
A házi feladat szabályai 
A házi feladat célja:  

- újra feldolgozni, elmélyíteni, rögzíteni az órán tanultakat; 

- készségszintig gyakorolni a tanult algoritmusokat; 

- önálló alkotó- és kutatómunkát végezni valamely témában; 

- biztosítja a diák számára az önellenőrzést; 

- elősegíti a szülők tájékoztatását gyermekük iskolában végzett munkájáról, az iskolában folyó munkáról. 

 

A házi feladat kijelölésének szempontjai: 

- az 1-8. évfolyamon a házi feladatok elsődleges célja a sokoldalú képességfejlesztés szolgálata. Ezek a 

feladatok illeszkedjenek a tanulók egyéni képességeihez, tehetségéhez, fejlődésük üteméhez, segítse a tanult 

ismeretek elmélyítését, valamint a felzárkóztatásra szoruló tanulók fejlődését. Törekedni kell az egyes 

szaktantárgyak közötti arányos elosztásra. Hosszabb szünetekre – téli, tavaszi szünet, – lehetőség szerint ne 

kapjanak házi feladatot a tanulók. 

- a 9-12. évfolyamon a házi feladatok szolgálják az általános műveltséget megszilárdító folyamatnak 

megfelelően az ismeretek elmélyítését, megszilárdítását. A feladatok legyenek sokrétűek, fejlesszék a tanulók 

logikai gondolkodását, kreativitását, késztesse őket az ismeretszerző források megismerésére, azok 

mindennapos használatára. Segítse elő az ismeretek rendszerezését, az egyes anyagrészek, tantárgyak közötti 

összefüggések mind gyakoribb felfedezését. Az egyes tantárgyak jellegét figyelembe véve törekedni kell a 

gyakorlatias feladatokra, a tudásanyag beépítésére a mindennapi életbe, gyakorlatba. Alkalmanként projekt-

feladatok kijelölése javasolt, ahol a tanulók megtanulnak csapatban, közösen, a feladatokat felosztva dolgozni. 

 

A házi feladat mennyiségének meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a tanulónak, napi tanóráinak 

számát és az órák többségén tűznek ki a számára kötelezően megoldandó feladatot, ezért az otthoni 

felkészülésre fordítandó idő tantárgyanként átlagban 30 percet vehet igénybe. Amennyiben a házi feladat 

elkészítéséhez szükséges idő meghaladja az előbb említtet időt, akkor hosszabb határidőt kell biztosítani.  

 

- csak olyan feladat adható kötelező jelleggel, amelynek megoldására valamennyi tanuló képes; 

- a házi feladatot mindig részben vagy teljesen (minden diákra, illetve feladatra vonatkozóan) ellenőrizni kell; 

- az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor különbséget kell tenni a mulasztás okai 

szerint: nem büntetjük a tanulót, ha a mulasztás, hiány, hiba a feladat vagy annak alapjául szolgáló anyag meg 

nem értéséből fakad; 

- meg kell adni a tanulónak a házi feladat pótlásának lehetőségét; 

- a hanyagságból elmulasztott írásbeli feladat nem „értékelhető” elégtelennel; 

- az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok elvégzését – a befektetett 

munka arányában – jutalmazni kell; 

- tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi egyik óráról a másikra szokásos; 

- a nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyvtári vagy Internetes kutatómunka, 

képzőművészeti alkotás, technikai eszköz készítése, forráselemzés) az elkészítés határidejét különös gonddal, a 

tanulók egyéb kötelezettségeire tekintettel kell megállapítani; 

- a tantervi anyagot meghaladó mennyiségű vagy mélységű ismereteket kívánó feladatokat (pl. 

versenyfeladatok) csak annak a diáknak lehet kötelezően előírni, aki a versenyzést, illetve az önálló kutató vagy 

más jellegű alkotómunkát önként vállalta. 

