
HÁZI FELADAT ADÁSÁNAK RENDJE 

 

 

Részlet a pedagógiai programból : 

 Az otthoni (napközis, tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli 

és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai 

A házi feladatok kitűzésének elvei és gyakorlata 

 
1. Kötelező házi feladat 

A házi feladat céljai: 
- újra feldolgozni, elmélyíteni, rögzíteni az órán tanultakat 
- készségszintig gyakorolni a tanult algoritmusokat 
- önálló kutatómunkát végezni valamely témában 

- alkotó munkát végezni valamely témában 
Szóbeli házi feladat 

Tananyaghoz kapcsolódó: elnevezések – szakkifejezések 

fogalmak – összefüggések 
szabályok – törvények 
ismeretek, melyet az óravázlat ill. a 

tankönyv tanár által 
kijelölt részei tartalmaznak. 

Kötelező olvasmány, melyet a magyar nyelv és irodalom tanterv 
évfolyamonként 
megjelöl 

Tananyaghoz kapcsolódó, az ismeretek elmélyítését szolgáló 
szemelvények, ajánlott 
irodalom 

Memoriterek – melyet a szaktárgyi tanterv megjelöl. 
Írásbeli házi feladat 

Tankönyv, munkafüzet, feladatgyűjtemény, iskolai füzet, tanító – tanár 

által kijelölt 
feladatainak megoldása. 
Tananyag szerves részét képező fogalmazások, írásbeli elemzések, 

gyűjtőmunkák 
elkészítése. 
Általános rendelkezések a kötelező házi feladatra vonatkozóan 

A szóbeli és írásbeli házi feladat mindenkor szervesen kapcsolódjon a 
tanóra anyagához, témájához. 
Célja minden esetben a tanórán szerzett ismeretek megszilárdítása, 

elmélyítése és a tantárgyi készségek begyakorlása legyen. 
A rendszeres írásbeli házi feladat mennyisége átlagosan tantárgyanként 
fél óránál több felkészülést ne követeljen a tanulótól. 

Hétvégére (péntekről - hétfőre), valamint tanítási szünet idejére legfeljebb 
annyi kötelező házi feladat adható, amennyi egyik óráról a másikra 

szokásos. 

 
A házi feladatot elmulasztók a tanító és a szaktanár által kidolgozott 



rendszerű elmarasztalásban részesülnek. 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 a 

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 elmulasztásakor 
pedagógiai eszközöket és módszereket alkalmazunk. Ez lehet 

feleltetés, a házi feladathoz hasonló feladat dolgozat 
formájában történő megíratása, pótfeladat kitűzése, stb.). 

A házi feladat ellenőrzése, megbeszélése következetes legyen a 
legközelebbi órán. 
Módszere lehet: a tanulók önellenőrzése 

a tanító - tanár javítása 
Félévente minden nevelő kötelessége tanítványai füzetét, írásbeli 
munkáját 

legalább egyszer áttekinteni. 
Alsó tagozaton – különösen első osztályban – az eredményes 

készségfejlesztés 
érdekében havi gyakorisággal. 
Írásbeli házi feladat értékelése - tartalmi és formai szempontból - 

egyaránt fontos, ezt a 
nevelő szóban és írásban is közölheti a tanulóval. 

Korrekció 
Tartalmi vagy formai igénytelenség esetén a feladat újra íratása. 
Hibás feladatmegoldás javítása egyéni esetben. 

Osztályt érintő általános hiba esetén újratanítás, hiányosságok 
pótlása. 
2. Szorgalmi ( házi ) feladat 

Minden esetben a tanuló önkéntes vállalása alapján történik. 
Szóbeli házi feladat 

Vállalt kiselőadás a tananyaghoz kapcsolódva. 
Ajánlott olvasmány – melynek a jegyzékét a magyar nyelv és irodalom 

tanterv megjelöl 

 
évfolyamonként. 
Házi és felmenő versenyekre való felkészülés. 
Írásbeli szorgalmi házi feladat 

Képességek fejlődését, tehetség fejlesztését, kibontakozását elősegítő 
feladatok megoldása. 

Levelezős és versenyfeladatok megoldása. 
Írásbeli pályamunkák készítése. 
Általános rendelkezések szorgalmi ( házi ) feladatra vonatkozóan 



Szóbeli és írásbeli szorgalmi feladat a tantárgyi követelményeken felüli 

teljesítményt célozza. Hozzájárul a tanuló széleskörű tájékozottságához. 
Szaktanár ajánlása, motivációja alapján a tanuló önként vállalása. 

A szorgalmi feladat mennyisége: a tanuló teherbírásán és kitartásán is 
múlik 
más – más elvárás lehet egyénenként 

óvakodjunk, hogy túl sok feladat adásával a 
tanuló a kedvét ne veszítse el. 
Szorgalmi feladat gyakorisága: a tanulók elfoglaltságát figyelembe véve 

történjen 
átlagosan havonta egy-két alkalommal 

adjunk, 
kivétel a verseny felkészülés időszaka. 
Pedagógiai szempontból szükséges a szorgalmi feladat megoldásához 

plusz tanári segítség nyújtása. 
Minden esetben a szorgalmi munkát: 

ellenőrizzük, értékeljük ( az igazi pedagógiai értéke akkor van, 
ha ez a közösség előtt történik ) 
az érdemi szorgalmi munkát jutalmazzuk ( a tanító és a 

szaktanár által kidolgozott rendszerű jutalomban részesüljön. 

 

 

 


