
G. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 

 

 1-4.évfolyam 

 

A számonkérés formái: 

 

• szóbeli 

• írásbeli 

 

 

 

 

Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának 

értékelésében betöltött szerepe, súlya alsó tagozatban. 

 

Az írásbeli beszámoltatás formái:  

 

• röpdolgozat 

• diagnosztizáló felmérés     

• témazáró felmérés 

• félévi és év végi felmérés 

 

Az írásbeli beszámoltatás rendje: 

 

Az első osztályban az utasítás tanítói felolvasással történik. 2. osztálytól fokozatosan 

törekszünk arra, hogy önállóan értelmezze a tanuló az utasítást is. A pedagógus saját 

belátása szerint a tantárgyi sajátosságok figyelembevételével dönti el az írásbeli számonkérés 

módját, formáját, gyakoriságát. Ebben a tekintetben a témakör tartalma is irányadó. 

 

Az iskola írásbeli beszámoltatásának korlátai: 

 

Napi egy témazáró dolgozat iratható, mely azonban nem zárja ki a diagnosztizáló,ill. 

röpdolgozat iratását. 

 

Az írásbeli beszámoltatások szerepe a tanulók értékelésében: 

 

A gyermek minden megnyilatkozása egyenértékű jegynek számít, hangsúlyosabb szerepet 

kaphatnak azonban a témazáró dolgozatok, ha félévkor vagy év végén „kétesre” áll a tanuló. 

 

Az írásbeli beszámoltatás korlátai: dislexia, disgrafia,discalculia (tanulási képességeket 

vizsgáló bizottság , nevelési tanácsadó által kiadott szakvélemény  esetén) 

 

 

5-12. évfolyam 

 



A számonkérés formái: 

• szóbeli 

• írásbeli 

 

A szóbeli számonkérés követelményei: 

• jeles: az egyénileg elmondott, összefüggő felelet értékelhető jeles osztályzattal, mely 

tartalmazza az adott kérdéskörre vonatkozó valamennyi lényeges információt. 

• jó: amennyiben az összefüggő feleletet a lényeget érintő kérdésekre adott 

válaszokkal kell kiegészíteni, abban az esetben a minősítés már csak „jó” lehet. 

• közepes: amennyiben a tanuló csak tanári kérdések alapján tudja visszaadni az 

elsajátított tananyagot, abban az esetben felelete csak „közepes”-re értékelhető. 

• elégséges: a gyenge, a tanár kérdéseit is csak részben megválaszoló feleletet 

értékeljük ezzel az érdemjeggyel. 

• elégtelen: a teljes tájékozatlanságot eláruló teljesítmény értékelése. 

 

A témazáró dolgozatok megírásának idejét a tanulókkal előre egyeztetni kell, egy nap 

maximum két témazáró íratható. Azok a témazárók élveznek elsőbbséget, melyeket 

korábban egyeztették.  

 

A témazáró dolgozatokat a tanár köteles megőrizni, tanév végén pedig az iskola irattárában 

elhelyezni.  

 

A témazárók kijavításának határideje 15 tanítási nap. 

 

A tanulók teljesítményét, a tantárgyi rendszerben elért eredményét a tantárgyak 

követelményrendszerének megfelelően ellenőrizzük, minősítjük. Osztályzással, érdemjeggyel 

a következő írásbeli tanulói teljesítmények értékelhetők:  

• házi feladat  

• írásbeli felelet  

• részösszefoglalás ellenőrzése írásban  

• témazáró dolgozat  

• órai munka  

• tanulói produktum  

A tanév során minden tantárgyból - a készségtárgyak kivételével- legalább három felmérést 

kell íratni:  

• év elején  

• félévkor  

• tanév végén, ill . az egyes témakörök után  

 

Az írásbeli beszámoltatás korlátai: dislexia, disgrafia,discalculia (tanulási képességeket 

vizsgáló bizottság , nevelési tanácsadó által kiadott szakvélemény esetén) 

 

Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának 

értékelésében betöltött szerepe, súlya matematika, fizika, biológia, kémia, földrajz, 

informatika, természetismeret, technika és testnevelés tantárgyak esetében. 

Az egyes tantárgyaknál megadott arányok iránymutató jellegűek, a dolgozatok, témazárók 

nehézségi fokának megfelelően módosíthatóak. 

