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VIZSGALEÍRÁS 

10. évfolyam 
1. A vizsga anyaga: 

Hat évfolyamos képzés (A és B osztályok): 7-10. évfolyam tananyaga 

Négy évfolyamos képzés (C és D osztályok):9-10. évfolyam tananyaga 

2. A vizsga részei: 

A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A két vizsgarész együttes eredményét váltjuk át 

osztályzatra, így alakul ki a vizsga végső érdemjegye. A vizsga osztályzata két darab 

témazáró dolgozat jegyként kerül be az elektronikus naplóba. 

 

2.1 Az írásbeli vizsga 

Az írásbeli vizsga jellegét tekintve igazodik a kétszintű érettségi feladatlapjaihoz. A feladatlap 

rövid (teszt-) és hosszabb kifejtést igénylő (esszé-) feladatból áll. 

A feladatok megoldásához segédeszköz nem használható! 

A rendelkezésre álló munkaidő: 45 perc 

Az írásbeli vizsga időpontját a szaktanárok az iskolai programok és a tanórák elhelyezkedése 

alapján határozzák meg. Lehetőség szerint március vége- április vége közötti időpontban. Az 

A és B osztályok, a C és D osztályok esetében lehetőség szerint azonos napon a történelem 

óra keretében. 

Az írásbeli feladatlapot a vizsgáztató tanár a szóbeli vizsga kezdetéig kijavítja. A vizsgázó a 

szóbeli vizsgák napján a kijavított és értékelt (pontozott) feladatlapját megtekintheti. 

 

2.2 A szóbeli vizsga 

A szóbeli vizsga követelményei, a tételek szerkezete, megoldásuk és értékelésük módja 

hasonlít a kétszintű érettségi vizsga követelményrendszeréhez. A vizsgázó az adott tanév 

december 20-ig megismert témakörcímek alapján összeállított tétellapokból húz. Ezeken a 

tétel témájához illeszkedő feladat található. Ezt kell – a mellékelt források, ábrák, diagramok 

segítségével- megoldania, illetve a megoldást önállóan előadnia. 

A megadott szóbeli témakörök száma: 15 - 20 

A felelet időtartama: 10 – 15 perc (15 percnél hosszabb nem lehet) 

A felkészülési idő: legalább 20 perc 

A felkészülés és a felelet során a középiskolai történelmi atlasz használható. 
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A szóbeli vizsga 2 tagú bizottság előtt zajlik. A 10. évfolyam osztályai számára a történelem 

érettségi vizsga napja a szóbeli vizsganap. Abban az esetben, ha a tanulói létszám indokolja, 

már korábban délutáni időpontokban is kezdődhetnek a vizsgák. 

 

A szóbeli vizsga értékelése: 

A vizsgázó feleletét az alábbi szempontok alapján kell értékelni:  

A feladat megértése 4 

Tájékozódás térben és időben 6 

Kommunikáció, a szaknyelv alkalmazása 10 

A források használata és értékelése 12 

Az eseményeket alakító tényezők feltárása, történelmi 

események és jelenségek problémaközpontú bemutatása 

18 

ÖSSZESEN 50 

A vizsgáztató tanárok a felelet befejezése után a vizsgalapon értékelik a feleletet a táblázatban 

foglalt szempontok alapján: a részpontszámok összeadásával kiszámítják a vizsgázó szóbeli 

vizsgájának eredményét. 

 

3. A vizsga eredményének kiszámítása: 

A két vizsgarész (írásbeli és szóbeli) pontszámainak összesítését követően az alábbi táblázat 

alapján számítandó ki a vizsga érdemjegye. 

 

Összpontszám Érdemjegy 

85-100 jeles 

75-84 jó 

63-74 közepes 

50-62 elégséges 

0-49 elégtelen 

 

4. A vizsgaeredmény beszámítása az év végi osztályzatba: 

Alapvetően az évközi osztályzatok határozzák meg az éves minősítést, a vizsgán szerzett 

érdemjegy maximum egy-egy osztályzattal módosíthatja az évközi osztályzatok átlagát. Ennél 

nagyobb eltérés csak alapos indokkal lehetséges. 


