H ÉTVÉGI

HÁZ I FELADAT SZABÁLYAI , ISKOLA I DOL GOZATOK SZAB ÁLYAI

Alapelv, hogy a hét végére ne adjunk több írásbeli, illetve szóbeli házi feladatot, mint a hét
más napjain.
○ Szóbeli házi feladat
Tartalma az adott tanítási órákon vett új tananyag.
Az új anyagot mindig helyezzük be az átfogó témakör összefüggésébe, s hívjuk
fel a figyelmet arra, hogy a szóbeli számonkérés során is ez az elv
érvényesül.

○ Házi dolgozatok/projektmunkák
Az elkészítés határideje előtt legalább egy hónappal be kell jelenteni.
A kiadott feladat(ok) szervesen kapcsolódjanak a tananyaghoz, annak
feldolgozásához.
Értékelése: érdemjeggyel
százalékos formában
szöveges értékeléssel, illetve a három forma kombinálásával
- Javítási ideje: 10 munkanapon belül
- Az érdemjegy naplóba írása fekete színnel történik
○ Írásbeli házi feladat
Témája kapcsolódjék a tanítási órához
Rendszeresen írassunk, de mennyiségét tekintve keveset
Óra anyagához kapcsolódó feladatok
Önálló –témához kapcsolódó- kutatómunka, tanári útmutatás szerint
Értékelése: minden esetben történjen meg értékelése
szóban, osztály egészére vonatkozóan
írásban, a füzet láttamozásával
érdemjeggyel – fekete színű - (az osztály néhány tanulójára
vonatkozóan)
A feladatokat rendszeresen el nem végzőktől szóban
vagy írásban számon kérhető az otthon el nem végzett
anyag.
○ Kiselőadásokra való felkészülés

Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a
tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya
Általános követelmények
○
○
○
○
○

A számonkérés nem lehet fegyelmezés és büntetés eszköze.
Egy tanítási napon maximum 2 témazáró vagy 2 ellenőrző dolgozat iratható.
A szóbeli és írásbeli számonkérés arányainak megfelelőeknek kell lenniük.
A számonkérés a diákkal egyeztetett anyagból történhet.
Vegyük figyelembe a beszámoltatásnál, hogy a tanuló írásban vagy szóban képes
jobban kifejezni magát.
Évfolyam

10.

11.

12.

Félév

-

-

-

Év vége
Minden szakközépiskolai osztályban, magyar nyelv és
irodalom, matematika, történelem és a választott
idegen nyelvből 90 perces az érettségi vizsga írásbeli
dolgozata követelményeinek megfelelő írásbeli
dolgozat
Minden szakközépiskolai osztályban 90 perc
időtartamú, az érettségi vizsga írásbeli dolgozata
követelményeinek megfelelő írásbeli dolgozat a
matematika tantárgyból. Szóbeli vizsga a magyar nyelv
és irodalom, a történelem és a választott idegen nyelv
tantárgyakból.
Írásbeli próbaérettségi minden végzős tanulónak a
kötelező és az általa kötelezően választott
vizsgatárgyból.

○ Az érettségi törzsanyagot tartalmazó témaköröket legalább négy
héttel a beszámoló előtt közölni kell a tanulókkal
○ A vizsga időpontjait és beosztását legalább két héttel előbb közölni
kell
○ Formája: Külön kiírás szerint írásbeli vagy szóbeli.
○ Időtartama:
írásbeli minimum 45 perc, felsőbb évfolyamokon az érettségi
időtartamához közelítő
szóbeli az érettségi vizsgaszabályzatnak megfelelően
○ Írja: az egész osztály

○ Értékelése.
Érdemjeggyel, százalékos formában (a százalékos
ponthatárok legyenek ismertek a tanulók előtt)
○ Javítása:
10 munkanapon belül
○ Az érdemjegy naplóba írása piros színnel történik
○ A beszámolókon meg nem jelenő diákoknak hiányzásukat
igazolniuk, a beszámolót pótolniuk kell.
Adott évfolyamon azonos dolgozatok (Összehasonlítható az egyes
osztályok teljesítménye.)
A pótló írásbelit, illetve szóbelit azon a napon kell letenniük,
amelyen a hiányzást követően először az iskolában megjelennek.
Szóbeli tételsoruk azonos. Számukra új –az eredetihez hasonló
nehézségi fokú - írásbeli feladatsort kell összeállítani.

Írásbeli feleltetés
Alkalmazását a tanév első tanítási óráján a szaktanár köteles jelezni tanítványainak, a
gyakoriság (hetente hány alkalommal, vagy hány tanítási óránként, vagy milyen más
követhető beosztás szerint?) megjelölésével, és írásbeli rögzítésével a tantárgyi füzetbe.
Témazáró
○ Témazárók időpontjának meghatározása az év eleji tematikában, de a megíratás előtt
legalább egy héttel ismét fel kell hívni a figyelmet a témazáró időpontjára.
Módosítása csak az osztályközösség egyetértésével, a tanulmányi munka
eredményességének javára történhet!
○ 6-7. órában lehetőleg ne történjék
○ Formája: dolgozatfüzet (több évig használható), vagy a tanár által készített feladatlap,
esetleg összefűzhető lapok. Elvárás az olvasható írás, a rendezett külalak
○ Írja: az egész osztály
○ Értékelése. Érdemjeggyel, százalékos formában ( a százalékos ponthatárok legyenek
ismertek a tanulók előtt)
○ Javítása: 10 munkanapon belül
○ Az érdemjegy naplóba írása piros színnel történik
○ Javítódolgozat: tanári megítélés szerint egy héten belül
○ A témazárón meg nem jelenő diákoknak hiányzásukat igazolniuk, a dolgozatot
pótolniuk kell. A pótló írásbelit azon a napon kell letenniük, amelyen a hiányzást
követően először az iskolában megjelennek. Számukra új –az eredetihez hasonló
nehézségi fokú - írásbeli feladatsort kell összeállítani.
A hiányzó tanulók a mulasztást követő első órán pótolják a számot adást.
Célszerű, hogy a tanulóírásban kapja meg a kérdés(eke)t Tartalmazzon egyszerű
közepes és nehezebb feladatokat is (Esetleg plusz pontos szerzéséért plusz
feladatokat is.)

