
Hétvégi házifeladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai 
 
A házi feladatok meghatározásával kapcsolatban az alábbi szabályok érvényesülnek: 

 A házi feladatok legfontosabb funkciója, a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó 
gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek 
megszilárdítása. 

 Az írásbeli és szóbeli házi feladatok mennyisége és minősége igazodik az optimális terhelés 
szintjéhez úgy, hogy bizonyos ismereteket gyakorlattal erősítsen meg, adjon lehetőséget az 
alkotó szenvedély kiélésére és ne okozzon felesleges és unalmas terheket. 

 Az írásbeli feladat a tanuló számára könnyen kivitelezhető legyen: tankönyvi kérdésekre adandó 
válasz, tankönyvi, példatári feladatok megoldása. 

 A tanulónak legyen lehetősége választani a feladatok között (differenciálás). 

 A következő tanórán a házi feladat ellenőrzése, javítása megoldható legyen. 

 A szóbeli házi feladat fontos kritériuma, hogy tudja a tanuló, mit kell megtanulnia, és hol találja 
meg azt (könyv, füzet). 

 Az írásbeli és szóbeli házi feladatra fordított idő az általunk átlagos képességűnek minősített 
tanuló számára: napi 90 perc 

 Házi feladat minden tantárgyból minden tanítási óra végén adható, de csak azért, mert hétvége 
következik, a házi feladatok mennyisége nem haladhatja meg az egyébként szokásos 
mennyiséget. 

 Hétvégére és szünetekre szorgalmi feladat bármilyen mennyiségben adható, de ezek 
megoldása, elvégzése a tanuló választására van bízva, nem kötelező. 

 
Az iskolai dolgozatok szabályai: 

 A tanulók teljesítményének ellenőrzése a szaktanár joga és kötelessége. A szaktanár dönti el, 
hogy milyen ellenőrzési formákat alkalmaz, figyelembe véve a tantárgy sajátosságait. Az 
ellenőrzés célszerűségét (azt a módszert kell alkalmazni, aminek legnagyobb a „hozadéka”. 

 Az osztályban tanító tanároknak törekedniük kell a diákok egyenletes terhelésére, ezért az 
írásbeli dolgozatok időpontját legalább egy héttel megírásuk előtt jelezni kell a tanulóknak. 
Naponta a tanulók legfeljebb csak két témazáró dolgozatot írhatnak. A dolgozatok számát az 
osztálytitkár figyeli, és adott esetben szól a szaktanárnak. 

 Dolgozatnak minősül minden olyan írásbeli számonkérés, amely három vagy annál több óra 
anyagának elsajátítását ellenőrzi.  

 A dolgozatot a tanár két héten belül köteles kijavítani, és eredményét ismertetni. 
 


