
1. A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy 

gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módja, 

diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái, valamint a 

magatartás és szorgalom minősítésének elvei 

A tanuló félévi és tanév végi minősítése 

A szaktanárok a tanulók teljesítményét tanév közben érdemjegyekkel értékelik, félévkor és 

a tanév végén osztályzatokkal minősítik. Félévkor a félévi, tanév végén az egész tanévben 

nyújtott teljesítményt értékeljük, melynek alapja: 

- szóbeli, írásbeli (gyakorlati) számonkérés érdemjegyei, ahol a témazáró 

dolgozatok kétszeres súlyozással kerülnek beszámításra, 

- tanórai aktivitása, 

- szorgalmi, nem kötelező jellegű feladatok elvégzése, 

- tárgyi tudása,  

- a tananyag elsajátításának mértéke, 

- önálló feldolgozó (kutató) munkája, 

- rendszeres órára való készülése. 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi 

követelményeket sikeresen teljesítette, azaz a tanév végén minden tantárgyból legalább 

elégséges osztályzatot kapott. 

Az értékelés rendszeressége a tanév során 

Belső értékelési rendszerünkben a folyamatos értékelést a szakaszos méréssel kombinálva 

valósítjuk meg. Meghatározott időegység – hónap – elteltével kap a tanuló értékelő 

tájékoztatást. (1-2 órás tárgynál havi egy, három és több órás tárgyaknál havi egy-két jegy.) 

Meghatározott tartalmi szakasznál – témazárók, ismétlések – is kap a tanuló értékelést. 

Bármely értékelhető tanulói teljesítményre bármikor alkalmazzuk az értékelési 

mechanizmust. 

Az értékelésbe vont tanulói megnyilvánulások: szóbeli, írásbeli feleletek, gyűjtőmunka, 

kutatómunka, kiselőadás. Az értékelésben domináns kiindulópont az adott teljesítmény 

objektív értéke, de az év végi osztályzatok kialakításánál figyelembe vesszük a tanuló 

fejlődését vagy hanyatlását. 

Azonosság minden tantárgyról 

A számonkérés formái A követelmény 

szóbeli felelet 
előző óra anyaga, 1-2 ismétlő kérdés néha nagyobb egységből is  

kék színű jegy, egyszeres súlyozással 

írásbeli feleletek 

röpdolgozat: előző 1-2 óra anyagából, kék színű jegy, egyszeres 

súlyozású; 

dolgozat: egy anyagrészből; 

témazáró dolgozat: naponta maximum kettő íratható, piros jegy, 

kétszeres súlyozású, de a történelem esetében a piros jegy egyszeres, a 

zöld jegy kétszeres súlyozású 

1-5 fokú érdemjegy tanév közben, illetve osztályzat tanév végén 



Magyar nyelv és irodalom 

Az ismeretek számonkérésének követelményei és formái: 

1. szóbeli felelet:  

– az előző óra anyagából illetve ismétlő kérdésekből vagy memoriterek előadásából 

áll, 

– elsősorban az adott ismeretanyag elsajátításának fokát méri. 

2. az írásbeli felelet:  

– az előző lecke anyagának számonkéréséből és ismétlő kérdésekből áll, 

– időtartama maximum 20 perc, 

– témazáró feladatlap: nagyobb tanegységet kér számon, 

– témazáró szövegalkotás. 

A tanulók teljesítményének mérése: 

– a szóbeli és írásbeli felelet egyaránt egy jegy értékű, 

– a témazáró feladatlap és szövegalkotás két jegy értékű. 

Az értékelés szempontjai: 

– tananyag teljessége, 

– logikus gondolatmenet, 

– önállóság, 

– előadásmód vagy stílus, 

– szakszavak- és kifejezések helyes használata, 

– helyesírás és külalak, 

– tématartás. 

Írásbeli tesztlapok értékelése 1-5 fokozatú érdemjeggyel történik az alábbi százalékos 

megfeleltetés szerint: 

 100 – 90 % 5 (jeles) 

 89 – 75 % 4 (jó) 

 74 – 60 % 3 (közepes) 

 59 – 50 % 2 (elégséges) 

 49 –   0 % 1 (elégtelen) 

Az írásbeli beszámoltatások szabályozása  

Formái: 

1. írásbeli felelet:  

– az előző óra anyagát illetve ismétlőkérdéseket tartalmazhat, 

– bejelentés nélkül korlátlan számban iratható, 

– időtartama maximum 20 perc. 

2. témazáró szövegalkotás és ellenőrző feladatlap: 

– egy témakört kér számon, 

– megírás előtt egy héttel bejelentendő, ügyelve arra, hogy egy osztály 

ugyanazon a napon maximum 2 témazáró dolgozatot írhat, 

– a hiányzó tanulók kötelesek pótolni a dolgozatot.   

Az írásbeli beszámoltatások közül a felelet egy, míg a témazáró szövegalkotás és a 

feladatlap két jegy értékű, meghagyva a tanár jogát a mérlegelésre a félévi és az év végi 

osztályozáskor. 

Az otthoni felkészüléshez előírt feladatok meghatározásának elvei és korlátai: 

- Az írásbeli feladat jelenthet:  

 kisebb anyagok önálló feldolgozását, 



 önálló vázlatírást, 

 gyakorlati feladatok megoldását, 

 házi dolgozat elkészítését. 

- Az írásbeli feladatok számon kérendők és értékelhetők. 

Történelem 

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérése 

a) Alapelv: folyamatos értékelés szakaszos számonkérésekkel kombinálva 

b) Formái: 

- írásbeli: 

 röpdolgozat: 1-2 anyagrészből maximum 30 perc időtartalmú, 

 témazáró dolgozat: nagyobb, logikailag összetartozó tanegységekből 

álló egészórás számonkérési forma. 

- szóbeli: 

 felelet: követelménye a korszak átfogó ismerete, előtte pár perc 

gondolkodási idő megengedett, 

 kiselőadás: önálló, otthoni felkészülés alapján tartandó, lehet kutató- 

vagy gyűjtőmunka is. 

c) Követelményei:  

- a tankönyvi anyag elsajátítása, 

- vázlatfüzet rendszeres vezetése a füzetvezetés szabályai szerint, 

- térképhasználat, vaktérképek kitöltése, 

- forrásszemelvények felismerése, értelmezése, 

- ábrák olvasása, értelmezése, készítése. 

A tanuló teljesítménye értékelésének, minősítésének formái: 

a) Alapelvek:  

- bármely tanuló teljesítményére bármikor alkalmazható értékelési 

mechanizmus, pl. kérdés ötösért; 

- az érdemjegyek minőségi elkülönítésére a tanár színskálát alkalmazhat; 

- a háromfokozatú színskálán a zöld jegy a témazárókat jelentheti, a piros a 

röpdolgozatokét, a kék a szóbeli feleletekét; 

- a kétfokozatú színskálán a piros a témazárókat, a kék az egyéb számonkérési 

formákat jelenti; 

- amennyiben a tanár alkalmazza a fenti értékelési módszert, a félévi, illetve év 

végi érdemjegyet az eltérő színű jegyek súlyozásából állapítja meg. (A 

háromfokozatú színskálán a legfajsúlyosabbnak a zöld jegy tekintendő – a 

kétfokozatún a piros.) 

b) Írásbeli feladatok értékelése: 

- 1-5 fokozatú érdemjeggyel a következő táblázat százalékos arányai szerint: 

% Érdemjegy 

100 – 90   5 

89 – 75 4 

74 – 60 3 

59 – 50 2 

49 – 0   1 



c) Szóbeli feladatok értékelésének szempontjai: 

- tananyag teljessége, 

- logikus gondolatmenet, 

- tényszerűség, 

- szakszavak helyes használata, 

- önállóság foka, 

- előadásmód (egyéni, érdekes, könnyen érthető stb..), 

- szemléletesség (rajz, ábra, könyv, stb.…). 

