
• Házi feladatok, dolgozatok 
 

g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait 

 

Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása 

(Pedagógiai program 2.10.) 

  

A házi feladatok kitűzésének elvei és gyakorlata 

A "házi feladat" céljai: 

-         újra feldolgozni, elmélyíteni, rögzíteni az órán tanultakat; 

-         készségszintig gyakorolni a tanult algoritmusokat; 

-         önálló kutatómunkát végezni valamely témában; 

-         alkotómunkát végezni valamely témában. 

  

Elvek: 

-         Házi feladatot öncélúan nem adunk (azaz ha a fenti célok egyikét sem szolgálja). 

-         A házi feladat mennyiségének meghatározásánál mindenkor figyelembe kell venni, hogy 
a tanulónak naponta 5-7 órája van, és minden órán tűznek ki a számára kötelezően megoldandó 
feladatot. 

-         Csak olyan feladat adható kötelező jelleggel, amelynek megoldására valamennyi tanuló 
képes. (Ha ez a csoport heterogén tudásszintje miatt nem lehetséges, akkor a házi feladatnak 
mindig legyen olyan része, amelynek elvégzésére, elkészítésére megtanulására mindenki 
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 nem értéséből fakad; 

-         meg kell adni a tanulónak a házi feladat pótlásának lehetőségét, ha önhibáján kívül 
(igazolt betegség) mulasztotta azt el; 

-         a hanyagságból elmulasztott írásbeli feladat nem "értékelhető" elégtelennel. 
(Érdemjegyet csak tudásra adunk. Az el nem készített feladattal tudásszint nem mérhető. A 
házi feladat elvégzésének hanyagságból történő elmulasztását pedagógiai eszközökkel és 
módszerekkel lehet és kell büntetni. Ez lehet feleltetés, a házi feladathoz hasonló feladat 
dolgozat formájában történő megíratása, pótfeladat kitűzése, stb.) 

-         Az önálló gyűjtést, 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, modellkészítés, 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 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. 

 


