
Közzétételi listába: a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai.  

Részletek a 2021. szeptember 1-jétől érvényes pedagógiai programból. 

3.11 AZ ELLENŐRZÉS ÉS AZ ÉRTÉKELÉS ALAPELVEI  

A tantestület elhatározása és egyetértése alapján az alábbi alapelveket fogalmaztuk meg 

az írásbeli témazárókra vonatkozóan: 

- A tanulók minden esetben ismerjék a dolgozat értékelésének szempontjait 

- A tanár a dolgozatok javításánál aláhúzással jelöli a hibákat, az értékelés a dolgozat 

jellegétől függően pontozásos, vagy globális. Szükség esetén szöveges értékelést is 

kap a tanuló. 

  
Évközi értékelés 

Osztályozó/javító 
vizsga értékelése 

Magyar nyelv és 
irodalom    

Etika, filozófia,  90-100%       jeles 90-100%       jeles 

Művészetek 75-89%         jó 75-89%         jó 

  60-74%         közepes 60-74%         közepes 

 45-59%        elégséges 45-59%        elégséges 

 0-44%           elégtelen 0-44%           elégtelen 

Történelem     

  85-100%   jeles 85-100%   jeles 

  70-84%   jó 70-84%   jó 

  55-69%   közepes 55-69%   közepes 

  40-54%  elégséges 40-54%  elégséges 

  0-39%   elégtelen 0-39%   elégtelen 

     

 Matematika, fizika, 
informatika 84-100%  jeles 86-100%  jeles 

  68-83%  jó 69-85%  jó 

  51-67%   közepes 52-68%   közepes 

  34-50%    elégséges 35-51%    elégséges 

  0-33%    elégtelen 0-34%    elégtelen 



Angol nyelv     

  88-100%   86-100%  jeles 

  
76-87%  jó 71-85%  jó 

  64-75%  közepes 56-70%  közepes 

  51-63%  elégséges 40-55%  elégséges 

  0-50%  elégtelen 0-39%  elégtelen 

Német nyelv     

  85-100%      jeles 85-100%      jeles 

  70-84%        jó 70-84%        jó 

  55-69%  közepes 55-69%  közepes 

  40-54%    elégséges 40-54%    elégséges 

  0-39%   elégtelen 0-39%   elégtelen 

Francia nyelv    

  87-100 %     jeles 80-100 %     jeles 

  75-86%        jó 65-79%        jó 

  62-74%        közepes 50-64%        közepes 

  50-61%        elégséges 35-49%        elégséges 

  0-49%           elégtelen 0-34%           elégtelen 

Földrajz,biológia,kémia     

  85-100 %     jeles 85-100 %     jeles 

  70-84%        jó 70-84%        jó 

  50-69%        közepes 50-69%        közepes 

  35-49%        elégséges 35-49%        elégséges 

  0-34%           elégtelen 0-34%           elégtelen 

- A félévi osztályzatok minimális száma megegyezik az adott tantárgy heti 
óraszámával, de legalább kettő. 

 

- Naponta maximum két bejelentett egész órás dolgozatot lehet íratni. 
 

- A félévi osztályzatok súlya az év végi értékelésnél: 
 

Az év végi osztályzat megállapítása az egész év során szerzett osztályzatok alapján 

történik. A témazáró súlyozását a munkaközösségek a tantárgy sajátosságai alapján 

döntik el. A javuló, vagy a romló tendencia figyelembe vételével kaphat a tanuló jobb, 

vagy rosszabb jegyet, ha átlaga két egész jegy közé esik. Ugyanakkor a tanár egyéni 



döntése is érvényesülhet, hogy két egész jegy közül melyiket adja. Ha a második félév 

jegyei alapján a tanuló érdemjegye elégtelen, pótvizsgára lehet utasítani.  (Az 

elektronikus napló matematikai átlagszámítása tájékoztató jellegű, mert a fentieket nem 

veszi figyelembe.) 

3.11.1. AZ ÉRTÉKELÉS FAJTÁI 

Az otthoni írásbeli és szóbeli feladatok formái: 

• Írásbeli házi feladat 

• Szóbeli házi feladat 

• Házi dolgozat 

• Kiselőadás 

• Önálló kutatómunka 

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli házi feladatok jellege és gyakorisága 

tantárgyanként különbözik. Idegen nyelvekből, matematikából a tanulók rendszeresen 

kapnak gyakorló jellegű feladatokat, míg a reáltárgyakból inkább a szóbeli, tanuláson 

alapuló feladatok dominálnak. A felkészüléshez a tanulók a tankönyvet és az órai 

jegyzeteket és más egyéb segédeszközöket vehetnek alapul. 

3.11.2. AZ ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI ELLENŐRZÉSEK ELVEI  

A témazáró dolgozatok időpontját egy héttel korábban be kell jelenteni. Napi kettő vagy 

heti öt témazárónál több nem íratható. 

 

 


