
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 

 

A Pedagógiai Program 2.8. pontja szabályozza 

 

2.8 A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése 

 

2.8.1. Az írásbeli és szóbeli feladatok, az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt 

feladatok meghatározásának elvei és korlátai 

 

 Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) 

átlagos haladási ütemben alsó tagozatban maximum 20-30 percet, felső tagozatban 40-

50 percet vehet igénybe egy tantárgyból. 

 A napi felkészülés otthoni (napközi, tanulószoba) ideje alsó tagozatban nem lehet több 

1-1,5 óránál, felső tagozatban 3 óránál. 

 A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni 

választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi 

feladatot javasolhatunk. 

 Nyári szünetre nem adható házi feladat( kivéve a javítóvizsga) 

 Őszi, tavaszi, téli szünetre, pihenőnapra adható házi feladat, mennyisége ne haladja meg 

a szokásost. 

 Kötelező olvasmány, vagy más olvasnivaló olvasása valamennyi szünetre feladható 

Az írásbeli beszámoltatás formái 

 Alsó tagozat Felső tagozat 

 

 

 

 

 

Célja egy témakör követelményeinek számonkérése. 

 Időpontját, témáját, jellegét előre kell közölni a tanulókkal (kb.1 hét) 

 

-1 héten három, 1 nap maximum egy 

témazáró, félévi,- év végi felmérés 

íratható 

 

-1 napon lehetőség szerint csak 

egy, max.2 témazáró íratható 



 

 

 

Témazárók 

 

- a dolgozatok osztályzata nagyobb 

nyomatékkal számít a félévi és év 

végi értékelésnél, mint az írásbeli, -

szóbeli feleletek, röpdolgozatok 

osztályzatai 

-szaktanár hangsúlyosabban 

veszi figyelembe a tanuló 

„lezárásánál” (piros jegy) 

-hiányzás esetén a tanító dönti el, 

pótoltatja-e 

-hiányzó tanulóval bepótoltatható 

- tanító a témazárók külalakját is 

osztályozhatja 

-szaktanár a témazárók külalakját 

is osztályozhatja 

 

 

 

Írásbeli felelet 

-egy-egy anyagrész számonkérése, régebbi anyagra is kiterjedhet 

-óráról-órára való folyamatos tanulás ellenőrzése, az adott anyagrész 

követelményeinek számonkérése 

-megírását nem kell előre közölni 

- egy napon több tantárgyból is lehet íratni 

-szóbeli felelettel egyenértékű 

 

 

Szövegértő 

felmérések 

- évente legalább 3-szor íratjuk  

-szóbeli feleletnél hangsúlyosabb, de nem éri el a témazáró szintjét 

- előre közölhető az időpontja 

- pótoltatható a hiányzóval 

 

Fogalmazás 

- házi és órai fogalmazás 

leosztályozható 

- adott témakörhöz kapcsolódhat 

- szóbeli jeggyel egyenértékű - évente legalább két iskolai 

szöveg alkotására kerül sor 

 - a tanulóval pótoltatható 

 - előre tudatni kell időpontját 



 - a témazáró dolgozattal 

egyenértékű a tartalom 

osztályzata 

 - házi dolgozat is osztályozható 

 

 


