
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 

 

1. Általános iskola 

 

Számonkérés formái: 

a) Szóbeli felelet 

b) Írásbeli felelet, mely lehet:  

 

 röpdolgozat,  

 szódolgozat,  

 tollbamondás  

 témazáró dolgozat (több óra anyagának összefoglalója, egy témakör 

lezárására szolgál)  

    

c) Gyakorlati számonkérés (testnevelés, informatika, technika, rajz és ének-zene 

tantárgyból) 

 

Ezek mellett egyes tantárgyakból a szaktanár félévente több (minimum két) alkalommal 

értékeli a tanulók órai írásbeli munkáját (órai füzet, munkafüzet vezetése). Az értékelés 

módját a szaktanár határozza meg. 

 

A tanulók tantárgyi értékelése az 1. osztályban félévkor és év végén, illetve a 2. osztályban 

félévkor szövegesen történik, a 2. évfolyam végétől pedig érdemjeggyel (1-5).  

  

Az írásbeli dolgozatokra vonatkozó szabályok 

 

A nagydolgozatot minimum egy héttel az íratása előtt köteles a szaktanár bejelenteni. A 

röpdolgozat és az írásbeli felelet – előzetes bejelentés nélkül – bármikor íratható.  

Szóbeli felelés minden tanítási órán történhet még akkor is, ha azon a napon volt 

nagydolgozat. 

Egy tanítási napon egyetlen osztály sem kötelezhető kettőnél több dolgozat megírására. 

A pedagógus köteles a dolgozatírási szándékát egy héttel előre bejelenteni.  



A diák joga, hogy dolgozatát beszedésétől számított egy héten belül kijavítva és értékelve 

megtekinthesse, a témazáró dolgozatok kivételével dolgozatait hazavihesse. 

A szülő joga, hogy a témazáró dolgozatokat szülői értekezleten, fogadóórákon 

megtekinthesse. 

A dolgozatokat a tanítási év végéig meg kell őrizni.  

 

 

2. Gimnázium 

 

Számonkérés formái: 

a) Szóbeli felelet 

b) Írásbeli felelet, mely lehet: 

 

- röpdolgozat (maximum 45 perc, résztéma vagy 1-3 óra anyaga) 

- írásbeli felelet (10-20 perc, 1-2 konkrét kérdés, feladat) 

- nagydolgozat (témazáró dolgozat 1 vagy 2 órás)  

 

c) Gyakorlati számonkérés (testnevelés, informatika, ének, rajz) 

 

   A tanulók értékelése félévkor és év végén érdemjeggyel (1-5), illetve „megfelelt” vagy 

„nem megfelelt” bejegyzéssel történik. 

 

A számonkérésre vonatkozó szabályok 

 

A nagydolgozatot minimum egy héttel az íratása előtt köteles a szaktanár bejelenteni. A 

röpdolgozat és az írásbeli felelet – előzetes bejelentés nélkül – bármikor íratható.  

Kettőnél több nagydolgozat egy tanítási napon nem íratható. Ha az osztály képviselője jelzi a 

szaktanár felé, hogy a bejelentett dolgozat már a harmadik lenne azon a tanítási napon, a tanár 

köteles más időpontot kijelölni. 

Szóbeli felelés minden tanítási órán történhet még akkor is, ha azon a napon volt 

nagydolgozat. 

A dolgozatokat a szaktanárnak 3 héten belül ki kell javítani.  



Az érettségi szintű feladatsorok javítása és osztályozása az adott szintű érettségi pontozásának 

megfelelően történik. 

 

Az érdemjegyek súlyozása valamennyi osztályban 

   

1-es súlyozású érdemjegyek: szorgalmi feladatért, házi dolgozatért, versenyeken való  

                                                    szereplésért, órai munkáért adott érdemjegyek 

2-es súlyozású érdemjegyek: a témazáró dolgozat kivételével minden írásbeli és szóbeli  

                                                    feleletért adott érdemjegy, valamint a gyakorlati jegyek   

3-as súlyozású érdemjegyek: a témazáró dolgozatra adott érdemjegyek. 

Testnevelés esetén a tanmenetben határozzák meg munkaközösségi szinten az érdemjegyek 

súlyozását, egységes elvek alapján. 

 

Hétvégi házi feladat 

Általános iskolai tanulóknál 16 óráig a tanulószobán kell a házi feladatokat elkészíteni. Ez 

vonatkozik a pénteki napra is. Kikérő esetén a szülő gondoskodik a házi feladat elkészítéséről.  

Ha pénteken és hétfőn is van tanórája egy tantárgyból a tanulónak, akkor pénteken kötelező 

házi feladatot nem kap, csak ajánlott gyakorló feladatokat javasol a szaktanár.  

 


