
 

 

Online vizsgák lebonyolításának szabályai  
 

 

A vizsgaleírás három különböző vizsgatípusról szól: 

1. Tanév végi vizsga 

2. Osztály vizsga  

3. Alapvizsga 

 

Vizsgalírások 
 

1. Tanév végi vizsga 

 A koronavírusból adódó online tanítás miatt a 2019/2020-as tanév végén gyakorlati 

jegyet adunk, a tanév végi vizsgáztatás elmarad. 

 Gyakorlati jeggyel zárjuk le a tanévet: Összeadjuk a hóvégi jegyeket, majd a kapott 

összeget elosztjuk 9-el (szeptember-október-november-december-január-február-

március-április-május hóvéi jegyei). A jegy kialakításnak szabályát az 

átlagszámításhoz viszonyítjuk: ,5 tized felett felfelé kerekítünk a jegyet;  ,5 alatt lefelé 

kerekítjük a jegyet. 

 Ha a tanulónak valamilyen okból nincs meg valamelyik hóvégi osztályzata, illetve 

nem vizsgázott, akkor a nem 9-el kell osztani, hanem a hiányzó hónapok, illetve év 

végi vizsga számát ki kell vonni a 9-ből. 

 

2. Osztályvizsga 

 

 Jelentkezni kell, jelentkezési határidő 2020. április 30.  

 Az osztályvizsgázó tanulóink a tanév végéig két külön vizsgán vehetnek részt. 

osztályvizsga és alapvizsga. Mindkét vizsgára külön hangfájlt várunk a gyerekektől, 

még akkor is, ha a két vizsga anyaga esetleg megegyezik. A beküldött anyagot egy 

külön erre a célra megadott email címre: vizsgaanyag + hangfájlok. kérnünk. 

 A hangfájlok beküldési határideje: 2020. május 18. 

 A hangfájl küldésével egy időben kérnünk egy nyilatkozatot a szülőtől visszaküldeni, 

melyben a szülő hozzájárul a készített és elküldött hanganyag oktatási értékelési célú 

felhasználásához és intézmény általi tárolásához. 

 Az email címet az iskolavezetéssel történt egyeztetés után, májusban tudjuk megadni. 

 A hangfájlt azon tanárok bevonásával értékeljük, akiknek a tanítványai az osztály 

vizsgán részt vesznek.  

 A osztályvizsga eredményét online formában küldjük el a jelentkezési lapon megadott 

címre. 

 Jegyzőkönyv készül az online vizsgáról, a jegyzőkönyvet a vizsgáztató tanárok írják 

alá.  

 



 

 

3. Alapvizsga 

Főtárgyból és szolfézs tantárgyakból szervezünk alapvizsgát. 

 

Szolfézsból:  

 Írásbeli részt:  

o Teszt jellegű kérdéssor, melyet az iskola szolfézs tanára állít össze, ezt email 

formájában küldjük ki a gyerekeknek. A kérdéssort adott időre kell 

visszajuttatni egy külön erre a célra megadott email címre. 

 

 Szóbeli rész: 

o A tanulóknak két hangfájlt kell beküldeni, a hangfájlban pedig az alapvizsga 

feladatainak megoldását kérjük  a tanulóktól. Az egyik hangfájl egy magyar 

népdal éneklését kell tartalmaznia, a másik hangfájlban pedig egy klasszikus 

mű részlet eléneklését kell teljesíteni. 

o Segítségként zongoratanáraink kíséretet készítenek. 

o A beküldött anyagot egy külön erre a célra megadott email címre kérjük 

elküldeni. Az email címet az iskolavezetéssel történt egyeztetés után, májusban 

tudjuk megadni. 

o A hangfájlok beküldési határideje: 2020. május 25. 

o A hangfájl küldésével egy időben kérnünk egy nyilatkozatot a szülőtől 

visszaküldeni, melyben a szülő hozzájárul a készített és elküldött hanganyag 

oktatási értékelési célú felhasználásához és intézmény általi tárolásához. 

o A hangfájlokat három kolléga bevonásával értékeljük. 

o Jegyzőkönyv készül az online alapvizsgáról, a jegyzőkönyvet a 

vizsgáztató tanárok írják alá.  

Főtárgyból:  

o A tanulóknak hangfájlt kell beküldeni, a hangfájlban pedig az alapvizsga 

feladatainak megoldását kérjük  a tanulóktól. A feladatokat külön-külön 

hangfájlban kérem küldeni. Pl. skála, etűd és előadási darab esetén 3 hangfájlt 

kérünk a növendékektől. 

o A hangfájlban az alapvizsga feladatainak megoldását kérjük a tanulóktól. 

o A beküldött anyagot egy külön erre a célra megadott email címre kérjük 

elküldeni. Az email címet az iskolavezetéssel történt egyeztetés után, májusban 

tudjuk megadni.  

o A hangfájlok beküldési határideje: 2020. május 25. 

o A hangfájl küldésével egy időben kérnünk egy nyilatkozatot a szülőtől 

visszaküldeni, melyben a szülő hozzájárul a készített és elküldött hanganyag 

oktatási értékelési célú felhasználásához és intézmény általi tárolásához. 

o A hangfájlt azon tanárok bevonásával értékeljük, akiknek a tanítványai az 

alapvizsgán részt vesznek.  

o Jegyzőkönyv készül az online alapvizsgáról, a jegyzőkönyvet a 

vizsgáztató tanárok írják alá.  



 

 

 

 

Szülői nyilatkozat 

 

 

Alulírott ……………………………………….. gondviselője, szülője 

hozzájárulok, hogy az általam késztett  és emailben elküldött hanganyag fájlt a 

Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola, oktatási célra felhasználja, valamint hozzájárulok a hanganyag 

fájl intézmény általi tárolásához.  

 

Gyermek neve:  ……………………………………………… 

 

Dátum: ………………………… 

 

            

       ……………………………………… 

       gondviselő/szülő aláírása 

 


