
16. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 

 

A házi feladatok meghatározásának elvei 

A házi feladat legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó 

gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek 

megszilárdítása. 

 Az írásbeli feladat a tanuló számára könnyen kivitelezhető legyen: tankönyvi 

kérdésekre adandó válasz, tankönyvi, példatári feladatok megoldása. 

 A következő tanórán a házi feladat ellenőrzése, és javítása történjen meg. 

 A szóbeli házi feladat fontos kritériuma, hogy tudja a tanuló, mit kell megtanulnia, és 

hol találja meg azt (könyv, füzet). 

Házi feladat minden tantárgyból minden tanítási óra végén adható, az alábbiak 

figyelembevételével: 

 hétköznap a nagyobb terjedelmű írásbeli házi feladat elkészítéséhez elegendő idő 

(több nap) álljon rendelkezésre 

 az első – negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint 

a tanítási szünetek idejére, legfeljebb egyénre szabott, szorgalmi feladatot kaphat 

 a felső tagozaton a hétvégére feladott házi feladat mennyisége ne legyen több mint 

a többi tanítási napon feladott házi feladat. 

 

 

A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő 

ellenőrzési és értékelési módja, formái 

 

1. A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzése és értékelése a következőképpen 
történhet: 
a) szóbeli felelet formájában a tanórán, egy vagy több tanóra anyagából, 
b) a tanuló tanórai munkájának értékelése egy vagy több tanóra alapján, 
c) írásbeli dolgozat alapján egy vagy több tanóra anyagából, 
d) a tanuló tanulmányok alatti vizsgán nyújtott teljesítménye alapján a tantárgy félévi 

vagy egy tanévi tananyagából, 
e) egyéb, a szaktanár által előre bejelentett módon. 

 

2. A szaktanár a tanuló teljesítményét a köznevelési törvényben foglalt szabályok alapján 
a tanév közben érdemjeggyel értékeli. A tanuló teljesítményét ezzel együtt minden esetben 
szóban is értékelni kell. 

 



3. A tanulók teljesítményét az intézmény az első évfolyamon félévkor és év végén, 
valamint a második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel, a második évfolyam végén 
és a többi évfolyamon félévkor és év végén osztályzattal minősíti.  Az érdemjegyek és 
osztályzatok megállapításánál a köznevelési törvény 54. § (2) bekezdésében 
meghatározott jelölésektől eltérő jelölést a 2015/2016. tanévtől nem alkalmazunk. A 
korábbi tanévekben alkalmazott eltérő jelölések átváltása tánc és dráma, ember és 
társadalomismeret, etika tantárgyak esetén: részt vett (5); nem vett részt (1). 

 

4. A tanuló a tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése során – dolgozatírás, 
szóbeli felelet vagy egyéb számonkérési forma esetén egyaránt – csak a szaktanár által 
megengedett segédeszközt használhat, illetve csak a szaktanár által megengedett 
segítséget vehet igénybe. Nem megengedett segédeszköz használata, nem megengedett 
segítség igénybevétele esetén a tanuló teljesítményét elégtelen osztályzattal kell értékelni. 
Az eset valamennyi körülményét mérlegelve tanórai számonkérés esetén a szaktanár, 
tanulmányok alatti vizsga esetén a vizsgabizottság dönthet úgy, hogy a tanulót eltiltja a 
dolgozat, felelet, illetve vizsga folytatásától, vagy a tanuló teljesítményének csak a nem 
megengedett segédeszköz használatával, nem megengedett segítség igénybevételével 
érintett részét értékeli elégtelenre, és a tanuló érdemjegyét, osztályzatát e részértékelés 
beszámításával állapítja meg. 

 

A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzési és értékelési módja, formái 

Írásbeli, szöveges értékelés keretében történő teljesítménymérés a tankönyvhöz vagy 

tankönyvcsaládhoz tartozó feladatlapokon, a szakmai munkaközösség, a szaktanár vagy 

tanító által készített feladatlapon vagy az általuk összeállított feladatsor megoldásának 

alapján történhet. Egy nagyobb téma feldolgozása során a részismeretek elsajátítását 

folyamatosan ellenőrizheti a szaktanár kisebb terjedelmű írásbeli számonkéréssel is. A 

tantárgyak, témák értékelési szempontjait, a ponthatárokat is a munkaközösségek 

határozzák meg mindig figyelembe véve a továbbhaladás feltételeit. A témazárók 

érdemjegyeinek kiemelt szerepe van. A tanév végén az egész éves teljesítményt értékeljük a 

fejlődési tendencia figyelembevételével. Az osztályzatokban kifejezésre kell juttatni az adott 

teljesítmény objektív értékét, illetve a tanulóknak a tárgyban elért fejlődését. Így az értékelés 

motiváló és személyre szóló. A pedagógiai program keretjelleggel, általános érvénnyel 

szabályozza, amit a munkaközösségek, tanító, szaktanár indokolt esetben a tanuló előnyére 

módosíthat. A tanulók írásbeli munkájához fűzött megjegyzések, kiegészítések, pontozások 

informálhatják részletesebben a tanulót és a szülőt a jobb teljesítmény elérése érdekében. 

Intézményünkben az írásbeli dolgozatok értékelésénél az alábbi százalékos arányok 

tekinthetők alapnak: 

 100- 91 %-os eredmény – jeles (5) 

 90-76 %-os eredmény – jó (4) 

 75-51 %-os eredmény – közepes (3) 

 50-31 %-os eredmény – elégséges (2) 

 30-0 %-os eredmény – elégtelen (1) 
 


