A házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
Házi feladatok fajtái ill.azok mennyisége:
1) Humán tantárgyakból
(magyar, történelem)
-

jó tankönyvválasztás elengedhetetlen feltétel
elméleti anyag szerkezeti egységekre bontása tanmenet szerint
óráról órára készülésnél a tankönyvekből kijelölt 2-4 old. elméleti rész tartalmi
reprodukciója lehet a házi feladat
ehhez járul még hozzá pl.verselemzés, forrásfeldolgozás, évszámok vagy
topográfia kikeresése
több napra adott házi feladat pl.: egy házi (otthoni) fogalmazás
előre megadott feladat: a kötelező olvasmányok ismerete, jegyzetelése
Felkészülés naponta kb. 60 perc.

2) Idegen nyelv ( komplexebb)
-

írásbeli és szóbeli feladatok óráról órára
elmélet: pl: szavak, kifejezések, mintamondatok, kész szerkezetek, szövegrészletek
megtanulása
szöveg önálló feldolgozása: kérdésekkel, „Lückentest”-tel, szövegértést ellenőrző
feladatokkal
írásbeli nyelvtani feladatok, kisebb fogalmazás, képelemzés, fantáziafeladat,
fordítás, gyűjtőmunka, véleménykifejtés
a felkészülési idő nyelvérzék és szorgalom függvénye ( mivel nem anyanyelven
történik) kb.: 45-60 perc naponta

3) Reál tantárgyak :
(matematika, fizika, kémia)
-

-

tankönyv, munkafüzet és füzet áll rendelkezésre
szóbeli házi feladat: definíciók, tételek, bizonyítások, a tanult elméleti anyag
írásbeli tananyaghoz kapcsolódó feladatok:
matematikából: 3-10 feladat
fizikából : 1-2 feladat
kémiából: ritkán 1-2 feladat
szorgalmi házi feladat kémiából a munkafüzet meg nem oldott gyakorlatai
Felkészülés a tanórára: kb. 30-60 perc.

4) Természettudományi tantárgyak
(biológia, földrajz)
-

Tankönyvet és füzetet egyaránt használnak a tanulók
1-1 szóbeli házi feladat terjedelme
3-4 oldal ábrákkal és táblázatokkal, míg biológiából a tankönyv szövege ( 2-3 oldal)
és füzetbe diktált vázlat
Felkészülési idő: 30-60 perc
Dolgozatra: 20-30 oldalt felölelő ismétlésre felkészülés 60-90 perc
írásbeli feladat: általában nincs
az idegenforgalmi szakcsoportban a munkafüzetben gondolkodtató vagy gyűjtő
írásbeli házi feladat elkészítési ideje: 5 perc

5) Informatika
- elméleti tananyag tankönyvből megtanulható 15 perc alatt
- otthoni gyakorlás szükséges ! kb: heti 1-2 óra
Az írásbeli számonkérés formái és követelményei
Az írásbeli felelet, témazáró dolgozat fontos eszköze a folyamatos számonkérésnek.
Lehet résztémaköri vagy témát lezáró. A témazáró dolgozatok száma a tanmenetben rögzített.
Ezen érdemjegyek rögzítése a naplóban különböző színnel történik. Ha a tanuló e dolgozatot
bármilyen okból nem írja meg, pótolni köteles. A számonkérést követően a pedagógus
gondoskodjon arról, hogy a tanuló a dolgozatot megkapja mielőtt az érdemjegy a naplóba
kerül. Így lehetősége van a diáknak arra, hogy hibáit megismerje. A számonkérést szóban is
értékeljük, a dolgozatokat világos, értékelő megjegyzésekkel lássuk el. A javítást 2 héten
belül el kell végezni, ha annak nincs objektív akadálya.
Pontozás esetén a szaktanár joga a pontok érdemjegyre váltása. Tantárgy és tananyag
függvénye, hogy a % - os teljesítmény milyen érdemjegyet takar.

