
A természettudományi tantárgyak értékelési rendszere

1. Minimális osztályzatok száma (félévenként):
A heti óraszámnál 1-el több minden évfolyamon. 

2. Mérés (ellenőrzés) módjai:
a) Írásban :írásbeli felelet, részfelmérő, témazáró, pótvizsga, osztályozóvizsga, 

érettségi vizsga
b) Szóban: évente lehetőség szerint min. egyszer; illetve pótvizsgák esetén  

3. Érdemjeggyel történő értékelési lehetőségek, azok  sajátosságai :
a) Írásbeli mérés esetén:
 témazáró:  

- 1 héttel előtte bejelentésre kerül
- pontosan meghatározott anyagrész alapján
- 1 összefoglaló óra megelőzi
- piros jeggyel történik az értékelése 
- kötelező megírni; haladékot csak akkor kaphat, ha annak 

bejelentésekor már hiányzott egészen a dolgozat megírásáig
- a kis érettségi jegye témazáró értékű
- a dolgozatban elért pontok %-

os átváltása:

 részfelmérő:   
- a bejelentést követő tanórán kerül megírásra
- kötelező megírni; haladékot csak akkor kaphat, ha annak 

bejelentésekor már hiányzott
- a dolgozatban elért pontok %-os átváltása ugyanúgy történik, 

ahogyan a témazáró esetén
 írásbeli felelet:  

- előzetesen nem kerül bejelentésre
- a dolgozatban elért pontok %-os átváltása a témazárónál közölttől 

eltérő is lehet
                          A témazárót kétszeres szorzóval számoljuk.
 

b) Szóbeli felelet
- alapja a füzetben leírtak és a tankönyv. megfelelő része

c) Órai munka
-      az értékelése kék jeggyel vagy „+”-„-„ ponttal

d) Házi feladat, órai munka, füzet vezetés 
- az értékelése kék jeggyel vagy „+”-„-„ ponttal, akár előzetes 

bejelentés nélkül is
e) Kiselőadás, hozott kísérlet bemutatása

- az értékelése  kék jeggyel vagy „+”-„-″  ponttal

f) Versenyeken való szereplés
- értékelhető „+” ponttal, jeggyel, illetve szaktanári dicsérettel

 0-32%  : elégtelen
33-49%: elégséges
50-69%: közepes
70-84%: jó
85%-tól: jeles



4. Pótlások
a) A témazárókat és a részfelmérőket mindenkinek pótolni kell

- 1 tanóráról történő hiányzás esetén azonnal, amint megjön
- egyéb esetben a pótlás időpontja 2 héten belül a szaktanár által 

közölt időpontban. Ha ezen a tanuló igazolatlanul nem jelenik meg, 
a témazáró eredménye automatikusan elégtelen

- a javítással szerzett érdemjegy az eredetivel együtt bekerül a 
naplóba

b) Hiányzás esetén az órai munka anyagát a füzetben pótolni kell azonnal, amint 
megjön

c) Az elégtelen témazáró dolgozat javítására egyszer van lehetőség a megírástól 
számított 2 héten belül a szaktanár által közölt időpontban, és módon. Ha ezen a 
tanuló nem jelenik meg, a javítási lehetőségtől elesik. 

5. Dicséret, elmarasztalás
a) „+”-„-″ pontok átváltása:

- 5 „+” pont kék 5-ös érdemjegy
- 5 „-″ pont kék 1-es érdemjegy
- a „+” és a „-″pontok kiejthetik egymást

b) A tanév során végzett munka szaktanári dicsérettel, év végén szaktárgyi dicsérettel 
jutalmazható 

6. Szülők tájékoztatása
- a jegyekről, szaktanári dicséretekről, elmarasztalásokról az 

ellenőrzőből értesülhet a szülő, az ellenőrzőt minden óra elején a 
padra ki kell készíteni a felszereléssel együtt

- a dolgozatok megtekintésre kiosztásra kerülnek
- a szaktanár dönti el azt, hogy a dolgozat hazavihető-e, ha nem, 

akkor a szülők azokat a fogadóórák alkalmával tekinthetik meg 
(témazáró dolgozat nem vihető haza) 

7. Hetesi kötelesség 
- az osztályteremben: becsengetésre a tábla tiszta, száraz legyen és a 

szivacs legyen kimosva
- szaktanteremben: óra után a táblát vizes szivaccsal tisztára kell 

törölni, kivéve az informatika termet
         

8.     A továbbhaladás feltétele
-     minden  témazáró dolgozat  megírása, melyeknek legalább a fele 

eredményes legyen 
- az iskola helyi tantervében leírt minimum követelményeknek való 

megfelelés

Szentendre, 2012. szeptember 03.                        Természettudományi Munkaközösség 


