Vörösmarty Mihály Gimnázium
1085 Budapest, Horánszky utca 11.

Tantárgyi követelmények (biológia, kémia, földrajz, fizika)
1. Felszerelés: tankönyv, munkafüzet, füzet,
mobiltelefon!), (függvénytáblázat)

földrajzból

atlasz,

számológép (nem

2. A tanulmányi munka értékelése
• órai munka
• feleltetés szóban/írásban aznapi anyag és ismétlő kérdés az aktuális
témakörből
• röpdolgozat néhány óra anyagából
• projekt munka/szakaszvizsga/próbaérettségi
• szorgalmi feladat
• témazáró dolgozat max. 4-4 db félévenként
Osztályzatok: 40%-tól elégséges, 55%-tól közepes, 70%-tól jó, 85%-tól jeles (eltérni
csak lefelé lehet)
Témazáró dolgozatról való hiányzás esetén pótolni osztályonként megbeszélt
időpontban lehet. Ennek indokolt elmulasztása esetén a jegylezárást megelőző, a
munkaközösség, ill. az iskola által hirdetett időpontban lehet pótolni. A meg nem írt
témazáró dolgozat elégtelen osztályzattal jár.
A félévi és év végi záráskor a témazárók és a projektmunkák kétszeresen számítanak.
A 11. osztályban a választott tantárgyból tett szakaszvizsga eredményét az éves
osztályzat egyharmad arányában számítjuk be. Az év végi osztályzás a teljes tanév
munkája alapján történik.
Mindenki számára kötelező a teremrend betartása és a tűz és balesetvédelmi oktatáson
való részvétel.
A tanórákon mobiltelefon, okosóra csak a tanár engedélyével használható. Egyéb
esetben a telefon kikapcsolt állapotban, a táskában tartandó.
3. A szaktanárok és a diákok közötti online kapcsolattartás felülete a Microsoft Teams.
4. Online oktatás esetén az iskola által megszabott keretek szerint módosulnak a
tanítás/tanulás feltételei.
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Tantárgyi követelmények matematikából
Minden tanítási órán szükséges felszerelés: füzet, számológép, íróeszköz, szaktanár
által meghatározott példatár vagy tankönyv.
A témazáró dolgozatok mindegyikének megírása feltétele az osztályozhatóságnak.
Ezek döntően határozzák meg a félévkor és évvégén kapott osztályzatot, kétszeres súllyal
számítanak.
A témazáró dolgozatok osztályzatainak határai:
• elégséges 30 %-tól,
• közepes
50 %-tól,
• jó
70 %-tól,
• jeles
85 %-tól.
A 9. évfolyamon év elején szintfelmérőt írnak a diákok, melynek százalékos
eredményét a naplóban rögzítjük.
A 9. évfolyamon a szakaszvizsga eredménye az év végi osztályzatba 1/3 –ad részben
számít bele. A 10. évfolyamon írt évfolyamdolgozat 2 témazáró értékű. A 11. évfolyamon írt
évfolyamdolgozat 1 témazáró értékű. Az értékelés részét képezik még a szóbeli és írásbeli
feleletek, röpdolgozatok, órai munka, projekt munka, szorgalmi feladat stb. A meg nem írt
témazáró elégtelen osztályzattal bekerül az elektronikus naplóba, amely a pótlás után az elért
eredményre módosul. A témazáró dolgozatok pótlásának első lehetősége a szaktanárral
egyeztetett időpontban van csoportonként, második az éves ütemtervben a tantestület által
meghatározott időpontban. A kijelölt időpontig meg nem írt, illetve nem pótolt dolgozat
végleg elégtelennek minősül.
A félévi osztályzat a január közepére kialakult helyzet értékelése, amelyhez nem
kapcsolódik javító és pótló dolgozatok szervezése. A tanév végén kapott osztályzat nem a 2.
félévet, hanem az egész évet értékeli. Az év végi elégséges osztályzat feltétele a 2. félévi
követelmények elégséges teljesítése.
Az írásbeli számonkérésnél kizárólag előre megbeszélt, saját tulajdonú eszközöket
lehet használni. Munka közben bármilyen eszköz kölcsönkérése – főleg osztálytárs zavarása
miatt – tilos.
Digitális oktatási rend esetén a VMG online házirendje érvényes, amely meghatározza
iskolai kommunikáció, a tananyagátadás, a tanítási-tanulási folyamat során használt
felületeket, alkalmazásokat. Az online órákon való részvétel kötelező, ha nem tudsz részt
venni jelezd tanárodnak! Az elmaradt tananyagot, esetleges számonkérést szaktanároddal
egyeztetve pótold! Egyéni konzultációs igényedet jelezd tanárodnak. Az órákra pontosan
kapcsolódj be az előre megbeszélt taneszközökkel. A házi feladatot, beadandó feladataidat
határidőre készítsd el és a megfelelő helyre töltsd fel, illetve küldd be. A képek csatolása előtt
ellenőrizd le a megfelelő olvashatóságot, láthatóságot. A digitális oktatás során is tartsd be az
emberi együttélés általános szabályait, az online térben érvényes Netikettet.

