
Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek 

számonkérésének követelményei, formái 

Az értékelést megalapozó ellenőrzés célja: 

• a tanulók munkájának értékelése, ösztönzése, 
• visszajelzés a szülőknek, az iskolának a tanuló tudásáról, az esetleges hiányos-

ságokról, 
• az önértékelés képességének kialakítása, 
• személyiség fejlesztése. 

Az ellenőrzés és az azt követő értékelés legyen: 

• pedagógiailag kifogástalan, nem lehet a fegyelmezés, büntetés eszköze, 
• folyamatos, rendszeres, tervszerű és aktuális, 
• kiszámítható, nem kampányszerű, 
• érthető, követhető, 
• sokoldalú, vegye figyelembe a tanuló valamennyi pedagógiai szempontból fontos 

tevékenységét, életkori sajátosságait, a tantárgy jellegét, a tanuló önmagához 
viszonyított fejlődését, 

• módszertanilag változatos, 
• konkrét, objektív és igazságos, szükség estén méltányos, 
• lehetőség szerint kollektív: vegye figyelembe az osztályközösség véleményét. 

Az ellenőrzés, értékelés formái: 

Az értékelés konkrét formáját, anyagát a pedagógus választja ki, törekednie kell azonban – az 
érettségi követelmények szem ellőtt tartásával – a helyes arányok kialakítására. Fontos 
alapelv, hogy a pedagógusnak a tanév elején ismertetnie kell valamennyi értékelési formával 
kapcsolatos elvárásait, szempontjait. Célszerű kezdetben közösen gyakorolni az értékelést, 
ezzel is ösztönözni a tanulók helyes önértékelését. Hangsúlyozottan érvényes ez a 9. évfolyam 
kezdetén, valamint új tantárgy tanulásánál. Ekkor az első két hétben még semmilyen 
számonkérésre nem kerülhet sor, csak „próbafeleltetés” lehetséges, a jegyet azonban csak 
akkor lehet beírni, ha az a tanuló számára kedvező és kéri azt. Számon kérni csak a tanított 
anyagot lehet. Meg nem engedett eszköz alkalmazása esetén a tanuló tudása elégtelen. Az 
értékelésről a munkaközösségek – évente legalább egyszer – egyeztető megbeszélést tartanak. 
A munkaközösség-vezető rendszeresen ellenőrzi a pedagógusok értékelő tevékenységét, 
tapasztalataira beszámolójában kitér. 

Írásbeli értékelés: 

• felmérő dolgozat 9. évfolyam elején (bekarikázott kék jegy) 
• röpdolgozat (kék jegy) 
• dolgozat (kék jegy) 
• tételdolgozat (piros vagy kék – súlyától függően) 
• ismétlő dolgozat (piros vagy kék – súlyától függően) 
• témazáró dolgozat, nagy dolgozat (pl. fogalmazás, fordítás) (piros jegy) 
• házi dolgozat (zöld jegy) 



• füzetmunka (zöld jegy) 

 

A tétel-, ismétlő, témazáró-, nagy dolgozatokat megírásuk előtt egy héttel be kell jelenteni a 
diákoknak. A témazáró dolgozatok átlagát, jegymegoszlását – az eredményességet, esetleges 
tendenciákat elemezve – a félévi és év végi beszámolókban részletesen be kell mutatni. 

Amennyiben témazáró dolgozat írásánál a tanulók több, mint egyharmadának elégtelen 
osztályzata születik, a szaktanár ezt jelzi a munkaközösség-vezetőnek (munkaközösség-vezető 
esetén a rangidős munkaközösségi tagnak), elemzi az esetleges okokat, körülményeket, 
megbeszélik a továbbhaladást illető feladatokat. 

A javítást a tanár mindig tanórán kívül, a házirendben megszabott időhatáron belül végzi el. 
Az írásbeli munkák értékelésénél a tanár ismerteti szempontjait (informatika esetében a gépi 
értékelését) a ponthatárokat, a típushibákat. Az értékelés módjára – nem a számbeli 
eredményre – vonatkozóan a diákok kérdést tehetnek fel. A piros jegyes dolgozatokat 
hiányzás esetén azonnal pótolni kell, tartósabb hiányzásnál a tanárral egyeztetett időpontban. 
Javító dolgozat megírásának lehetőségéről a tanár dönt, de minden osztályzat bekerül a 
naplóba. 