Az iskolai írásbeli beszámoltatások 

a) Formái:  

- röpdolgozat 

- témazáró dolgozat (lehet feladatlap is) 

b) Rendje, korlátai: 

- röpdolgozat az előző 1-2 óra anyagából előzetes bejelentés nélkül íratható; 

- a témazáró dolgozat 1 héttel megírása előtt tudatható a diákokkal; 

- a témazáró dolgozatot összefoglaló óra előzi meg; 

- a témazáró dolgozat 1 órával történő elhalasztását az osztály/csoport 1 nappal 

a megírása előtt abban az esetben kérheti, amennyiben a dolgozat tervezett 

napján más, minimum 2 tantárgyból ír témazáró dolgozatot (órakezdés előtti 

elhalasztása kollektíven nem kérhető); 

- a témazáró dolgozat 1 órával történő elhalasztása egyénenként órakezdés előtt 

indokolt esetben engedélyezhető;  

- a hiányzó tanuló(k) a témazáró dolgozato(ka)t be kell, hogy pótolják; 

- az írásbeli dolgozatokat a tanár értékeli, a helyi tantervben rögzített %-os 

arányhoz igazítja; 

- a témazáró dolgozat feladatai kijavítását követően átbeszélhető a diákokkal. 

c) A tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya: 

Az írásbeli beszámoltatásának a tanulók tudásában, értékelésében betöltött nagy 

hangsúlyát a következők indokolják: 

- mutatja a diák órákra történő rendszeres készülését; 

- képet ad a tanuló logikus gondolkodásáról, szerkeszteni tudásáról; 

- alkalmat biztosít arra, hogy egy időben az egész osztály tudásáról képet 

kapjunk; 

- a kétszintű érettségi rendszerben megnőtt az írásbeli vizsgáztatás szerepe (a 

vizsga egyik része egy feladatlap kitöltését foglalja magában). 

 

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei, 

korlátai: 

- írásbeli és szóbeli házi feladat egyaránt adható; 

- ez lehet: 

 egyéni kisebb kutató- vagy gyűjtőmunka, 

 házi dolgozat: egy témakör kifejtése írásban, pár oldal terjedelemben; 

 kiselőadás készítése adott témában, 

 önálló vázlatírás, jegyzetkészítés pl. tankönyvi anyag vázlatfüzetbe 

történő kijegyzetelése, 

 kisebb anyagrészek önálló feldolgozása; 

- a tanórán a kiadott feladatok számon kérhetők, nem teljesítésük 

mulasztásként fogható fel. 



Matematika 

Az ismeretek számonkérésének formái: 

- röpdolgozat, 

- dolgozat, 

- témazáró dolgozat, 

- szóbeli felelet. 

Az ismeretek számonkérésének követelményei: 

- Röpdolgozat bejelentés nélkül iratható az előző 2 óra anyagából. 

- A dolgozatot előre be kell jelenteni. 

- A témazáró dolgozat időpontját min. 1 héttel előtte be kell jelenteni. 

- A témazáró dolgozat írását összefoglaló órának kell megelőznie. 

- A témazáró dolgozat időpontjának kitűzésekor figyelembe kell venni, hogy egy 

napon egy osztállyal maximum 2 témazáró íratható. 

- A témazáró dolgozat feladatait közösen meg kell beszélni. 

- A hiányzó tanulónak a témazárót pótolnia kell. 

- A 11. és 12. évfolyamon az emelt szintű csoportban a témazárók 90 percesek. 

- Írásbeli számonkéréskor az érettségi vizsgán engedélyezett segédeszközök 

használhatók, kivéve, ha a számonkérés elméleti kérdést tartalmaz. 

- A szóbeli felelet főként az elméleti anyag számonkérésére szolgál. 

- A feleltetéskor a tanár törekedjen a rövid, világos kérdésfeltevésre. 

- Egy tanuló maximum 15 percig feleltethető. 

A minősítés formái: 

- felelet illetve dolgozat esetén érdemjeggyel; 

- félév és év végén osztályzattal; 

- a dolgozatot pontozni kell, a pontszám érdemjegyre történő átváltása az alábbiak 

alapján történik: 

 0 –   39 % (1) elégtelen 

 40 –   54 % (2) elégséges 

 55 –   69 % (3) közepes 

 70 –   84 % (4) jó 

 85 – 100 % (5) jeles. 

Az osztályzat megállapítása az érdemjegyek súlyozott átlagából történik. 2-es átlag esetén 

már kötelező elégséges osztályzatot adni. 

Vitás esetekben a szaktanár mérlegelje a tanuló tantárgyhoz való hozzáállását, órai 

aktivitását és képességeit. 

Az iskolai írásbeli beszámoltatások 

Formái Rendje Korlátai Értékelésben betöltött súlya 

Dolgozat Egy anyagrészből 
Tetszőleges számú, 

de min. 1/hónap 
Egy jegyet ér 

Témazáró 

dolgozat 

Témakör végén, de 

előzze meg 

összefoglalás 

Min. 4/tanév 

Két jegyet ér, a naplóba 

pirossal írt 

12. év végén az utolsó 

témazáró 3 jegyet ér 

Röpdolgozat 

Bejelentés nélkül 

az előző 2 óra 

anyagából 

Tetszőleges számú Egy jegyet ér 



Angol nyelv (Idegen nyelv) 

Az ismeretek számonkérésének formái: 

- röpdolgozat, dolgozat, témazáró dolgozat, szóbeli felelet, alapvizsga, 

próbavizsga, prezentáció, project otthoni önálló kidolgozása 

Az ismeretek számonkérésének követelményei: 

A) Írásbeli 

- Röpdolgozat bejelentés nélkül íratható az előző 2 óra anyagából. 

- Dolgozatot előre be kell jelenteni. 

- A témazáró dolgozat  

• Minimum 1 héttel előtte be kell jelenteni és összefoglalás előzi meg. 

• Egy napon maximum 2 témazáró íratható egy-egy csoportban. 

• A témazáró feladatait közösen meg kell beszélni kiosztás után. 

• A hiányzó tanulóknak be kell pótolniuk a témazárót. 

• A témazáró időtartamát a tanár határozza meg, de legalább 45 perc áll a 

tanuló rendelkezésére. 

Írásbeli számonkéréskor – ha a feladat jellege engedi (pl. fordítás idegen nyelvről 

magyarra) kétnyelvű valamint egynyelvű szótár használata a tanár beleegyezésével 

megengedett. 

B) Szóbeli 

- Szóbeli felelet a tanár által előző órán megjelölt témákból lehetséges, melyek 

kiegészülhetnek néhány ismétlő kérdéssel. 

- Feleléskor a tanár törekedjen a világos kérdésfeltevésre. 

- Egy tanuló maximum 15 percig feleltethető. 

A minősítés formái: 

- érdemjegy, 

- félévi és év végi osztályzat, 

- kiérdemelt esetben szaktanári dicséret illetve figyelmeztető adható. 

Mindez szóbeli értékeléssel kiegészíthető. 

