti, vagy iparművészeti alkotás elemző bemutatása. 

Felkészülési idő: 30 perc, tétel bemutatása: 15 perc 

 

Filozófia, etika 

A vizsgák követelménye a helyi tantervben szereplő, az adott tanévre vonatkozó tananyag. A 

vizsga egy 30 perces írásbeli és egy 10 perces szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsgára a 

teljes pontszám 60%-át, a szóbeli vizsgára 40%-ot lehet adni. Az írásbeli vizsga legalább 5 

feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy a tanév legfontosabb fejezeteinek legalább 75%-

át érinti. A szóbeli vizsgán 10 tételből kell húznia a vizsgázónak.  

 



Ének-zene  

Írásbeli és gyakorlati részekből áll a vizsga. A vizsga célja annak megállapítása, hogy a 

vizsgázó képes-e az előírt énekes anyag elfogadható megszólaltatására, valamint birtokában 

van-e az előírt zenei ismereteknek. 

Az írásbeli vizsga tartalmaz zenefelismerést, zenetörténeti ismereteket (zeneszerzők élete, 

művei, műfajok), zenei szakkifejezéseket, rövid dallam, valamint ritmus írását. A gyakorlati 

vizsgán tételt kell húzni. A tételsor a kerettanterv által az adott évfolyamra előírt tananyagból 

kerül összeállításra. Egy tétel egy népdal és/vagy egy műdal eléneklését és elemzését 

tartalmazza. 

 

Környezetismeret 

A környezetismeret vizsga egy 30 perces írásbeli és egy szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsgára 

a teljes pontszám 70%-át, a szóbeli vizsgára 30%-át lehet adni. 

Az írásbeli vizsga legalább öt feladatból áll, amelyek tananyaga a tanév legfontosabb 

fejezeteinek 75%-át érinti. A feladatok között tartalmilag három feladattípusnak feltétlenül 

szerepelnie kell: 

 - alapvető térképen való tájékozódás, világtájak meghatározását ellenőrző feladatok 

 - alapfogalmak, definíciók (időjárás, éghajlat, stb.) 

 - természeti jelenségek, folyamatok, egyszerű számítási feladatok (időzónák, földrajzi hálózat) 

A szóbeli vizsgán tíz tételből húz a tanuló, amelyeket kifejt. A tétellap két részből áll.  