 



 

Fizika, biológia, kémia, földrajz, természetismeret-gimnáziumi tagozat 

 

85% – 100% 5  

70% – 84% 4  

55% – 69% 3   

40% – 54% 2  

0 – 39% 1  

 

Fizika, biológia, kémia, földrajz, természetismeret-általános tagozat 

 

85% – 100% 5  

70% – 84% 4  

55% – 69% 3   

40% – 54% 2  

0 – 34% 1  

 

Matematika-5-8.évfolyam 

 

90% – 100% 5 

75% – 89% 4 

55% – 74% 3  

33% – 54% 2 

0 – 32% 1 

 

Matematika-9-12.évfolyam, röpdolgozat 

 

90% – 100% 5 

75% – 89% 4 

60% – 74% 3  

50% – 59% 2 

0 – 49% 1 

 

Matematika-9-12.évfolyam, témazáró dolgozat 

 

90% – 100% 5 

75% – 89% 4 

55% – 74% 3  

35% – 54% 2 

0 – 34% 15 

 

Elmélet számonkérése esetén a ponthatárok a megadottól eltérhetnek. 

 

 

Informatika 

 

86% – 100% 5 

71% – 85% 4 



60% – 70% 3  

41% – 59% 2 

0 – 40% 1 

 

 

 

Az otthoni felkészüléshez és értékeléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának elveit a természettudományos munkaközösség úgy határozta meg, hogy 

házi feladatot a hétvégékre és a szünetekre is adunk! 

 

b) 

Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának 

értékelésében betöltött szerepe, súlya angol és német nyelv esetében. 

 

Az írásbeli beszámoltatás formái: 

 

• Témazáró dolgozat – nagyobb tananyagegységek lezárása esetén kerül sor a 

megírására, előre bejelentett és egyeztetett időpontban, a tanmenet szerint meghatározott 

alkalommal. / Éves szinten annyi, amennyi a heti óraszám, illetve minimum háromszor/. A 

naplóba piros tollal kerül beírásra, a félévi és tanév végi jegyek meghatározásánál kiemelkedő 

jelentőségű, de nem kerül többszörös beszámításra. A hiányzó tanulókkal be kell pótoltatni. 

 

• Nagydolgozat – egy adott lecke lezárása végén kerül sor a megírására előre 

bejelentett időpontban. Nem minden lecke után van rá szükség, megiratásának mérlegelése 

a tanár feladata. A naplóba kék tollal kerül beírásra, egyenértékű a feleletek jegyeivel. 

 

• Szódolgozat – a tanár döntése szerint bármikor íratható, a tanárnak bejelentési 

kötelezettsége nincs. Íratható az egész tanulócsoporttal, vagy csak néhány tanulóval. 

 

• Röpdolgozat – A tanult szavakból és nyelvtani anyagból íratható előzetes bejelentési 

kötelezettség nélkül. Íratható az egész tanulócsoporttal, vagy csak néhány tanulóval. 

 

 

• Fordítások – célnyelvről vagy célnyelvre. A tanulók a tanár által kijelölt szövegrészt 

nyomtatott szótár segítségével fordítják le a tanórán. Házi dolgozatnak is feladható. 

Egyenértékű a feleletek jegyeivel. 

 

Az otthoni /napközis és tanulószobai/ felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok: 

 

 

Szóbeli feladatok: 

 

• A szótárba kiírt szavak megtanulása 

• Kérdésekre válaszadás 

• Memoriter 

• Önálló szöveg megfogalmazása és elmondása /tartalom/ 

• Párbeszédalkotás 

• Képleírás 



 

Írásbeli feladatok: 

 

• Fogalmazás 

• Nyelvtani feladatok kiegészítése a munkafüzetben 

• Másolás 

• Fordítások 

• Szövegértési feladatok 

• Hiányos szöveg kiegészítése 

• Feleletválasztós tesztek 

• Levélírás 

 

A feladatmeghatározás elvei és korlátai: 

 

Alsóbb évfolyamokon lehetőleg szóbeli és írásbeli házi feladatot is adunk. Az írásbeli 

feladatok mindig a megtanult szóbeli tananyag begyakorlását, elmélyítését szolgálják. 

Ügyelünk az egyensúlyra, mindig csak egyféle problémára irányuló feladatot adunk, de azt 

szóban és írásban is gyakoroltatjuk. A nyelvtanulás megköveteli a folyamatosságot, 

rendszerességet, ezért minden órára adunk házi feladatot. 

