
2.9.3. Az iskolai írásbeli beszámoltatás formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának 

értékelésben betöltött szerepe, súlya 

 

Az írásbeli 

beszámoltatás 

formája 

Funkciója Gyakorisága Rendje Az 

értékelésben 

betöltött 

szerepe 

Korlátai 

Röpdolgozat Az előző 1 

óra 

anyagának- 

számonkérése 

15-20 

percben 

Tanóránként Tanóránként 

max. 15-20 

percben 

Felelet értékű  

Dolgozat A legutóbbi 

maximum  3 

óra  

tananyagának  

számonkérése 

Hetente Max. 45 perc Felelet értékű Egy nap max. 

kettőt – előre 

jelezve 

/Házirend/ 

Témazáró 

/szummatív/ 

Egy-egy 

témakör, 

tananyag 

lezárásakor 

Tantárgyanké

nt változó 

Max. 2x45 

perc 

Döntően 

számít 

Minimum egy 

összefoglaló 

és gyakorló 

órát követően 

lehetséges.  

Egy nap max. 

2x45 perces 

dolgozat előre 

jelezve 

/házirend/ 

Záró dolgozat Az éves 

tananyag 

számonkérése 

Év végén Max. 2x45 

perc 

Szaktantárgya

knál 

meghatározva 

 

 

2.10. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározása 

A házi feladatok kiadásának szempontjai is illeszkednek a NAT által megadott életkori 

szakaszoláshoz, valamint a pedagógiai feladatokhoz. Ennek értelmében figyelembe vesszük: 

– a tanulók napi és heti terhelését,  

– az egyes diákok képességeit, adottságait,  

– az életkori sajátosságokat, 

– az értelmi fejlettséget, 

– a fejlődés ütemét, 

– házi feladat előkészítettségét 

Alapelvek: 

– A házi feladatok korosztálytól függetlenül sarkallják a diákot állandó önellenőrzésre!  

– A házi feladatok segítsék elő a szülők tájékoztatását gyermekük iskolában végzett 

munkájáról, az iskolában folyó munkáról. 



– A napközis kollégák folyamatosan tájékoztassák a tanítónőket a házi feladatok 

mennyiségéről, azok megoldásáról egyénre szabottan is. 

– A házi feladatok mindig kerüljenek ellenőrzésre! 

 Az első két évfolyamon házi feladatok a bevezető szakasznak megfelelően legyenek 

játékosak, illeszkedjenek az életkori sajátosságokhoz, a gyermek számára könnyen 

teljesíthetőek legyenek. Ne okozzon nehézséget, külön terhet annak megoldása a tanuló 

számára, ugyanakkor feleljen meg a céljának, azaz alkalmas legyen a napi „ismeretek” 

ismétlésére, áttekintésére, felidézésére, elmélyítésére. Fontos szempont, hogy megoldása 

sikerélményhez juttassa a tanulót, amely motivációt jelent a későbbiekre nézve. A feladatok 

könnyen és gyorsan ellenőrizhetőek legyenek, az ellenőrzés pedig építő jelleggel történjen. A 

hétvégére adott házi feladatok kérdése a tanító hatásköre. Amennyiben ad házi feladatot, az 

minden esetben feleljen meg a fenti szempontoknak! Hosszabb szünetekre, lehetőség szerint 

ne adjon házi feladatot a tanító. 

A harmadik negyedik évfolyamon a kezdő szakasznak megfelelően a házi feladat adása 

legyen a tanító hatásköre! Mindenféleképpen javasolt a hétvégére kiadott házi feladatoknál a 

differenciálás alkalmazása, illetve ezekben az évfolyamokban is elengedhetetlen a tanulók 

terhelésének vizsgálata. Ennek megfelelően az egyes tanulók képességeiknek, értelmi 

fejlettségüknek legmegfelelőbb, az előrehaladásukat leginkább szolgáló házi feladatokat 

kapjanak. Az egyes gyermekeknél a feladatok mennyisége, típusa, sokrétűsége szolgálhatja a 

tehetséggondozást, míg más tanulóknál a sikeres felzárkózást. A feladatok legyenek 

sokrétűek, érdekesek, alkalmasak legyenek a napi „ismeretek” ismétlésére, áttekintésére, 

felidézésére, elmélyítésére.  

Hosszabb szünetekre, lehetőség szerint ne adjon házi feladatot a tanító! 

Az ötödik és hatodik évfolyamon a házi feladatok szolgálják az alapozó szakasznak 

megfelelően az alapismeretek elmélyítését, megszilárdítását, rögzülését, az esetlegesen 

hiányzó részek pótlását, bizonyos alapismeretek készség szintre emelését. Törekedni kell az 

egyes szaktantárgyak közötti arányos elosztásra! A házi feladatok mindig kerüljenek 

ellenőrzésre! Hosszabb szünetekre, - téli szünet, tavaszi szünet, - lehetőség szerint ne 

kapjanak házi feladatot a tanulók. 

A hetedik-nyolcadik évfolyamon, a házi feladatok elsődleges célja a sokoldalú 

képességfejlesztés legyen, differenciált módon. Ezek a feladatok illeszkedjenek a gyermek 

egyéni képességeihez, tehetségéhez, fejlődésének üteméhez, segítse a tanult ismeretek 

elmélyítését, valamint a felzárkóztatásra szoruló tanulók fejlődését. A feladatok segítsék elő 

az egyéni törekvések megvalósulását! Törekedni kell az egyes szaktantárgyak közötti arányos 

elosztásra! Hosszabb szünetekre, - téli szünet, tavaszi szünet, - lehetőség szerint ne kapjanak 

házi feladatot a tanulók. 

Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai 

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

kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot 

javasolhatunk. 

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

maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból. 

– A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehet több 1-

1,5 óránál. 

 