Az írásbeli munkák értékelése: 

 0 – 59 % 1 (elégtelen) 

 60 – 69 % 2 (elégséges) 

 70 – 79 % 3 (közepes) 

 80 – 89 % 4 (jó) 

 90 – 100 % 5 (jeles) 

Szóbeli feleletek értékelése 

Otthoni írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának 

Elvei Középszinten Definíciók, tételek kimondása, alkalmazás gyakorlása 

Emelt szinten Definíciók, tételek és bizonyítások, alkalmazás 

gyakorlása 

Korlátai Emelt és középszinten A szaktanár belátása szerint a csoport illetve a tanuló 

képességeihez és az érettségi követelményeihez 

igazodva, figyelembe véve a többi tantárgyból adott 

házi feladat mennyiségét. 



A minősítés kialakításának szempontja a tanuló csoportjának szintjét illetve a 

követelményeket figyelembe véve: 

- önálló szövegalkotás, 

- nyelvhelyesség, 

- kiejtés, 

- kommunikációs készség (kérdések megértése, válaszolás). 

Félévkor és év végén a 2,0 jegyátlagot elérő tanuló nem buktatható. 

A végső osztályzatba nem csak az átlag számít bele, hanem a tanuló éves órai munkája, 

aktivitása is. 

Az iskolai írásbeli beszámoltatások 

Formái Rendje Korlátai Értékelésben  

betöltött súlya 

írásbeli felelet 

(röpdolgozat) 

ismétlő kérdés az előző 

két órai anyagból 

max. 10 perc 

tetszőleges számú 

egy jegyet ér 

dolgozat egy anyagrészből tetszőleges számú, 

de min. 3/tanév 

egy jegyet ér 

témazáró 

dolgozat 

témakör végén 

összefoglalás előzi meg 

min 4/tanév két jegyet ér naplóban 

pirossal írva 

Az alapvizsgák és értékelésük a nyelvi előkészítő évfolyamon 

A folyamatos értékelést félévi és év végi alapvizsgával egészítjük ki. 

Az alapvizsgákon a tanulók összes készségét mérjük mind írásban, mind pedig szóban. A 

szóbeli vizsga az év elején megadott témakörök alapján, bizottság előtt zajlik. 

A vizsga összesített eredménye a következő százalékos határok alapján alakul ki: 

% Érdemjegy 

0-59 elégtelen (1) 

60-69 elégséges (2) 

70-79 közepes (3) 

80-89 jó (4) 

90-100 jeles (5) 

Otthoni írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának 

Elvei szóbeli Célja: a kommunikációs és egyéb nyelvi készségek 

fejlesztése egy-egy anyagrész elmondatása útján. 

írásbeli Célja: az adott tananyag gyakoroltatása a házi feladat keretein 

belül. Házi dolgozat adható egy választott vagy kiadott 

témából, mely 1 jegyet ér. Önálló kutató munka révén 

ösztönözzük a tanulót, hogy idegen nyelven szerezzen 

információkat különböző témákból. 

Korlátai írásbeli/szóbeli Figyelembe kell venni a tanuló és a csoport képességeit, 

illetve a csoport szintjének megfelelő mennyiségű és 

nehézségű feladatokat kell kiszabni, de az elérendő célt, azaz 

a közép- vagy emelt szintű érettségi követelményeit mindig 

szem előtt kell tartani. 



Az alapvizsga beszámítása a félévi ill. év végi osztályzatba a következőképpen történik: 

- a tanulókat tanító tanárok által közösen kialakított osztályzat: 60%, 

- a vizsgán elért eredmény: 40%. 

A tanulók félévi eredménye alapján a második félévtől új csoportbontás alakítható ki. 

Tantárgypedagógiailag indokolt esetben a munkaközösség határozhat alapvizsga tartásáról 

felsőbb évfolyamok nyelvi előkészítőben részt vett diákjai számára is. Ilyen esetben a 

vizsga lefolytatása és értékelése a fent leírtak szerint történik. 

Földrajz 

Az iskolai írásbeli beszámoltatások: 

- írásbeli felelet: előzetes bejelentés nélkül az előző óra anyagából, kiegészítve 

ismétlő kérdésékkel, 

• az év folyamán tetszőleges számban;  

• egy jegyet ér. 

- dolgozat: egy anyagrészből, 

• tetszőleges számban, de legalább 3-szor az év folyamán; 

• egy jegyet ér. 

- témazáró dolgozat: témakörök végén, amit összefoglalás előz meg;  

• a tanév alatt min. 4-szer; 

• két jegyet ér. 

Otthoni írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának 

- elvei: 

• szóbeli: fogalmak ismerete, egy-egy anyag összefüggő elmondása; 

• írásbeli: topográfiai és statisztikai feladatok megoldása az anyagrészekhez 

kapcsolódva. 

- korlátai: a szaktanár belátása szerint az osztály illetve a tanuló képességeihez 

kell, hogy igazítsa a házi feladat minőségét és mennyiségét, figyelembe véve a 

többi tantárgyból feladott feladatokat. 

Az írásbeli munkák értékelése: 

    0  –   24 % 1 (elégtelen) 

 25  –   39 % 2 (elégséges) 

 40  –   59 % 3 (közepes) 

 60  –   79 % 4 (jó) 

 80  – 100 % 5 (jeles) 

Fizika 

Az ismeretek számonkérésének formái: 

- szóbeli felelet, 

- írásbeli felelet, 

- dolgozat, 

- témazáró dolgozat. 

Az ismeretek számonkérésnek követelményei: 

- Az írásbeli felelet az előző óra anyagát és 1-2 ismétlő kérdést tartalmazhat az 

előző 2 óra anyagából. 

- Az írásbeli feleleteket nem kell előre bejelenteni. 

- A dolgozatot előre be kell jelenteni. 



- A dolgozat kérdései egy anyagrészre vonatkoznak. 

- A témazáró dolgozatot 1 héttel előtte be kell jelenteni. Időpontjának kitűzésekor 

figyelembe kell venni, hogy egy napon max. 2 témazáró iratható. 

- A hiányzó tanulóknak a témazárót pótolnia kell. 

- Rosszul sikerült témazáró dolgozat esetén javító dolgozatot lehet írni, 1 hét 

felkészülési idővel. A naplóba mindkét dolgozat osztályzata bekerül, ami ez 

esetben 2x1 érdemjegynek számítódik. 

- A szóbeli felelet az előző óra anyagának visszakérdezésével indul, melyet 1-2 

ismétlő kérdés követhet.  

- Egy tanuló maximum 15 percig feleltethető. 

A minősítés formái: 

- érdemjegy, 

- félévi és év végi osztályzat; 

- a tanulónak legalább 2-es átlagot kell elérnie ahhoz, hogy biztos lehessen benne, 

hogy megfelelt a követelményeknek abban a félévben/tanévben. 

Az iskolai írásbeli beszámoltatások 

Formái Rendje Korlátai Értékelésben betöltött 

súlya 

Írásbeli felelet Az előző óra anyagából. 

1-2 ismétlődő kérdés 

lehet benne. 

Tetszőleges 

számú 

Egy érdemjegy 

Dolgozat Egy anyagrészből (4-8 

órányi) 

Tetszőleges 

számú 

Egy érdemjegy 

Témazáró dolgozat Témakör végén Min. 4/tanév Két jegyet ér, a 

naplóban pirossal 

Egy-egy órai anyagrész megtanulásához 30 perc bőven elegendő. 

Bejelentett dolgozathoz hosszabb tanulási idő szükséges, de ezt a tanuló szabadon 

beoszthatja a hét során. 

 0  –   39 % 1 (elégtelen) 

 40  –   54 % 2 (elégséges) 

 55  –   74 % 3 (közepes) 

 75  –   89 % 4 (jó) 

 90  – 100 % 5 (jeles) 

Kémia 

Az ismeretek számonkérésének formái: 

- írásbeli felelet, 

- dolgozat, 

- témazáró dolgozat, 

- szóbeli felelet. 