 

Az iskolai számonkérések szabályai 
Fajtái:  
- szóbeli felelet,  

- házi feladat, füzetvezetés ellenőrzése,  

- írásbeli felelet (egy anyagrészből),  

- kiselőadás,  

- portfolió, projekt  

- önálló vagy csoportos kutatómunka,  

- beadandó, nagyobb elmélyülést igénylő házi dolgozat kitűzése (hosszabb időhatárral),  

- röpdolgozat (bejelentés nélkül, az előző óra anyagából),  



- dolgozat (előző órán bejelentett, 2-3 óra tananyagából),  

- témazáró dolgozat (összefoglalással előkészített, egy vagy több teljes témakört felölelő, melynek eredménye 

döntően befolyásolja a félévi vagy év végi tantárgyi jegyet),  

- a tanuló produktumának (pl.: rajzórán előállított tárgy, testneveléssel összefüggő mozgásforma/gyakorlat 

bemutatása) ellenőrzése. 

 

A félévi illetve az év végi osztályzatokat a tanév során szerzett érdemjegyek átlagából kell meghatározni úgy, 

hogy a témazáró dolgozatok duplán számítanak.  

Funkciói:  

- folyamatos munkára készteti a tanulókat,  

- folyamatos visszajelzést ad a tanárnak az egyes tanulók, illetve az egész csoport (osztály) adott anyagrészből 

elért tudásszintjéről,  

- a tanulók reális önértékelésének, következésképpen a reális pályaválasztáshoz vezető út megtalálásának 

eszköze. 

 

A számonkérési, értékelési formák (szóbeli, írásbeli) helyes aránya a pedagógiai autonómia körébe tartozik. A 

képesség és készségfejlesztés követelménye az új vizsgarendszerben az írásbeli számonkérési formákat részesíti 

előnyben: ezen belül is a tesztvizsgát, amely a magyar oktatási rendszerben korábban nem volt szokásos. A 

tanulók szóbeli megnyilatkozásainak fejlesztését – kifejezőkészségbeli hiányosságaik miatt – az iskolának 

felelősséggel végzett felkészítő munkájában szorgalmaznia kell. Ugyanakkor a magas osztálylétszámok, a 

mennyiségében és sokféleségében egyre bővülő közvetítendő ismeretanyag elsajátításának pontos ellenőrzése 

az írásbeli számonkérés nagyobb arányát részesíti előnyben.  

Elvek:  

- a témazáró dolgozat megíratását egy tanítási héttel korábban be kell jelenteni a diákoknak,  

- egy napon nem íratunk kettőnél több tantárgyból témazáró dolgozatot, 

- az írásbeli dolgozat elégséges érdemjegyéhez a tananyag legalább 30-40%-nak ismerete szükséges, 

- a félévi és tanév végi minősítés nem alakítható ki csak írásbeli számonkérés alapján született érdemjegyekből 

azokból a tantárgyakból, amelyek alkalmasak a szóbeli kifejezőkészség fejlesztésére, amelyekből későbbi 

tanulmányaik során a tanulók szóbeli vizsgát tehetnek.  

- a bizonyítottan részképesség-hiányos (pl. dyslexiás, stb.), illetve írásképtelenséggel élő diákot az írásbeli 

számonkérés minden formája alól fölmentjük és a szóbeli számonkérést helyezzük előtérbe.  

- az írásbeli kifejezőkészség fejlesztésébe beleértendő az is, hogy megtanítjuk a diákokat az 

információhordozók használatára, (pl. szövegszerkesztés, az Internet használata levelezésre, forrásgyűjtésre, 

prezentáció készítése demonstrációs eszközökkel, stb.).  

- a diákok írásbeli dolgozatait, beszedett füzetét, beadott munkáját két (témazáró esetén három) héten belül 

értékelni, javítani kell, ellenkező esetben jelezni kell a késedelem okát.  

- az értékelésre beadott tanulói munkák (házi dolgozatok, tanulói kutatómunkák anyaga) a tanulók „szellemi 

termékei”, azokat vissza kell adni a készítőiknek, illetve azok másolatai csak a tanuló hozzájárulásával 

kerülhetnek az iskola tulajdonába.  

- a tanulókat tájékoztatni kell arról, hogy tantárgyi füzetüket, jegyzetüket a tanév során a tanár ellenőrzés 

céljából elkérheti, beszedheti. 


