
 A HÁZI FELADAT ADÁSÁNAK KORLÁTAI (MENNYISÉGI, IDŐBELI) 

Hétvégére, valamint az őszi, a téli és a tavaszi szünetre nem adunk több házi feladatot, mint 

egyébként hét közben, egyik óráról a másikra adnánk. 

A nyári vakációra nem kötelező jelleggel a következő tanév munkáját segítő feladatok 

adhatók: 

    irodalmi olvasmány 

    évfolyamonként javaslat családi programokra (múzeum, kiállítás, színház, 

kirándulás, egyéb program; ezekről rövid jegyzetet készíthet) 

    javaslat: ismétlésre, a tananyag szinten tartására. 

A napi tanulási idő nem haladhatja meg naponta átlagosan: 

 1 – 2. osztályban a 40 percet 

 3 – 4. osztályban a 60 percet 

 5 – 6. osztályban a 90 percet 

 7 – 8. osztályban a 120 percet 

 
 

 

 

 



AZ ÍRÁSBELI BESZÁMOLTATÁSOK FORMÁI,RENDJE,KORLÁTAI, ÉS A TANULÓK TUDÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSÉBEN BETÖLTÖTT 

SZEREPE,SÚLYA 

Formája Funkciója Előzménye Időtartama 

Színe a naplóban Kijavítás 

Értékelés 

Korrekció 

Határidő 

Javítási lehetőség a 

tanuló részéről 

(hiányzó/ 

korrekció) 

Korlátai  Az értékelésben 

betöltött szerepe 

Témazáró (Központi vagy szaktanár által összeállított) 

Tanmenetben 

megjelölt 

tematikus 

egységek lezárása 

Ismétlés 

45 perc 

Piros 
Törekedni kell 

arra, hogy a 

következő órán, 

de akadályoztatás 

esetén, két héten 

belül 

Egyéni megítélés 

szerint 

Napi max. 2 előre 

bejelentett – ha 

több esne egy 

napra, az 

alacsonyabb 

óraszámú előnyt 

élvez 

Összefoglalás 
Év végi értékelésben 

döntő jegynek számít 

Rendszerezés 

  
Gyakorlás 

Előre bejelentett 

időpont 

Röpdolgozat 2 -3 óra anyagából Bejelentés 
20 – 25 

perc 
Zöld 

Lehetőleg 

következő óra 
Nincs – vagy szóbeli 

a következő órák 

valamelyikén. 

Nincs 

max. 1 hét 

Írásbeli felelet 1 óra anyagából. 

Nincs 10 -15 perc 
Kék, mint egy szóbeli 

felelet 

Lehetőleg 

következő óra 
Nincs Nincs 

(Lehet egész osztállyal vagy néhány tanulóval.) 
Írásban vagy 

rajzban 
max. 1 hét 

Fogalmazás Készségek, 

képességek 

vizsgálata 

Előkészítése van 45 perc 
Kék, mint egy szóbeli 

felelet 

Lehetőleg 

következő óra Egyéni elbírálás 

alapján 
Nincs 

- házi max. 1 hét 

- iskolai   

Szummatív mérések a 1-3. osztály végén 

Kimeneti 

eredmény-

vizsgálat 

Egész évben 

folyamatos 

felkészítés 

2 x 45 perc Piros Tanév végéig 
Egyéni elbírálás 

alapján 
Napi max. 1 

Szummatív mérések a 4. osztály végén 

Kimeneti 
eredmény-

vizsgálat 
Egész évben 
folyamatos 

felkészítés 

3 x 45 perc Piros Tanév végéig 
Egyéni elbírálás 

alapján 
Napi max. 1 

(Esetenként 

csoportbontáshoz) 

Szummatív mérések a 8. osztály végén 

Kimeneti 

eredmény-

vizsgálat 

Egész évben 

folyamatos 

felkészítés 

Változó 

Piros bekarikázott Év 

végi értékelésben 

döntő jegynek számít 

A szóbeli vizsgák 

befejezéséig 

Egyéni elbírálás 

alapján 
Nincs 

Szintfelmérők 
Csoportbontáshoz, 

differenciáláshoz 
Nincs Változó Nincs Nincs Nincs Nincs 

Minimum szintmérők 

A 

továbbhaladáshoz, 

felzárkóztatáshoz 

szükséges tudás 

mérése 

Nincs 
Változó 

nincs 

Lehetőleg 

következő óra Nincs Napi max. 2 

max. 45perc max. 1 hét 



 