Az ismeretek számonkérésének követelményei: 

- Az írásbeli felelet az előző óra anyagát és egy ismétlő kérdést tartalmaz. 

- Az írásbeli felelet időpontját nem kell előre bejelenteni. 

- A dolgozat kérdései egy anyagrészre vonatkoznak. 

- A témazáró dolgozat időpontját minimum 1 héttel előtte be kell jelenteni. 

- A témazáró dolgozat írását összefoglaló órának kell megelőznie. 



- A témazáró dolgozat időpontjának kitűzésekor figyelembe kell venni, hogy egy 

napon egy osztállyal maximum 2 témazáró íratható. 

- A témazáró dolgozat feladatait közösen meg kell beszélni. 

- A hiányzó tanulónak a témazárót írásban vagy szóban pótolnia kell. 

- A szóbeli felelet az előző óra anyagának visszakérdezésével indul, melyet 3 

ismétlő kérdés követ. 

- Feleltetéskor a tanár törekedjen a rövid, világos kérdésfeltevésre. 

- Egy tanuló maximum 15 percig feleltethető. 

A minősítés formái: 

- felelet illetve dolgozat esetén érdemjeggyel 

- a dolgozatokat pontozni kell, a pontszám érdemjegyre történő átváltása: 

 0  –   39 % 1 (elégtelen) 

 40  –   54 % 2 (elégséges) 

 55  –   74 % 3 (közepes) 

 75  –   89 % 4 (jó) 

 90  – 100 % 5 (jeles) 

- félév és év végén osztályzattal. 

Az osztályzat megállapítása az érdemjegyek súlyozott átlagából történik. Az elégséges 

eléréséhez minimum 1,75-ös átlag szükséges. Vitás esetekben a szaktanár mérlegelje a 

tanuló tantárgyhoz való hozzáállását, órai aktivitását és képességeit. 

Az iskolai írásbeli beszámoltatások 

Formái Rendje Korlátai 
Értékelésben betöltött 

súlya 

Dolgozat Egy anyagrészből 
Tetszőleges számú,  

de min. 1/hónap 
Egy jegyet ér 

Témazáró dolgozat 
Témakör végén, de előzze 

meg összefoglalás 
Min. 4/tanév 

Két jegyet ér, a naplóba 

pirossal írt 

12. év végén az utolsó 

témazáró 3 jegyet ér 

Röpdolgozat  
Bejelentés nélkül az előző 

2 óra anyagából 
Tetszőleges számú Egy jegyet ér 

 

Otthoni írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának 

Elvei középszinten Fogalmak ismerete 

Egy-egy anyag összefüggő elmondása 

Emelt szinten Számítási feladatok gyakorlás.  

Reakcióegyenletek felírásának gyakorlása 

Korlátai Emelt és középszinten A szaktanár belátása szerint az osztály illetve a tanuló 

képességeihez igazodva, figyelembe véve a többi 

tantárgyból feladott házi feladat mennyiségét. 

Biológia 

Értékelési alapelvek: 

- objektivitás, 

- hitelesség, 

- megbízhatóság. 



A számonkérés formái: 

- írásbeli felelet, 

- szóbeli felelet, 

- témazáró dolgozat, 

- házi dolgozat. 

A számonkérés követelményei, rendje, korlátai: 

Írásbeli és szóbeli felelet: egyenértékű számonkérési forma, előre nem kell bejelenteni. 

Tartalmazza az előző anyag kérdéseit és az ismétlő kérdéseket. Max. 15 percet vehet 

igénybe. A számonkérés az órán leadott tartalmakra koncentrálódik a tankönyv 

magyarázataival kiegészítve. Ezek a számonkérések rendszeresek, az érdemjegy egy jegyet 

ér. Naplóba kék színnel kerül be. 

Témazáró dolgozat: A tantervi anyagnak megfelelő témaköri bontásban, egy-egy témakört 

felölelő, időszakos számonkérés. Optimum szintű követelményeket tartalmaz, mely kitér a 

fogalmakra, ábramagyarázatokra, összefüggésekre. 

- Előre be kell jelenteni, ismeretanyag rendszerező óra keretében át kell ismételni.  

- Összhangba kell hozni más tárgyak témazárójával (egy nap max. 2 lehet).  

- Hiányzóknak – egyéni elbírálás alapján – pótolni kell.  

- A dolgozatokban jellemzően előforduló hibákat, tévedéseket korrigálni kell. 

- Az elért érdemjegy két jegyet ér, naplóba pirossal kerül be. 

Házi dolgozat: a tananyaghoz tartozó, kiegészítő tartalmak, érdekességek, önálló, 

önkéntesen vállalt feldolgozása, esetleg ehhez kapcsolt tömör bemutatása az osztályban. 

Célja a tananyag színesítése, tehetségek differenciált foglalkoztatása. Formája: kézzel vagy 

géppel írt, ábrákkal színesített igényes külalakú, a témakör lényeges tartalmi elemeit 

tartalmazó 2-5 oldalas beadvány. Értékelése érdemjeggyel, ami egy osztályzatot ér, 

naplóba kék színnel kerül. 

A minősítés formái: 

- felelet illetve dolgozat esetén érdemjeggyel; 

- órai aktivitást, felkészültséget, egyéni pluszmunkát érdemjeggyel; 

- a tanulók értékelése folyamatosan történjen szóban (figyelembe véve a tanuló 

saját képességeihez való teljesítést); 

- félév és év végén osztályzattal; 

Az osztályzat megállapítása az érdemjegyek súlyozott átlagából történik. Az elégséges 

érdemjegyet 1,85-ös átlagtól meg kell adni. (Szaktanár saját hatáskörében gyengébb átlagra 

is megadhatja az elégséges osztályzatot.)  

A többi osztályzat megállapításakor vitás esetekben a szaktanár mérlegelje a tanuló 

tantárgyhoz való hozzáállását, órai aktivitását és egyéni képességeit. 

Otthoni felkészüléshez előírt feladatok: 

Szóbeli: 

- fogalmak ismerete; 

- összefüggések megértése; 

- ábrák magyarázata. 

Írásbeli: 

A tárgyra nem jellemző. Esetenként kiegészítő anyagrészek önálló feldolgozása, 

jegyzetelése. 

Korlátai: 

- a tanulók képességei, 



- a tanulók leterheltsége. 

 0  –   40 % (1) elégtelen 

 41  –   50 % (2) elégséges 

 51  –   70 % (3) közepes 

 71  –   90 % (4) jó 

 91  – 100 % (5) jeles 

Kötelező komplex természettudományos tantárgy 

Prezentáció készítése 

 előzetesen kiadott, önállóan elkészítendő feladat 

 hosszabb munkát és/vagy utánjárást igényel 

 a megbeszélt határidőre kell beadni 

 beadáskor a tanár felkérheti a diákot a prezentáció előadására 

 a diák csatolja a munkájához a felhasznált források megjelölését 

 a diák tartós hiányzása, vagy egyéb jelentős akadályoztatása esetén a határidő 

egyszer meghosszabbítható. 

