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1. AZ ELLENŐRZÉS ALAPELVEI ÉS CÉLJAI 

 

 Az ellenőrzés alapvető célja a tanulók tantárgyi előmenetelének rendszeres 

vizsgálata, a tanulás folyamatjellegének elősegítése. Az ellenőrzés mindenkor 

terjedjen ki a tantárgyi célok megvalósulásának vizsgálatára. Az alapvető tantárgyi 

célok: 

o A gimnáziumi történelemtanítás céljai és feladatai az általános iskolában 

tanult ismeretekre épülnek. 

o A történelem tanításában fontos szerep jut a tanulók pozitív 

személyiségvonásainak kialakításában és tudatosításában. 

o Alapvető feladat a társadalmi viselkedésformák bemutatása és tudatosítása. 

o Cél a történelmi eseményekben résztvevők tetteinek ismerete, 

viselkedésük, döntéseik és cselekedeteik motívumainak megértése. 

o Elérendő, hogy a tanulók olyan állampolgári ismeretekhez jussanak, amely 

segítséget nyújt számukra a jelenkor politikai, gazdasági és társadalmi 

jelenségeinek megértésében. 

o A múlt eseményeinek megismerése segítse elő, hogy a tanulók olyan 

felelősen gondolkodó egyénekké váljanak, akik pozitívan képesek 

befolyásolni kisebb vagy nagyobb közösségek életét, szemléletét. 

o Fontos cél olyan kritikai szemléletmód kialakítása a tanulókban, amely 

alkalmassá tesz őket arra, hogy a jelenben és a múltban egyaránt képes 

legyen a lehetséges alternatívák meglátására és értékelésére. 

 Az ellenőrzés a tanulók életkori sajátosságainak figyelembevételével összeállított 

oktatási-nevelési dokumentumok (oktatási törvény, NAT, kerettanterv, helyi 

pedagógiai program, helyi tanterv, osztályok tanmenetei) elvárásai szerint történik. 

 Az ellenőrzés a történelem tantárgy évfolyamonként meghatározott fejlesztési 

követelményein alapszik: 

 

Ismeretszerzési és feldolgozási képességek fejlesztése: 

 - lényegkiemelés megadott szempontok szerint (9-10. évf.) 

- források értelmezése, elemzése, szövegkiemelés (9-10. évf.) 

- tájékozódás kézikönyvekben, ismeretterjesztő folyóiratokban 10. évf.) 

- tájékozódás az Internet keresőprogramjában (9-12. évf.) 

- ellentétes nézetek összehasonlítása és megvitatása (10-11. évf.) 

- tematikus bibliográfiák készítése (10-11. évf.) 

- az iskolai és a közkönyvtárak használata (9-12. évf.) 

- jegyzetkészítés különböző témákban (9-12. évf.) 

- kiselőadások, élménybeszámolók készítése (9-12. évf.) 

- feleletterv készítése megadott témákról (12. évf.) 

  



Kifejezőképességek fejlesztése: 

- tárgyi emlékek felismerése és bemutatása élőszóban (9-10. évf.) 

- a változások történeti jellegének felismerése, értelmezése (9-10. évf.) 

- vitaindítók tartása adott témáról tanári útmutatás alapján (11. évf.) 

- szóbeli ismertetők tartása vázlatkészítéssel (9-12. évf.) 

- érvelési technikák elsajátítása és használata megadott témákban 11-12. évf.) 

- táblázatkészítés megadott témákhoz (11-12. évf.) 

- kiemelkedő történelmi személyiségek döntéseinek értékelése (12. évf.) 

 Tájékozódás képességek fejlesztése az időben: 

- különböző időszámítások összehasonlítása (9-10. évf.) 

- időrendi táblázatok készítése (10. évf.) 

- különböző kronológiák összehasonlítása (10. évf.) 

- történelmi események időrendjének meghatározása (10-12. évf.) 

- alapvető történelmi események időpontjainak ismerete (9-12. évf.) 