A feladatok egy része kapcsolódjon a mindennapi élethez. Legyenek ismertek a
felhasználható, illetve szükséges felszerelések, segédeszközök
Adott tanítási napon maximum 2 témazáró dolgozat iratható. A tanárok legalább egy
héttel a témazáró megíratása előtt írják be azt a napló haladási részébe, így a kollégák
tudnak egymáshoz alkalmazkodni. Célszerű az osztályok faliújságjain is heti/havi
bontásban, táblázat formájában kiírni a tervezett dolgozatokat.
Ellenőrző dolgozat
○ nagyobb résztéma feldolgozásának, megértésének szintjét feltáró. Kérdései nem
vonatkozhatnak a teljes téma átfogó ismeretére.
○ Formája: dolgozatfüzetbe, összefűzhető lapokra íratott munka.
○ Javítása:
10 munkanapon belül
○ Az érdemjegy naplóba írása zöld színnel történik
○ Pótlása: legkorábban a mulasztást követő első tanórában
Tervezett időpontját legalább 3 tanítási nappal korábban kell jelezni a tanulók
számára, és egyeztetni szükséges más tantárgyak tanáraival is, a napi aránytalan
túlterhelés elkerülése végett.
Írásbeli feleltetés (röpdolgozat)
Az adott tanórán elsajátítottak ellenőrzése a tanítási óra végén. Az órán elhangzott
és feldolgozott tananyagból az adott óra végén tesztjelleggel (feleletválasztásos
vagy kiegészítéses) a füzetbe íratva
Az előző órán (egy nappal korábban) feldolgozott anyagrészből
○ Maximum két óra anyagából és a hozzá tartozó feladatokból.
○ Legalább 3 írásban feltett kérdéssel
○ Formája: tanár által kiosztott lapokra, vagy dolgozatfüzetbe
○ Írja: néhány tanuló
egész osztály
○ Értékelése: érdemjeggyel
százalékos formában
szöveges értékeléssel, illetve a három forma kombinálásával
○ Javítási ideje: 10 munkanapon belül
○ Az érdemjegy naplóba írása zöld színnel történik
- Alkalmazása a rendszeres tanulásra való késztetés miatt kívánatos
- Előzetes bejelentés nélkül iratható, de a tanulók tudják, hogy ez bármely órán
megtörténhet
- 2-3 óránként célszerű íratni
- Célszerű, hogy a tanuló írásban kapja meg a kérdés(eke)t

- A ponthatárok igazodjanak a kérdések nehézségi fokához
Szóbeli feleltetés
○ Időtartama: legkevesebb 5 perc
○ Az előző tanítási napo(ko)n már feldolgozott anyagrészből minimum 3 kérdés szóbeli,
vagy írásbeli feladásával, szóbeli válaszadással történjen és a felelőn kívül még
további tanulók is jelen legyenek. A számonkért anyagrésztől feleltetés közben eltérni
csak olyan módon lehet, ha a tanár jelzi: a kitérő nem számít bele a felelet
értékelésébe! Tilos a feleltetés előtt, közben vagy utána a tanuló korábbi
viselkedésére utalásokat tenni, megfélemlíteni, vagy megszégyeníteni!
A felelet lezárásakor rövid pedagógiai célzatú értékelés keretében
határozottan és érthetően közölni kell az érdemjegyet, amelyet kék színnel a
naplóban rögzíteni szükséges.
○ Legyen rendszeres.(Ez elősegítheti az óráról, órára való készülést.)
○ Felsőbb évfolyamokon kívánatosak az önálló –tanári segítség nélküli – feleltetése
tanári kérdések a tanuló tudásának megismerésére irányuljanak. (Ne arra, amit nem
tud)

Kiselőadás
○ Öálló felkészüléssel, a tanár által megadott témakörökből választva.

Házi dolgozatok/projektmunkák
○ Az elkészítés határideje előtt legalább egy hónappal be kell jelenteni.
○ A kiadott feladat(ok) szervesen kapcsolódjanak a tananyaghoz,
feldolgozásához.
○ Értékelése: érdemjeggyel
százalékos formában
szöveges értékeléssel, illetve a három forma kombinálásával
○ Javítási ideje: 10 munkanapon belül
○ Az érdemjegy naplóba írása fekete színnel történik

annak

Füzet, munkafüzet értékelése
○ A megválasztására, vezetésére, tartalmi és formai követelményeire vonatkozó
szabályokat a szaktanárnak írásban rögzítenie kell (a tanulóval le kell íratni!)
○ Betartásukat időszakosan, a tanár által meghatározott és rögzített alkalmanként
ellenőrizni szükséges.
○ Az értékelés írásban történik a füzetben, dátumozva és aláírva! Amennyiben a
szaktanár osztályzatot is ad, azt fekete színnel vezetjük a naplóba és a füzetbe,
munkafüzetbe egyaránt.

Az írásbeli számonkérések súlyozása
Az írásbeli számonkérések súlyozását a tantárgyspecifikus százalékolás biztosítja. A
százalékolás határait az írásbeli számonkérés fajtája – röpdolgozat, házi dolgozat,
ellenőrző dolgozat, témazáró, vizsgadolgozat – határozza meg.

