TÁJÉKOZTATÓ SZÜLŐKNEK ÉS TANULÓKNAK A ZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATBAN
-

Záróvizsgát minden nyolcadikos tanuló tesz
A záróvizsga három napos – első nap magyar nyelvből, második nap matematikából, harmadik nap
kombinált tantárgyakból (fizika, kémia, biológia, történelem, földrajz) vizsgáznak
A tanulók a vizsga előtt kötelesek az osztályfőnök segítségével idejében ellenőrizni az adataikat és
tanulmányi eredményüket a központi adatbázisban
A vizsga mindhárom napon 9 órakor kezdődik, és 120 percig tart
A tanuló az iskolában köteles legkésőbb 8 óra15 percig megjelenni
Az iskola minden tanulónak két kék színű golyóstollat biztosít
A magyar- és a kombinált tesztre a tanuló hozzon magával grafitceruzát és törlőgumit
A matematika vizsgára a grafitceruza és törlőgumi mellett a tanuló hozzon körzőt, háromszöget és
vonalzót
A teremben a tanulók az egységes tanulói névsor alapján helyezkednek el (a névsorban lévő
sorszáma jelzi a pad sorszámát)
Általános tudnivalók
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Tanácsos (nem kötelező) a válaszokat előbb grafitceruzával írni, és csak akkor átírni golyóstollal,
ha biztosak a helyességében. A ceruzával írt válaszokat nem ismerik el, és a golyóstollal utólag
átjavítottakat sem. Szintén nem ismerik el a más színű golyóstollal írt válaszokat, tehát kizárólag az
iskolában kapott tollal kell írni (a teszteket beszkennelik, és ennek a műveletnek a során eltűnnek,
elhalványodnak bizonyos típusú tinták).
A vizsga során tilos mobiltelefont, számológépet, jegyzeteket, cédulákat, papírlapokat, stb.
használni. A tanulók a személyes holmijukat (táska, tolltartó, uzsonna, kikapcsolt mobil, stb.)
tanterem előtt kijelölt helyen hagyják. A terembe csak egy palack vizet/üdítőt vihetnek be az
engedélyezett írószerek/vonalzók mellett.
A vizsgán tilos a beszélgetés, tilos egymástól átírni feladatokat, tilos a többieket bármivel zavarni.
Aki nem tartja tiszteletben az előírásokat, azt az ügyeletes tanárnak joga van eltávolítani a teremből,
és nulla pontot kap a tesztjére.
A tanuló, akit eltávolítottak a teremből, a következő vizsgaidőszakban jogosult újraírni a tesztet.
A tanulók nem hagyhatják el a termet 9.45 előtt.
A teszt befejeztével a tanuló kézfelemeléssel jelzi az ügyeletes tanárnak, hogy végzett a munkával,
átadja neki a tesztet, és csendben elhagyja a termet.
A vizsga után, az elsődleges eredmények megjelenése után a tanuló a szülő felügyeletével
megtekintheti saját tesztjeit, és joga van fellebbezni, ha úgy találja, hogy valamelyik kérdésre nem
kapta meg a kellő pontszámot.
A pontok ellenőrzése során a tanulónak és a szülőnek pontosan ismernie kell a pontozás kritériumait.
A tesztek megtekintése és a fellebbezés lehetséges online is a következő portálon:
https://mojasrednjaskola.gov.rs,
A szabályzat szerint a záróvizsgán összesen 40 pont szerezhető: magyarból 13 pont, matematikából
13 pont és a kombinált teszten 14 pont.
A tesztek 20 kérdésből állnak, tehát egy-egy tesztre maximum 20 pontot kaphat a tanuló. Ezt a
pontszámot szorozzák 0.65-tel a magyar és a matematika esetében, illetve 0.7-tel a kombinált teszt
esetében. Az eredmények közzétételekor mindkét eredményt feltűntetik: a tesztre kapott pontokat
és a szorzószámmal kapott felvételi pontszámot is.
A rangsoroláskor a záróvizsgán szerzett pontszámokhoz hozzáadják a hatodik/hetedik/nyolcadik
osztályban elért tanulmányi átlageredményt is, amit megszoroznak néggyel, így a maximális
pontszám itt 60.
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A teljes pontszám kiszámolásának módja: összeadjuk a hatodik/hetedik/nyolcadik osztály
átlageredményét, megszorozzuk néggyel, a magyar teszten szerzett pontokat megszorozzuk 0.65tel, megszorozzuk 0.65-tel a matematika teszten szerzett pontokat is, a kombinált teszten szerzett
pontokat megszorozzuk 0.7-tel, ezeket összeadjuk, és hozzáadjuk az átlageredményért kapott
pontokat. (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ MNY + 0,65 ∙ МА + 0,7 ∙ КТ

Kérjük a szülőket gondoskodjanak arról, hogy a tanuló reggelizzen, és elegendő folyadékot igyon vizsga
előtt, ellenőrizzék, hogy a szükséges eszközöket magával viszi-e a vizsgára, és idejében elindult-e, kísérjék
figyelemmel a pontszámok alakulását valamint az iratkozással kapcsolatos tennivalókat.

Sok sikert kívánunk!