 Tájékozódási képességek fejlesztése a térben: 

- egyes történelmi események természeti feltételeinek vizsgálata (9-12. évf.) 

- történelmi és földrajzi térképlapok elemzése, értelmezése (9-12. évf.) 

- történelmi és földrajzi térképlapok összehasonlítása (9-10. évf.) 

- történelmi események földrajzi környezetben való elhelyezése (10-12. évf.) 

- térképvázlatok készítése (11-12. évf.) 

 Az ellenőrzés legyen sokoldalú és változatos, a tanulók egyéni képességeinek 

megfelelő. Ne számonkérő, hanem munkára ösztönző jellegű legyen! 

 Az ellenőrzést minden esetben kövesse, elemzés, összegzés, értékelés. 

 
2. AZ ELLENŐRZÉS FORMAI ELEMEI 

 

 Az ellenőrzés a munkavégzés jellegétől függően lehet egyénre szabott, csoportos 

vagy frontális. 

 Az ellenőrzés mindenkor a tanórák, vagy az iskolai foglalkozások (például: 

múzeumi óra, tanulmányi kirándulás, szakkör, stb.) menetébe illeszkedik, jellege 

és formái a tananyaghoz és a munkavégzés típusaihoz igazodnak. 

 Az ellenőrzés formai elemei az iskola pedagógiai programjában meghatározott 

osztálytípusok szerint nem változnak, de tartalmi elemeiben kiegészülnek, illetve 

bővülnek. 

 A 11. évfolyamtól az ellenőrzés formai és tartalmi elemei a kétszintű érettségi 

követelményeinek megfelelően csoportonként szétválnak. 

 Az ellenőrzésnek vannak általános és speciális formái: 

  általános formái: 

- óra elejei szóbeli ismétlés egyéni, csoportos vagy frontális módon 

- óraközi részösszefoglalás és ismétlés 

- óra végi összefoglalás és ismétlés 

- témaközi vagy témazáró gyakorló-összefoglaló órák 

 speciális formái: 

- egyéni képességekre szabott tanórai feladatokkal (a felzárkóztatás és a 

tehetséggondozás szempontjainak figyelembevételével is) 

- tanórán kívüli egyéni vagy csoportmunkát igénylő témafeldolgozással  

 
3. AZ ELLENŐRZÉS TARTALMI ELEMEI 

 

 Az ellenőrzés írásban és szóban történik: 

 a szóbeli ellenőrzés formái: 



 - összefüggő szóbeli felelet konkrét témában, max. 5-8 perc 

időtartamban 

 - kiselőadások tartása megadott témában vázlatkészítéssel 

 - frontális szóbeli ellenőrzés ismétlő kérdések segítségével 

 - összefoglaló órán egyéni vagy csoportos feladatok megoldásával és 

szóbeli összefoglalásával 

 - órai munka (egyéni vagy csoportos) értékelésével 

 az írásbeli ellenőrzés formái: 

 - írásbeli házi feladattal 

 - otthoni házi munkák (például forrásgyűjtés, forráselemzés és 

összehasonlítás, összefoglalók, vitaindítók, stb.) készíttetésével 

 - írásbeli felelettel (max. 15 perc) 

 - témazáró dolgozattal (45 perc) 

 - tablók, táblázatok, grafikonok, térképvázlatok készíttetésével 

 Az ellenőrzés olyan visszacsatolási folyamat, amely a tanulók és tanárok, szoros, 

tartós együttműködésén nyugszik. 

 Az ellenőrzés eredményessége az értékelések konkrétságán és objektivitásán 

múlik. 

 
4. AZ ÉRTÉKELÉS ALAPELVEI 

 

 Az értékelés az ellenőrzés formai és tartalmi elemeivel összhangban írásos és 

szóbeli formában egyaránt történhet. 

 Az ellenőrzéshez kapcsolódóan az értékelés minden esetben nyilvános, nem 

történhet a tanórán vagy hivatalos iskolai tevékenységen kívül, négyszemközt. 