• A ponthatárok kialakításánál a következő szempontokat kell figyelembe venni: 

Kék jegyes dolgozatoknál: 

Maximum 50%-tól elégséges 

Maximum 90%-tól jeles 

Piros jegyes dolgozatoknál 

Maximum 35%-tól elégséges 

Maximum 90%-tól jeles 

A belső arányok kialakítása a szaktanár döntésének függvénye, célszerű azonban az érettségi 
vizsga értékelési szempontjainak szem előtt tartása. 

Szóbeli értékelés: 

• felelet (fő része max. 3 leckére visszamenő + ismétlő kérdések) (kék jegy) 
• kiselőadás (zöld jegy) 
• órai munka (kék jegy) 
• memoriter (kék jegy) 

Itt is törekedni kell az érettségi vizsga szempontjainak megfelelő körülmények biztosítására. 

Gyakorlati értékelés: 

Pl. testnevelés, rajz, informatika, tánc és dráma, mozgókép és média, kommunikáció esetében. 



A tantervi követelményeken túl, figyelembe kell venni a tanuló adottságait, képességeihez 
mért aktivitását, kezdeményezőkészségét, érdeklődését. Lehetséges a tanulók munkájának 
csoportos értékelése is. 

Esti tagozat: 

Az esti tagozaton alkalmazhatóak a nappali tagozat értékelési formái is, az idő rövidsége miatt 
azonban a következő szempontok az elsődlegesek: 

• a tanév rendjében meghatározottak szerint évi három beszámoló alakítja ki a tanuló 
osztályzatát, az elégséges osztályzathoz legalább két beszámolónak elégséges 
eredménnyel kell zárulnia, 

• a beszámoló lehet – szaktanári döntés alapján – szóbeli (tételszerű) vagy írásbeli, vagy 
mindkettő, utóbbi esetben a kettő átlaga számít, 

• amennyiben más – két beszámoló közötti – értékelési módot (pl. felelés, kiselőadás, 
dolgozat, javítás stb.) is alkalmaz a szaktanár, azt az év elején ismertetett módon 
számítja be a beszámoló értékébe. 

Írásbeli számonkérés esetén elégséges maximum 25%-tól adható, az egyéb ponthatárokat a 
szaktanár dönti el. 

Az értékelés módja: 

Az értékelés alapja az iskola helyi tantervének követelményrendszere. 

Az értékelés osztályzatokkal történik, 5 fokozatú számskálával. Az osztályzat (érdemjegy) 

• jeles (5): ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit megbízhatóan elsajátította, tudását 
alkalmazni is képes, 

• jó (4): ha a tanuló kevés hibával elsajátította a helyi tanterv követelményeit. Kisebb 
bizonytalanságokkal tudja alkalmazni tudását, 

• közepes (3): ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit pontatlanul, esetenként 
felszínesen és több hibával teljesíti. Csak nevelői segítséggel tudja alkalmazni tudását, 

• elégséges (2): ha a tanuló a helyi tantervnek csak minimális, a továbbhaladáshoz 
szükséges ismereteit sajátította el. Kizárólag nevelői segítséggel képes önálló 
feladatvégzésre, 

• elégtelen (1): ha a tanuló a helyi tanterv követelményeinek minimum szintjét sem 
sajátította el, nem rendelkezik a továbbtanuláshoz feltétlenül szükséges ismeretekkel, 
nevelői segítséggel sem képes önálló feladatvégzésre, 

Fontos szempont, hogy egy értékelési tevékenységért egy osztályzat jár (kivéve bizonyos 
tantárgyakat, pl. magyar, idegen nyelv). 

Amennyiben a tanuló teljesítménye nem egyértelmű, lehetséges alá, fölé osztályzatok adása. 

A heti maximum két órás tantárgyakból félévenként minimum három, három vagy annál több 
órás tantárgy esetén minimum négy jegy alapján osztályozható a tanuló. 



Alkalmazható eszköz még a kisjegy (vagyis más, pl. ceruzás jegy, felülírt jegy, indexelt jegy 
stb. nem), melynek alkalmazási szempontjait a szaktanár dönti el, azzal a megkötéssel, hogy 
maximum 3 kisjegy ér egy nagy, kék színű osztályzatot. 

A megszerzett jegyekről a szülőt az ellenőrző segítségével folyamatosan tájékoztatni kell. A 
jegyek beírását az osztályfőnök rendszeresen (maximum két havonta) ellenőrzi. Kisnaplóba írt 
jegyeket havonta át kell írni az osztálynaplóba. Bukásra álló tanulók szüleit az osztályfőnök a 
félév ill. az év vége előtt időben értesíti. 

