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Dolgozatok, házi feladatok szabályai 

A tanulók teljesítményének írásbeli ellenőrzése, értékelése: 

• Év eleji felmérés:  

o 2-4. évfolyam: nyelvtan-helyesírás, szövegértés, matematika; 

o 5-8 évfolyam: osztályszintű diagnosztikus mérések a belépő új tantárgyak 

kivételével. 

• Félévi felmérés: 

o 1. évfolyam: írás, olvasás, matematika 

o 2-4. évfolyam: nyelvtan-helyesírás, szövegértés, matematika; 

o 5-6-7. évfolyam: matematika; 

o 7. évfolyam: fizika, kémia, biológia, földrajz 

o 6. és 8. évfolyam: szövegértés; 

o 5. és 7. évfolyam: idegen nyelv.  

• Év végi felmérés: 

o 1. évfolyam: írás, olvasás; 

o 2-4. évfolyam: nyelvtan-helyesírás, szövegértés, matematika; 

o 5 és 7. évfolyam: szövegértés; 

o 5. és 7. évfolyam: idegen nyelv; 

o 5-6-7. évfolyam: matematika; 

o 7. évfolyam: fizika, kémia, biológia, földrajz; 

o az elrendelt évfolyamokon Országos kompetenciamérés. 

• A Szolnoki Tankerületi Központ által szervezett diagnosztikus mérések a 4. 

évfolyamon: 

o matematika 

o természetismeret 

o magyar nyelv és irodalom 
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• Témazáró dolgozatok: 

o az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő 

követelményeit átfogó témazáró dolgozatot írnak; 

o ennek időpontjáról legkésőbb az összefoglaló órán egyeztetnek; 

o a szaktanár két héten belül kijavítja a dolgozatokat. Ha határidőn túl javítja ki 

azokat, a tanuló választhat, hogy kéri-e az osztályzatot vagy sem; 

o egy tanítási napon legfeljebb két témazáró dolgozat írható. A tanuló hiányzása 

esetén jelentheti tanárának, ha nem tudott felkészülni, aki felmentést adhat a 

témazáró megírása alól; 

o tartós hiányzás (egy hétnél több idő) esetén a tanuló az iskolába érkezése napján 

nem kérhető számon. 

 

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók 

írásbeli dolgozatának, feladatlapjainak százalékos értékelése a következőképpen váltják át 

érdemjegyre: 

Teljesítmény Érdemjegy 

90-100% jeles (5) 

76-89% jó (4) 

51-75% közepes (3) 

34-50% elégséges (2) 

0-33% elégtelen (1) 

Szöveges teljesítményértékelés esetén az értékelések az alábbiak lehetnek: 

• kiválóan megfelelt (kmf) 

• jól megfelelt (jmf) 

• megfelelt (mf) 
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A tanulók teljesítményének szóbeli ellenőrzése, értékelése 

A tanulók szóbeli kifejezésének fejlesztése érdekében többször ellenőrzik a követelmények 

teljesítését szóbeli felelet formájában is.  

A tanulók ellenőrzése, értékelése gyakorlati tevékenység alapján 

Az ének-zene, a rajz/vizuális kultúra, az informatika/digitális kultúra, a technika/technika és 

tervezés, dráma és színház tantárgyból félévente gyakorlati tevékenységgel összekapcsolt 

ellenőrzés, értékelés is történik. A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati 

tevékenység révén ellenőrizzük. 

A tanulói teljesítmények dokumentálása 

Az írásbeli dolgozatok érdemjegyeinek a KRÉTA e-naplóba történő bejegyzése témazáró 

dolgozat esetén piros színnel, a többi írásbeli, szóbeli, gyakorlati tevékenység eltérő színnel 

történik. Az érdemjegyek színe tájékoztató jellegű. 

SNI és BTMN tanulók értékelése 

Az SNI és BTMN tanulók értékelése a szakértői vélemény és az aktuális jogszabályok alapján 

történik. 

 

Házi feladatok meghatározásának szabályai 

A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó 

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

megszilárdítása. 

Az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási 

szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot; 

Az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére – a szokásos (egyik óráról 

a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot. 

A házi feladatok adásánál a pedagógus figyelembe veszi a családok szociokulturális hátterét. 

Nem adhat kötelezően olyan házi feladatot, melyhez jelentős házi könyvtár, saját használatú 

PC, internet-hozzáférési lehetőség szükséges. 
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Egy átlagos felkészültségű és képességű tanuló annyi házi feladatot (szóbeli és írásbeli) kaphat, 

melyet az alábbi időtartam alatt el tud végezni: 

• első – második évfolyam: maximum 30-45 perc; 

• harmadik – negyedik évfolyam: 45-60 perc; 

• ötödik – hatodik évfolyam: 60-90 perc; 

• hetedik – nyolcadik évfolyam: maximum 120 perc. 