 Az értékelés minden esetben ösztönző és nevelő hatású legyen, kerülje a tanulók 

vélt vagy valós jellembeli tulajdonságainak, személyiségének minősítését. 

 Az értékelés történhet bizonyos munkák, órai aktivitás és hozzászólások esetén 

objektív kritikával, dicsérettel vagy más jutalmazási formákkal. 

 Az általános oktatási-nevelési előírásoknak megfelelően az ellenőrzés értékelése 

többnyire érdemjegyekkel történik. A Kölcsey Ferenc Gimnázium pedagógiai 

programjának és házirendjének megfelelően a 9-10. évfolyamos tanulók 

félévenként négy (az egész év során tehát legalább nyolc), míg a 11-12. (és 13.) 

évfolyamos tanulók félévenként legalább öt (az egész év során tehát legalább tíz) 

érdemjegyet kapjanak. 

 A félévi osztályzat értesítő jellegű, az addig elvégzett munkát értékeli. Az év végi 

érdemjegynek az egész év, így az első félév munkájának teljesítményét is 

tartalmaznia, összegeznie kell. 

 Az értékelés érdemjegyei tükrözzék az ellenőrzés különböző és változatos formáit, 

így például nem lehetnek csak szóbeli, csak írásbeli vagy csak otthoni, iskolán 

kívüli munkákra adottak.  

 Az érdemjegyek minden esetben motiválják a tanulókat a lehető legjobb 

munkavégzésre, semmi esetre sem lehetnek büntető sem számonkérő jellegűek. 

 Az ellenőrzés-értékelés folyamatának objektívnek, személyes indulatoktól és 

érzelmektől mentesnek kell lennie. Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az 

értékelést a tanuló személyesem is megvitathassa a tanárral, amennyiben ezzel 

problémái vagy kétségei adódnak. 

 Mivel az értékelés szervesen kapcsolódik az ellenőrzéshez, ezért a tanár részéről a 

szóbeli értékelésnek azonnal (a tanítási óra menetében), az írásbeli értékelésnek 



két héten belül meg kell történnie. Ameddig az írásbeli feladat értékelése nem 

történik meg, addig újabb dolgozat nem íratható. 

 A francia két tanítási nyelvű osztályokban az ellenőrzés-értékelés alapvető 

szempontjai közé a alapvető tananyag ismerete mellett a francia szaknyelv 

szabatos alkalmazása, a francia nyelven való összefüggő fogalmazás és a 

nyelvhelyesség is hozzátartozik. Ebben a francia nyelv oktatásának alapvető 

formai és tartalmi céljai a mérvadóak.  

 
5. AZ ÉRTÉKELÉS TARTALMI ELEMEI 

 

 A tanulók számára minden esetben szükséges az ellenőrzés-értékelés szempontjait 

előre egyértelművé tenni.  

 Az előrehaladáshoz szükséges minimális feltételek tartalmi elemeit iskolánk 

pedagógiai programja, a történelem tantárgy évfolyamonkénti kerettanterve, és az 

ennek alapkán osztályokra lebontott tanmenetek tartalmazzák. 

 A maximum 5-8 perc időtartamú összefüggő szóbeli felelet igazodjon a kétszintű 

érettségire való felkészülés szempontjaihoz. A tanár a feleletbe csak akkor szóljon 

bele, ha a tanuló elakad, vagy teljesen más témáról kezd el beszélni.  

 Az összefüggő szóbeli feleletek értékelésének általános szempontjai: 

- elégtelen (1) az a felelet, amely a megadott témakör ismeretének 

teljes hiányáról tanúskodik, a felelő nem képes a fejlesztési céloknak 

megfelelni, valamint előadása nem teljesíti az előrehaladás minimális 

feltételeit sem. 

-  elégséges (2) az a felelet, amely az előrehaladáshoz szükséges 

minimális feltételeknek megfelel, vagyis a tanuló képes tanári 

segítséggel a legalapvetőbb történelmi fogalmak használatára, illetve 

történelmi folyamatok felismerésére. 