A számonkérés módozatai: 

 szóbeli felelés 

 írásbeli felelet (röpdolgozat) írása 

 témazáró dolgozat írása 

 prezentáció készítése megadott témából 

Szóbeli felelet jellemzői: 

 nem kötelező bejelenteni 

 számon kérheti az előző órák anyagát, de nagyobb egységet is 

 néhány egyszerűbb, vagy egy nagyobb témát felölelő kérdést tartalmaz 

 a felelet időtartama legfeljebb 10 perc 

Szóbeli feleletek értékelésének szempontjai: 

 tananyag teljessége 

 logikus gondolatmenet 

 tényszerűség 

 szakszavak helyes használata 

 önállóság foka 

 előadásmód (egyéni, érdekes, könnyen érthető, stb.) 

 szemléletesség (rajz, ábra, könyv, stb.) 

Írásbeli dolgozat értékelése: 

 90 – 100% jeles (5) 

 75 – 89% jó (4) 

 65 – 74% közepes (3) 

 50 – 64% elégséges (2) 

 0 – 49% elégtelen (1) 

Informatika 

Bár a tantárgy alapvetően gyakorlati jellegű, az érettségi követelményrendszere miatt az 

eddiginél nagyobb szerepet kap az elmélet számonkérése és a szóbeli felelet. 

A számonkérés fajtái: 

- röpdolgozat 



- dolgozat 

- házi dolgozat 

- szóbeli felelet 

A számonkérések követelményei 

Röpdolgozat: 

- bejelentés nélkül íratható, 

- az előző 2 óra anyagát kéri számon, 

- főleg elméleti jellegű, 

- néhány egyszerűbb kérdést tartalmaz, 

- időtartama legfeljebb 20 perc. 

Dolgozat: 

- előre be kell jelenteni, 

- nagyobb egységet fog át a tananyagból, 

- általában gyakorlati jellegű, de a tananyaghoz alkalmazkodóan lehet elméleti, 

vagy algoritmuskészítés, programírás is, 

- állhat több kisebb, vagy egy nagy feladatból, 

- időtartama a feladatok számától és nehézségétől függően terjedhet 45 perctől 180 

percig (9. és 10. évfolyamon ajánlott a 45 perc, a felsőbb évfolyamokon 

fokozatosan lehet növelni), 

- a hiányzó tanulóval pótoltassuk a meg nem írt dolgozatot az adott témából 

(lehetőség szerint). 

Házi dolgozat: 

- előzetesen kiadott, önállóan elkészítendő feladat, 

- hosszabb munkát és/vagy utánjárást igényel, 

- lehet egy nagyobb, összetett feladat megoldása, egy komolyabb program 

megírása, de egy elméleti témakör kidolgozása is, 

- a házi dolgozat elkészítéséhez az iskola biztosítja a kijelölt számítógépterem 

délutáni használatának lehetőségét, 

- a megbeszélt határidőre (pl. egy hét múlva) kell beadni, 

- beadáskor a tanár felkérheti a diákot a megoldás ismertetésére, illetve 

rákérdezhet bizonyos részekre azért, hogy meggyőződjön arról, hogy a diák 

valóban saját munkát adott be, 

- a diák csatolja a munkájához a felhasznált források megjelölését, 

- a diák tartós hiányzása, vagy egyéb jelentős akadályoztatása esetén a határidő 

egyszer meghosszabbítható. 

Szóbeli felelet: 

- nem kötelező bejelenteni, 

- számon kérheti az előző órák anyagát, de nagyobb egységet is, 

- néhány egyszerűbb, vagy egy nagyobb témát felölelő kérdést tartalmaz, 

- célszerű – ha lehetséges – a felelet előtt felkészülési időt adni, amit a tanuló a 

gondolatai összeszedésére, vázlatkészítésre fordíthat, 

- ha a feladat jellege megkívánja, a felkészülés során használható segédeszköz, 

- a tanár csak igazán szükséges esetben szakítsa meg a feleletet, 

-  kérdései legyenek világosak, egyszerűek, 

- a felelet időtartama legfeljebb 15 perc. 

A dolgozatok értékelése 



Közismereti informatika esetén: 

 85%  – 100% 5 (jeles) 

 70%  –   84% 4 (jó) 

 55%  –   69% 3 (közepes) 

 40%  –   54% 2 (elégséges) 

  0%  –   39% 1 (elégtelen) 

Félévi és év végi osztályzatok kialakítása 

Az osztályzatok kialakításakor a szerzett érdemjegyek súlyozott átlagát vesszük 

figyelembe. A dolgozatok, házi dolgozatok és szóbeli feleletek azonos súlyúak, ezek 

mindegyike a röpdolgozatok kétszeresét éri. 

A jeles osztályzatot 4,50-os átlagtól, az elégséges osztályzatot 2,00-os átlagtól kell 

megkapnia a tanulónak, de a szaktanár saját elbírálása alapján már 4,40-os illetve 1,80-os 

átlag esetén is megadhatja az adott osztályzatot. 

Testnevelés 

A számonkérés formái: 

- év eleji és év végi teljesítmény felmérés, 

- a tanult mozgáselemek bemutatása, 

- összefüggő gyakorlatok bemutatása, 

- a tanultak alkalmazása játék közben. 

A minősítés formái: 

- számonkéréskor érdemjeggyel, 

- félévkor és év végén osztályzattal. 

A mérhető eredményeknél a tanuló önmagához mért fejlődését is értékeljük. 

A sportági értékelésnél a tanult technikai elemek pontos végrehajtását kérjük számon. 

Az ismeretek számonkérésének követelményei: 

- a számonkérést előre be kell jelenteni; 

- a számonkérést a feladat nehézségi fokától függően 4-8 óra gyakorlás előzze 

meg; 

- a hiányzó tanulónak a bemutatást vagy felmérést pótolnia kell; 

- indokolt esetben javítási lehetőség adható; 

- az osztályzat megállapításakor a tanár mérlegelje a tanuló fizikai képességeit, az 

órai aktivitását és a tantárgyhoz való hozzáállását. 

Ének-zene 

Az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 

1. szóbeli felelet:  

- frontális számonkérés elméletből vagy gyakorlatból az előző órák anyagából. 

2. az írásbeli felelet:  

- nagyobb tanegységet kér számon időtartama maximum 20 perc. 

A tanulók teljesítményének mérése: 

- a szóbeli és írásbeli felelet egyaránt egy jegy értékű. 

Az értékelés szempontjai: 

- tananyag teljessége, 

- önállóság, 



- előadásmód, 

- szakszavak helyes használata, 

- aktivitás. 

Írásbeli felelet értékelése 

1-5 fokozatú érdemjeggyel az alábbi %-os arányok szerint: 

 100  –  90 % 5 (jeles) 

 89  –  75% 4 (jó) 

 74  –  60% 3 (közepes) 

 59  –   50% 2 (elégséges) 

 49  –    0% 1 (elégtelen) 

Az otthoni felkészüléshez előírt feladatok meghatározásának elvei és korlátai 

Az írásbeli feladat gyakorlati feladatok megoldását jelentheti. 

Az írásbeli feladatok számon kérendők és értékelhetők. 

Etika  

A számonkérés módozatai:  

- szóbeli felelés 

- írásbeli felelet (röpdolgozat) írása 

- témazáró dolgozat írása 

- prezentáció készítése megadott témából 

Szóbeli felelet jellemzői: 

- nem kötelező bejelenteni 

- számon kérheti az előző órák anyagát, de nagyobb egységet is 

- néhány egyszerűbb, vagy egy nagyobb témát felölelő kérdést tartalmaz 

- a felelet időtartama legfeljebb 10 perc 

Szóbeli feleletek értékelésének szempontjai: 

- tananyag teljessége 

- logikus gondolatmenet 

- tényszerűség 

- szakszavak helyes használata 

- önállóság foka 

- előadásmód (egyéni, érdekes, könnyen érthető, stb.) 

- szemléletesség (rajz, ábra, könyv, stb.) 