 

A nagygimnáziumi tagozaton nagyobb lélegzetvételű fordítások illetve memoriterek megírása 

vagy megtanulása esetén csak egyféle feladatot adunk. A házi feladatok mennyiségének 

mérlegelése mindig a tanár egyéni elbírálása alá esik, de ügyelünk arra, hogy ne terheljük túl 

a tanulókat. 

 

Az írásbeli számonkérés követelményei: 

A témazáró nagydolgozatok értékelésénél százalékos határokat kell figyelembe venni. 

Általánosan a következő értékelés javasolt, a tantárgy jellegzetességeit figyelembe véve a 

szaktanárok azonban indokolt esetben a tantárgyi tantervekben rögzített szabályok szerint 

ettől eltérhetnek. A tanulók tanulmányi munkájának egységes értékelése érdekében a 

tanulók írásbeli dolgozatának, feladatlapjainak javításakor az elért teljesítmény 

érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végezzük:  

 

 

 

100 – 90 % - jeles (5) 

89-75% -      jó (4) 

74-60% -      közepes (3) 

59-50% -      elégséges (2) 

49% - 0% -  elégtelen (1) 

 

c) Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának 

értékelésében betöltött szerepe, súlya magyar nyelv és irodalom, történelem tánc és dráma, 

mozgókép és médiaismeret, művészetek, rajz, ének, hittan tantárgyak esetében  

 

Magyar nyelv és irodalom 

 

5-8. évfolyam-általános tagozat:       



 

85-100%  5                                 

71-84%    4 

56-70%    3 

41-55%    2 

0-40%      1 

 

 5-8.évfolyam-gimnáziumi tagozat:                 

 

90-100% 5                                  

76-89%   4                                  

61-75%   3                                  

46-60%   2                                  

0-45%     1    

     

9-12.évfolyam-gimnáziumi tagozat:                

 

81-100%  5 

71-80%    4 

56-70%    3 

45-55%    2 

0-44%      1 

 

Történelem 

 

5-8. évfolyam-általános tagozat:       

 

85-100%  5                                 

71-84%    4 

56-70%    3 

41-55%    2 

0-40%      1 

 

 

A naplóban feltüntetett jegyek jelölési módja: 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

 

 

 

Történelem: 

 

 

 

Ének: 

 

Rajz: 

Hittan: 



 

Mozgókép-és médiaismeret: 

Tánc és dráma: 

Művészetek:                                 

kék – felelet, dolgozat 

piros – témazáró 

fekete – egyéb 

zöld – esszé, fogalmazás 

kék – felelet 

piros – témazáró 

zöld-röpdolgozat 

fekete – szorgalmi feladat 

kék – felelet, dolgozat 

piros – témazáró 

egységesen kék 

piros – témazáró 

kék – felelet, dolgozat 

egységesen kék 

egységesen kék 

egységesen kék 

 

A jegyek egyenértékűek, de ha a félév végén vagy év végén nem lehet eldönteni az 

osztályzatot (és még tendencia sem figyelhető meg), akkor a piros jegy a hangsúlyosabb. 

 

Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának elvei és korlátai 

 

Minden szaktanár egyéni belátása szerint adhat írásbeli és szóbeli házi feladatot, tekintetbe 

véve a következőket: 

• a házi feladat a tanórán elsajátított tananyag gyakorlására és elmélyítésére szolgál 

• a házi feladat mennyiségének meghatározásánál a tanár vegye figyelembe, hogy a 

tanulónak napi rendszerességgel általában 3-4 más tárgyból is készülnie kell 

• a szaktanár saját belátása szerint adhat hétvégére, illetve a hosszabb tanítási 

szünetekre házi feladatot 

• a tanuló köteles a tanár által kijelölt házi feladatot a következő tanórára elkészíteni, 

illetve megtanulni 

• az el nem készített vagy minőségi szempontból elfogadhatatlan  házi feladat 

esetében a tanár által év elején meghatározott, és a tanulókkal ismertetett szempontok 

érvényesek 

• az átlagosnál hosszabb időt igénybe vevő írásbeli házi feladatok / pl. fogalmazás, 

esszé, fordítás/ elkészítésére a tanár által hosszabb felkészülési idő adandó  

• a szorgalmi /nem kötelező/ feladat elkészítése igényelheti az adott tananyagnál 

bővebb ismeretek tudását  is 

 

Általános és gimnáziumi tagozaton hétvégére, az évközi iskolai szünetek idejére  írásbeli és 

szóbeli házi feladat egyaránt adható. 

 