- közepes (3) az a felelet, amelyik legalább részben összefüggő 

információkat tartalmaz a megadott témáról, miközben a tanuló képes 

a történelmi fogalmak többnyire helyes használatára, és ha tanári 

segítséggel is, de a logikai gondolkodásra, valamint a tananyag 

lényegének kiemelésére és a segédeszközök alkalmazására. 

- jó (4) az a felelet, amely folyamatos, lényegre törő és 

összefüggéseiben ábrázolja a megadott témát, de mégsem képes 

minden elemében a logikai összefüggések feltárására és gyakorlati 

alkalmazásra, valamint a fejlesztési célok maradéktalan bemutatására. 

- jeles (5) az a felelet, amely folyamatos és logikailag összefüggő, 

maradéktalanul teljesíti a továbbhaladás feltételeit és képes a 

fejlesztési célok sokoldalú igazolására. 

 Az írásbeli értékelésnek minden esetben igazodnia kell a megadott feladat 

ellenőrzési szempontjaihoz és időtartamához. 

 Az írásbeli munkák értékelését minden esetben igazítani szükséges a kétszintű 

érettségi csoportjainak (középszintű, emeltszintű) és az egyéni képességek 

(felzárkóztatás, tehetséggondozás) fejlesztésének általános szempontjaihoz. 

 Az írásbeli munkák (például: írásbeli felelet, témazáró dolgozat) értékelése legyen 

egyértelmű, az előre megadott szempontoknak és feladattípusoknak megfelelő. 

Legyen hozzá megoldó-kulcs, amelyet az értékelés során a tanárok vagy élőszóban 

vagy írásban ismertessék a tanulókkal, hogy saját maguk is képesek legyenek elért 

eredményük átlátására, értékelésére. 



 Az írásbeli munkákat pontozással, százalékokra történő átszámítással szükséges a 

tanulók számára egyértelművé tenni. Ennek megfelelően (a kétszintű érettségire 

való felkészülés figyelembevételével) a célszerű pontozási útmutató a következő: 

1. 0-39% (elégtelen) 

2. 40-53% (elégséges) 

3. 54-66% (közepes) 

4. 67-79% (jó) 

5. 80-100% (jeles) 

 
6. ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK 

 

 A tanulók felé alapvető elvárás, hogy használják a történelmi tananyag 

megtanulásához és alkalmazásához alapvetően szükséges taneszközöket: 

 

Az órára Otthonra 

Tankönyv (párokban elég egy) 

Füzet 

Történelmi Atlasz (párokban elég egy) 

Tankönyv 

Füzet 

Történelmi Atlasz 

Esetenként megadott szakirodalom 

(iskolai könyvtár) és segédeszközök 

(pl. Internet) 

 

- rendszeresen felkészülnek a tanórákra. 

- feladataikat határidőre elvégzik. A tanár ebből csak annyit ad, hogy 

az egyéni képességek figyelembevételével az érdemben elvégezhető 

legyen. 

- az órákon aktívak: aktivitás nélkül nincs tanulás. 

- nem minősítik egymás hozzászólásait! Az órákon a helytelen 

kérdésekből és válaszokból is sokat lehet tanulni. 

 A tanárok felé elvárás: 

- rendszeresen elkészül az órákra 

- minden tőlem telhetőt elkövet, hogy az órák hasznosak legyenek a 

további előmenetelet szempontjából 

- figyel a tanulók visszajelzéseire, és megpróbálja az órákat ezek 

figyelembevételével alakítani 

- nem minősíti a tanulókat semmi olyan módon, amely bántó, vagy a 

közös munka szempontjából érdektelen lehet. 

 

 

 

Összeállította a történelmi munkaközösség javaslatai alapján: 

 

 

 

 

Pivárcsi István 

          történelem munkaközösség-vezető 

 

 

 