Az iskolai írásbeli beszámoltatások 

Formái Rendje Korlátai 
Értékelésben 

betöltött súlya 

Írásbeli felelet 

(röpdolgozat) 
Az előző óra anyagából Tetszőleges számú Egy jegyet ér 

Témazáró dolgozat 
Témakör végén, de 

megelőzi összefoglalás 

Témakörök számának 

megfelelő 
Három jegyet ér 



Írásbeli dolgozat értékelése 

Teljesítmény % Érdemjegy 

90 – 100 jeles (5) 

75 –  89 jó (4) 

 65 – 74 közepes (3) 

 50 – 64 elégséges (2) 

   0 – 49 elégtelen (1) 

Prezentáció készítése  

- előzetesen kiadott, önállóan elkészítendő feladat 

- hosszabb munkát és/vagy utánjárást igényel 

- a megbeszélt határidőre kell beadni 

- beadáskor a tanár felkérheti a diákot a prezentáció előadására  

- a diák csatolja a munkájához a felhasznált források megjelölését 

- a diák tartós hiányzása, vagy egyéb jelentős akadályoztatása esetén a határidő 

egyszer meghosszabbítható. 

Félévi és év végi osztályzatok kialakítása 

Az osztályzatok kialakításakor a szerzett érdemjegyek súlyozott átlagát vesszük 

figyelembe. (A szóbeli felelet, az írásbeli dolgozat (röpdolgozat) és a prezentáció 

érdemjegye azonosan egy-egy súllyal, a témazáró dolgozatok érdemjegye háromszoros 

súllyal szerepel.) 

A végső osztályzatok: 

Átlag Félévi/év végi osztályzat 

4,50-5,00 jeles (5) 

3,50-4,49 jó (4) 

2,50-3,49 közepes (3) 

1,50-2,49 elégséges (2) 

1,50 alatt elégtelen (1) 

Értékelés a XXIV. Közgazdaság ágazat tárgyaiban 

A számonkérés és értékelés formái az alábbi tantárgyak esetén: 

54-344-01 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

Szakgimnázium 

Adózás 

Adózás gyakorlat 

Adózási alapismeretek 

Általános statisztika 

Elektronikus adóbevallás gyakorlata 

Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás II. 

Folyamat- és pénzügyi tervezés 

Gazdálkodási ismeretek 

Gazdálkodási statisztika 

Gazdasági és jogi alapismeretek 

Könyvelés számítógépen gyakorlat 

Pénzügy gyakorlat 

Pénzügyi alapismeretek 

Projekt-finanszírozás 

Projektfinanszírozás gyakorlata 

Projektfolyamatok követése 

Projekttervezés gyakorlata 

Statisztika gyakorlat 

Számvitel 

Számvitel gyakorlat 

Számviteli alapismeretek 

Támogatás menedzsment 

Támogatási alapismeretek 

Támogatási ügyvitel 

Ügyviteli gyakorlatok 

Ügyviteli ismeretek 



Vállalkozásfinanszírozás 

Vállalkozásfinanszírozás gyakorlat 
54-344-01 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

Szakközépiskola 

Adózás 

Adózás gyakorlat 

Adózási alapismeretek 

Általános statisztika 

Elektronikus adóbevallás gyakorlata 

Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás II. 

Gazdálkodási ismeretek 

Gazdasági és jogi alapismeretek 

Könyvelés számítógépen 

Pénzügy gyakorlat 

Pénzügyi alapismeretek 

Projekt-finanszírozás 

Projekt-finanszírozás gyakorlata 

Projektfolyamatok követése 

Projekttervezés gyakorlata 

Statisztika gyakorlat 

Számvitel 

Számvitel gyakorlat 

Számviteli alapismeretek 

Ügyviteli gyakorlatok 

Vállalkozás-finanszírozás 

Vállalkozás-finanszírozás gyakorlatok 

Az elméleti ismeretek számonkérése írásban és szóban, a gyakorlati ismeretek 

számonkérése csak írásban történik. A követelmények és a lehetséges formák a 

következők: 

I. Írásbeli feleletek: 

1. röpdolgozat – egy jegy értékű; 

- bejelentés nélkül íratható, 

- az előző 2-3 óra anyagát kéri számon, 

- néhány egyszerűbb kérdést tartalmaz, 

- időtartama legfeljebb 10 perc. 

2. témazáró dolgozat – két jegy értékű; 

- előre be kell jelenteni, 

- nagyobb, logikailag összetartozó egységet fog át a tananyagból, 

- állhat több kisebb, vagy egy nagyobb feladatból, 

- időtartama a feladatok számától és nehézségétől függően terjedhet 45 perctől 

180 percig, 

- a hiányzó tanulónak pótolnia kell. 

II. Szóbeli feleletek: 

3. kiselőadás – egy jegy értékű; 

- önálló, otthoni felkészülés alapján tartandó előadás a tanuló társak előtt, 

- előzetes megbeszélés, egyeztetés, önkéntes vállalás alapján – nem kötelező, 

- célja a tananyag színesítése, tehetségek differenciált foglalkoztatása. 



4. órai felelet – egy jegy értékű; 

- nem kötelező bejelenteni, 

- néhány egyszerűbb, vagy egy nagyobb témát felölelő kérdést tartalmaz, 

- célszerű – ha lehetséges – a felelet előtt felkészülési időt adni, amit a tanuló a 

gondolatai összeszedésére, vázlatkészítésre fordíthat, 

- ha a feladat jellege megkívánja, a felkészülés során használható segédeszköz, 

- a tanár csak igazán szükséges esetben szakítsa meg a feleletet, kérdései 

legyenek világosak, egyszerűek, 

- a felelet időtartama legfeljebb 10 perc. 

5. próbaérettségi – két jegy értékű; 

- az érettségire való felkészülést szolgálja, 

- a számon kérhető tananyag az érettségi követelményeknek felel meg,  

- előzetes megbeszélés alapján, tétel húzással történik, 

- a felelet előtt felkészülési időt kell adni, 

- a felelet időtartama legfeljebb 15 perc, 

- a számonkérés több tanár részvételével zajlik. 

III. A feleletek értékelése:          

 Teljesítményszázalék Érdemjegy 

 90 – 100 jeles (5) 

 80 – 89 jó (4) 

 65 – 79 közepes (3) 

 50 – 64 elégséges (2) 

 0 – 49 elégtelen (1) 

A félévi és év végi osztályzatok megállapítása a szerzett érdemjegyek súlyozott átlaga 

alapján történik az értékelő tanár értékelése szerint, figyelembe véve a tanuló egyéni 

fejlődését is. 



Értékelés a XII. Távközlés és XIII. Informatika ágazat tárgyaiban 

I. A számonkérés és értékelés formái az alábbi tantárgyak esetén: 

54-481-03 

Infokommunikációs 

hálózatépítő és -üzemeltető 

Adatbázis és szoftverfejlesztés 

Adatbázis és szoftverfejlesztés gyakorlat 

Elektrotechnika 

Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás II. 

Hálózatelmélet 

Hálózati ismeretek I. 

Hálózati ismeretek I. gyakorlat 

Hálózatinstallálás 

Hálózatok építési előírásai 

Hálózatszerelés és mérés elmélet 

Hálózatszerelés és mérés gyakorlat 

Információtechnológia gyakorlat 

Információtechnológiai alapok 

Munkahelyi egészség és biztonság 

Munkaszervezés gyakorlat 

Munkaszervezési ismeretek 

Optikai hálózatok szerelése gyakorlat 

Optikai mérések gyakorlat 

Távközléselektronika 

54-481-06 

Informatikai rendszerüzemeltető 

 

Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás II. 