Félévkor, tanév végén a tanuló összteljesítményét értékeljük, a bevezetőben leírtakon túl, a 
következők figyelembe vételével: 

• a 9. évfolyam elején íratott felmérő dolgozat nem számítható be az osztályzatba 
• piros jegyek nagyobb súllyal számítandók, 
• félévkor nem megengedett, év végén pedig lehetőleg kerülendő a végső osztályzatért 

való „nagy” feleltetés, mivel nem folyamatos munkára ösztönöz, 
• az egyes osztályzatokat gondos pedagógiai mérlegelés, nem gépies műveletek útján 

kell megállapítani, 
• kétes jegy esetén a szaktanár a tanuló képességei és teljesítményének összevetésével, 

eredményeinek tendenciája, a részosztályzatok súlya, az osztály többi tagjához való 
viszonyítás, az érettségihez való eljutás lehetősége, a tanuló hozzáállása alapján, a 
nagyobb teljesítményre ösztönzés elve alapján dönt. 

A kimeneti teljesítmény értékelése: 

• érettségi vizsgán (közép- vagy emelt szinten) 
• Az iskola a magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, német nyelv, angol 

nyelv, biológia, fizika tantárgyakból biztosítja az emeltszintű felkészítést. 
• Középszinten a fent említetteken kívül földrajzból vállaljuk a diákok felkészítését. 
• szakképző évfolyamokon a szakmai vizsgán 

 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és 
korlátai: 

A tananyag feldolgozásának, az ismeretek gyarapításának, a készségek alakításának és a 
gyakorlásának a tanóra mellett másik fő színtere az otthoni munka, a házi feladat. 

A két terület egy napon és egy héten belüli arányaira többek között e munka eredményessége 
miatt is ügyelni kell, nem beszélve a tanulók esetleges túlterheléséről. 

Mindezek miatt a következő alapelveket rögzítjük le a házi feladatok adásával kapcsolatban: 

• tervezett, rendszeres ugyanakkor nem kampányszerű, a tantárgy helyi tantervében 
meghatározott követelmények teljesítését szolgálja, 

• sokoldalú, a tantárgy jellegének megfelelően lehet szóbeli, írásbeli, gyakorlati jellegű, 
• adásával kapcsolatos – a tantárgyra jellemző – követelményeket minden tanárnak a 

tanév elején ismertetnie kell a tanulókkal, 
• adásánál a szaktanárnak konkrét szempontok nyújtásával el kell érnie, hogy a tanulók 

tudják, hogy mit kell megtanulniuk, mit kell gyakorolniuk, vagyis értsék a feladatot, 
erről a tanárnak meg kell győződnie, miként világosnak kell lennie annak is, hogy mi a 



tanulás elvárt alapja: a tanórai vázlat, a tankönyv vagy esetleg más könyv, segédanyag 
stb., 

• ellenőrzése rendszeres, mely történhet: egyénenként, frontálisan, szúrópróbaszerűen, a 
füzetek beszedésével, anyagából történő feleléssel, tábla előtti gyakorlással stb., az 
ellenőrzés kiterjed az elkészítés tényére és tartalmára is, 

• értékelhető feleletként, vagy házi dolgozatként (el nem készítése értelemszerűen kis 
vagy nagy egyes) 

• el kell kerülni a tanulók túlterhelését, ezért mindig az átlagos képességű tanulóhoz kell 
mérni annak nehézségi fokát, mennyiségét stb., 

• elkészítése lehetőleg ne vegyen igénybe tantárgyanként maximum egy óránál több 
időt, amennyiben mégis, akkor azt a szaktanár jelezze az osztályban tanító 
kollégáknak, 

• szükség van az osztályban tanítók közötti koordinációra, ez elsősorban az 
osztályfőnök segítségével történhet, aki jelzi, ha a tanulók túlterhelését tapasztalja 
(osztályfőnöki óra, szülői értekezlet, kollégium megalapozott, kontrollált jelzése 
alapján) 

• adása, ellenőrzése, koordinálása, a túlterhelés kérdése minden munkaközösségben 
évente legalább egyszer megbeszélés tárgyát képezi, a munkaközösség-vezető 
mindezeket rendszeresen ellenőrzi, a tapasztalatokra beszámolójában kitér. 

 