Hálózatok I. 

Hálózatok I. gyakorlat 

Hálózatok II. 

Hálózatok II. gyakorlat 

Irodai szoftverek 

Irodai szoftverek gyakorlat 

IT alapok 

IT alapok gyakorlat 

IT szakorientáció 

IT szakorientáció gyakorlat 

Linux alapok 

Linux alapok gyakorlat 

Programozás 

Programozás gyakorlat 

Szerverek és felhőszolgálatások gyakorlat 

Szerverek és felhőszolgáltatások  



A számonkérések lehetséges formái: 

- Szóbeli felelet 

 nem kötelező bejelenteni, 

 számon kérheti az előző órák anyagát, de nagyobb egységet is, 

 néhány egyszerűbb, vagy egy nagyobb témát felölelő kérdést tartalmaz, 

 célszerű – ha lehetséges – a felelet előtt felkészülési időt adni, amit a tanuló a 

gondolatai összeszedésére, vázlatkészítésre fordíthat, 

 ha a feladat jellege megkívánja, a felkészülés során használható segédeszköz, 

 a tanár csak igazán szükséges esetben szakítsa meg a feleletet, 

 kérdései legyenek világosak, egyszerűek, 

 a felelet időtartama legfeljebb 15 perc, 

 egy jegyet ér. 

- Röpdolgozat 

 bejelentés nélkül íratható, 

 az előző 2 óra anyagát kéri számon, 

 főleg elméleti jellegű, 

 néhány egyszerűbb kérdést tartalmaz, 

 időtartama legfeljebb 20 perc, 

 1 jegyet ér. 

- Dolgozat 

 előre be kell jelenteni, 

 nagyobb egységet fog át a tananyagból, 

 elméleti jellegű, 

 állhat több kisebb, vagy egy nagy feladatból, 

 a hiányzó tanulóval pótoltassuk a meg nem írt dolgozatot az adott témából 

(lehetőség szerint), 

 egy jegyet ér. 

- Gyakorlati dolgozat 

 előre be kell jelenteni, 

 nagyobb egységet fog át a tananyagból, 

 gyakorlati jellegű, de tartalmazhat elméleti kérdéseket is, 

 állhat több kisebb, vagy egy nagy feladatból, 

 a hiányzó tanulóval pótoltassuk a meg nem írt dolgozatot az adott témából 

(lehetőség szerint), 

 egy jegyet ér. 

- Témazáró dolgozat 

 előre be kell jelenteni, 

 nagyobb, logikailag összetartozó egységet fog át a tananyagból, 

 állhat több kisebb, vagy egy nagyobb feladatból, 

 a hiányzó tanulónak pótolnia kell, 

 két jegyet ér. 

- Kiselőadás 

 önálló, otthoni felkészülés alapján tartandó előadás a tanuló társak előtt, 

 előzetes megbeszélés, egyeztetés, a tanár által kijelölve vagy önkéntes 

vállalás alapján, 

 célja a tananyag színesítése, tehetségek differenciált foglalkoztatása, 



 hatékony és jól strukturált prezentációk készítésének gyakorlása, 

 önálló forrásfeldolgozás, 

 egy jegyet ér. 

- Házi dolgozat 

 előzetesen kiadott, önállóan elkészítendő feladat, 

 hosszabb munkát és/vagy utánjárást igényel, 

 lehet egy nagyobb, összetett feladat megoldása, egy komolyabb program 

megírása, de egy elméleti témakör kidolgozása is, 

 a házi dolgozat elkészítéséhez az iskola biztosítja a kijelölt számítógépterem 

délutáni használatának lehetőségét, 

 a megbeszélt határidőre (pl. egy hét múlva) kell beadni, 

 beadáskor a tanár felkérheti a diákot a megoldás ismertetésére, illetve 

rákérdezhet bizonyos részekre azért, hogy meggyőződjön arról, hogy a diák 

valóban saját munkát adott be, 

 a diák csatolja a munkájához a felhasznált források megjelölését, 

 a diák tartós hiányzása, vagy egyéb jelentős akadályoztatása esetén a határidő 

egyszer meghosszabbítható, 

 két jegyet ér. 

- Projektmunka 

 előre be kell jelenteni, 

 önállóan vagy csoportosan elkészítendő feladat, 

 a projekt megvalósításának helye a tanóra, 

 a megoldás több tanórát is felölelhet, 

 a megbeszélt határidőre kell elkészülni, 

 hosszabb munkát vagy utánajárást igényel, 

 beadáskor a tanár felkérheti a diákot a megoldás ismertetésére, illetve 

rákérdezhet bizonyos részekre azért, hogy meggyőződjön arról, hogy a 

diákok valóban saját munkájukat adták be, 

 a diákok csatolják a munkájához a felhasznált források megjelölését, 

 egy projektben részt vevő tanulók ugyanazt az érdemjegyet kapják, 

 egy jegyet ér. 

II. A számonkérés és értékelés formái az alábbi tantárgyak esetén: 

54-481-03 Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető 

Elektrotechnika-elektronika gyakorlat 

A számonkérések lehetséges formái: 

A tanulók, az órai mérések eredményét felhasználva, a tanult szövegszerkesztő, 

táblázatkezelő és grafikai szoftverek segítségével otthon elkészítik a mérési 

jegyzőkönyveket. Ezeket az előre megbeszélt határidőig e-mail-ben megküldik a tanárnak, 

aki értékeli azokat. Az értékelésbe a leadási határidő pontos betartása is beletartozik. Az 

érdemjegy kialakítása a szaktárgyi %-oknak megfelelően történik. 



III. Értékelés a teljesítményszázalék figyelembevételével mindegyik évfolyamon 

Teljesítmény % Érdemjegy 

90 – 100 jeles (5) 

80 –  89 jó (4) 

 65 – 79 közepes (3) 

 50 – 64 elégséges (2) 

   0 – 49 elégtelen (1) 



A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelése 

Magatartás és szorgalom értékelésének alapelvei és céljai: 

- segítse az iskola nevelés-oktatás folyamatát, 

- segítse a tanulók önértékelésének fejlődését, 

- személyre szabott legyen, 

- vegye figyelembe a gyermek fejlődését. 

Magatartáson értendő a tanuló 

- iskolai közösséghez, valamint annak tagjaihoz való viszonya, 

- önmagához való viszonya, felelőssége, önállósága, 

- hatása a közösségre, viselkedése a társas kapcsolatokban, 

- Házirendben leírtak és közös iskolai szabályaink betartatása, 

- a közösség érdekében végzett tevékenysége, 

- viselkedése, hangneme, beszédkultúrája, önfegyelme. 

Szorgalmon értendő a tanuló 

- tanulmányi munkához való viszonya, 

- munkavégzésének pontossága, kötelességtudata, 

- önálló feladatai elvégzésének minősége, 

- rendszeretete, pontossága, felszerelésének rendben tartása, 

- aktivitása. 

Az értékelés folyamata félévkor és év végén: 

- az osztályfőnökök értékelik a tanulók magatartását és szorgalmát, kikérve az 

osztályban tanító szaktanárok és az osztályközösség véleményét, 

- az osztályfőnök érdemjegyet javasol az osztályozó értekezleten, 

- a magatartás és szorgalom jegyekről az osztályozó értekezlet dönt az osztályban 

tanító szaktanárok és az osztályfőnök véleménye alapján. 

Magatartása  

PÉLDÁS annak a tanulónak, aki 

- maradéktalanul betartja a házirendet, 

- az iskolában tanórán és tanórán kívül az együttélési szabályok szerint viselkedik, 

- felelősen szól bele az osztály életébe, szerepet vállal az osztály és az iskola 

programjaiban, 

- vigyáz az iskola berendezéseire, tisztaságára, természeti környezetére, társai 

tulajdonára, és másokat is erre ösztönöz, 

- megbízhatóan és példamutatóan végzi a rábízott munkát, 

- társait jó irányba befolyásolja, 

- a felnőttekhez, tanáraihoz és társaihoz követésre méltóan tisztelettudó és 

udvarias, 

- nem kapott írásbeli elmarasztalást, 

- hiányzásait rendben igazolja, 

- igazolatlanul nem hiányzott, 

- öltözete, hajviselete rendezett, alkalomhoz illő, 

Nem lehet példás magatartású az a tanuló, aki 

- néha késéseivel zavarja az órát, 

- elégtelen tantárgyi osztályzattal rendelkezik félévkor vagy a tanév végén. 



JÓ magatartású az a tanuló, aki 

- a házirendet betartja, 

- a legfontosabb iskolai rendszabályok ellen nem vét, 

- vagy, ha 

- viselkedése ugyan megfelelő, de jelenléti fegyelme nem kifogástalan, néha 

elkésik az iskolából vagy az órákról, illetve az igazolások bemutatására 

figyelmeztetni kell, 

- viselkedése kulturált, udvarias, 

- maximum 3 igazolatlan órája van, 

- bár nem kezdeményező, de részt vesz az osztály és az iskola programjaiban, 

- közösségi munkáit, megbízatásait teljesíti, 

- társaihoz való viszonya jó, 

- vigyáz az iskola berendezéseire, tárgyaira, természeti környezetére, társai 

tulajdonára. 

Nem lehet jó magatartású az a tanuló, aki 

- több fegyelmező intézkedésben részesült vagy fegyelmi eljárás kezdeményeztek 

vele szemben, 

VÁLTOZÓ 

- a követelményeket, a házirendet csak részben tartja be, 

- társaihoz való viszonya változó, 

- felelőtlen a közösség iránt, de tudatosan nem árt neki, 

- az osztály és az iskola közösségi munkájában csak vonakodva vesz részt, 

- felelőtlenségből kárt okoz az iskola tárgyi- természeti környezetében, 

- társaira gyakorolt hatása gyakran kifogásolható, 

- esetenként udvariatlan, nyegle, megjelenése, viselkedése kifogásolható, 

- magaviselete ellen időnként komolyabb kifogások is felmerülnek (osztályfőnöki, 

szaktanári írásos figyelmeztetések, intések). Változó a magatartás több 

osztályfőnöki figyelmeztetés és intés esetében, ha van(nak) mellette dicséret(ek).  

- maximum 8 igazolatlan órája van, 

- rendszeretete ingadozó, felelősségérzete kialakulatlan, magatartása 

meggondolatlan, de igyekszik hibáinak kijavítására. 

ROSSZ 

- a házirend követelményeit súlyosan és tudatosan megszegi, 

- 8-nál több igazolatlan órája van, 

- hanyag munkájával és fegyelmezetlenségével súlyosan hátráltatja tanulótársai 

tevékenységét, 

- a rábízott feladatokat nem végzi el, 

- társainak rossz példát mutat, társ a rosszban, 

- kommunikációjának módja az együttélés elemi szabályait is sokszor sérti, 

megnyilvánulásaival az osztályközösséget negatív irányban befolyásolja, 

- emberi megnyilvánulásai felelőtlenek, durvák, agresszívek, 

- szándékosan kárt okoz az iskola, illetve társai tulajdonában, 

- nem vállal közösségi munkát, magatartása romboló, cinikus, 

- magaviselete ellen súlyos kifogás merült fel, igazgatói vagy fegyelmi 

büntetésben részesült.  

Szorgalma  

PÉLDÁS annak a tanulónak, aki 



- minden tantárgy esetén képességeinek megfelelően vagy azt meghaladó 

erőfeszítéssel tanul, azaz: 

- teljesítménye, tanulmányi eredményei kiemelkedően jók, 

vagy, ha 

- tanulmányi eredményei ugyan nem kiemelkedően jók, de példamutatóan sok 

erőfeszítést tesz azért, hogy a tőle telhető legjobb eredményt érje el, 

- munkáját alaposság, rendszeresség, igényesség jellemzi, 

- külön feladatokat és megbízásokat vállal és ezt kiválóan teljesíti, 

- képes az önálló munkavégzésre, 

- tudatosan készül a továbbtanulásra, 

- órai aktivitásával nagy segítséget nyújt a szaktanárnak, 

- írásbeli munkái (órai füzetvezetés) rendezettek, felszerelése hiánytalan és erre 

készteti társait is. 

JÓ 

- tanulmányi munkáját képességeihez és körülményeihez mérten jól végzi, azaz: 

- teljesítménye, eredményei egyenletesen, megbízhatóan jó színvonalúak 

vagy, ha 

- erőfeszítései ellenére sem sikerült minden tantárgyból jó eredményt elérnie, de 

érdemjegyei összhangban állnak képességeivel 

vagy, ha 

- összességében csak közepes a teljesítménye, de bizonyos tárgyakból kiemelkedő 

eredményeket ért el (pl. tanulmányi verseny), 

- lelkiismeretesen készül, de az önkéntes vállalás nem jellemző rá. 

- vállalt feladatait jól elvégzi, 

- rendszeresen, megbízhatóan dolgozik, munkaerkölcse ellen kisebb kifogások 

merülnek fel, 

- a kötelező tananyagon kívüli ismeretszerzésre tanári ösztönzésre van szüksége. 

VÁLTOZÓ 

- tanulmányi munkája elmarad képességei és lehetősége mögött, 

- kötelességtudata ingadozó, 

- rendetlen és rendszertelen munkát végez, 

- időnként figyel, dolgozik, de ez figyelmetlenséggel, pontatlansággal párosul, 

- önállótlan, külön fel kell hívni a figyelmét a teendőkre, 

- szétszórt, kevésbé érdeklődő, 

- erőfeszítései ellenére sem sikerült minden tantárgyból elérnie az elégséges 

szintet, de a többi tárgyból megbízhatóan jól teljesít, 

- legfeljebb két tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, 

- írásbeli munkái kifogásolhatóak, 

- felszerelése gyakran hiányos. 

HANYAG 

- tanulmányi munkájában megbízhatatlan, 

- iskolai feladatait nem végzi el, 

- kötelességeit felszólításra sem hajlandó elvégezni, 

- a tanulás iránt érdektelenséget, közönyt tanúsít, teljesen motiválatlan, 

- az órai munkában nem vesz részt, felszerelése gyakran hiányos, a házi feladatot 

rendszeresen nem készíti el, 

- tanulmányi munkáját olyan mértékben elhanyagolja, hogy megfelelő képessége 

ellenére megbukik, 



- képességeihez és körülményeihez mérten nagyon keveset tesz tanulmányi 

fejlődése érdekében, 

- kettőnél több elégtelen osztályzatot kapott. 

A külalak értékelése 

2013. szeptember elsejétől az új osztályok számára, felmenő rendszerben a külalak 

megszűnik önálló tantárgy lenni, azonban az értékelését be lehet számítani az adott 

tantárgy értékelésébe a következő módon: a dolgozatra adható összes pontszám legfeljebb 

10 százaléka rendezetlen íráskép, szabálytalan javítás miatt levonható az elért 

pontszámból, s így a csökkentett pontszám alapján kerül sor a tanuló teljesítményének 

értékelésére. 

 

 

 

 

 

 


