
Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően 

Értékelési rendszer az alsó tagozat első hét félévében 
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Havonta Negyedév Félév 

Három- 
negyedév 

Év vége 

Magatartás, 
szorgalom 

Egyéni szokás 
szerint 

Szöveges ért. 
1.sz melléklet 

szerint 

Szöveges ért. 
1.sz 

 melléklet 
szerint 

A félévi 
értékeléshez 

képest a 
változások 

írásos jelzése. 

Szöveges ért. 
2. sz. melléklet 

alapján 

Tantárgyak 

Folyamatos 
visszajelzés, 
tájékoztatás 

(nem jeggyel) 

 Szöveges 
értékelés 
Magyar nyelv 
és irodalom, 
matematika és 
nemzetiségi 
nyelv 
tantárgyakból 
3.sz. melléklet 

 A tantervi  
követelmények
-nek  

 Jól 
megfelelt 

 Megfelelt 

 Dicséret:… 

 Gyenge:…. 
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Magatartás 
szorgalom 

Jeggyel vagy 
kifejezéssel 
 
(példás, jó, 
változó, rossz 
ill.hanyag) 
egyéni döntés 
szerint. 

Kifejezéssel, 
egyeztetve a 
betanítókkal 

(példás, jó, 
változó, rossz 
ill.hanyag) 

 

Szöveges ért. 
1.sz. melléklet 

alapján 

Kifejezéssel, 
egyeztetve a 
betanítókkal. 

példás, jó, 
változó, rossz 

ill. hanyag) 
 

Szöveges ért. 
2. sz. melléklet 

alapján 

Tantárgyak 

 
Jegyekkel 

 Területenként 
5 fokozattal: 

 Kiválóan 
megfelelt 

 Jól 
megfelelt 

 Megfelelt 

 Gyengén 
felelt meg 

 Nem felelt 
meg 
4. sz. melléklet 

 Területenként 
5 fokozattal 

 Kiválóan 
megfelelt 

 Jól 
megfelelt 

 Megfelelt 

 Gyengén 
felelt meg 

 Nem felelt 
meg 

( Aki nem 
felelt meg a 
csillaggal 
megjelölt 
tantárgyi 
területeken, 
javító vizsgát 
köteles 
tenni.) 

4. sz. melléklet 

 



 
1. számú melléklet 

Magatartás, szorgalom értékelése 

(1.o. negyedévben is; 1.- 4. félévben) 

MAGATARTÁS 

Fegyelem tanítási időben: ( pl.: fegyelmezett, időnként fegyelmezetlen, gyakran fegyelmezetlen stb.) 

Fegyelem napköziben: ( pl.:fegyelmezett, időnként fegyelmezetlen, gyakran fegyelmezetlen stb.) 

Az iskolai élet (Házirend) szabályait ( pl.:betartja, időnként megszegi, gyakran megszegi):  

Társas kapcsolatai 

Viszonya a felnőttekhez (pl.: tisztelettudó, szófogadó, néha/gyakran engedetlen, tiszteletlen): 

Viszonya a társaihoz ( pl.: barátságos, segítőkész, néha/gyakran kerül konfliktusba, néha/gyakran okoz 
konfliktust stb): 

Viszonya a környezethez (pl.: rendben tartja, időnként/gyakran rendetlen) 

 
SZORGALOM 
 

Tanórai munka 

Önállóság (pl.:önálló, kis segítségre szorul, segítségre szorul) 

Figyelem (pl.: mindig figyel, néha / gyakran nem figyel) 

Aktivitás ( pl.:aktív, általában aktív, biztatni kell, közömbös 

Tanórán kívüli munka ( pl.:gyakran/ ritkán végez stb.):  

Kötelességtudat: (pl.: magas szintű, életkorának megfelelő, ösztönözni kell) 

Felkészülés (pl.:gondos, általában megfelelő, gyakran hiányos, felületes stb.) 

 



2. számú melléklet 

Magatartás, szorgalom értékelése 

(1-4. év végén) 

 

MAGATARTÁS 

Fegyelem tanítási időben:  

Fegyelem napköziben:  

Az iskolai élet (Házirend) szabályainak betartása: 

Társas kapcsolatai 

Viszonya a felnőttekhez: 

Viszonya a társaihoz : 

 
Minden terület esetén az adható fokozatok: 

 Példás 

 Jó 

 Változó 

 Rossz 
 
SZORGALOM 
 

Tanórai munka: 

Tanórán kívüli munka : 

 
Minden terület esetén az adható fokozatok: 

 Példás 

 Jó 

 Változó 

 Hanyag 



3.számú melléklet 
Tantárgyak értékelése (1.o. félévben) 

 
 

Magyar nyelv és irodalom 
 

Beszéd, kommunikáció ( pl.: érthető, összefüggő, nem tiszta, csapongó, stb.) 
Szókincs ( pl.: gazdag, életkorának megfelelő, szegényes, stb.)  

Vers- és prózamondás ( pl.:könnye/ nehezen tanul, hibátlanul, kevés/sok hibával mondja stb.): 

Olvasás 

Betűismeret (hibátlan, ritkán/gyakran téveszt): 

Összeolvasás (hibátlan, kevés/sok hibával, még nem tud összeolvasni) 

Szövegértés (biztos, bizonytalan, sok a hiba, nem érti) 

Írás: 

Betűismeret(biztos, téveszt, nem ismeri fel) 

Betűalakítás, kapcsolás (szabályos, változó szabálytalan) 

Másolás (hibátlan, kevés/sok hibával) 

Külalak (igényes, szép, megfelelő, még megfelelő, igénytelen stb.) 

 
Nemzetiségi német nyelv 
 

Utasítások megértése és követése (kiváló, jó, megfelelő stb.) 

Megtanult ismeretek felidézése (kiváló, jó, megfelelő stb.) 

 
Matematika 
 

Számfogalom(biztos, bizonytalan, kialakulatlan): 

Műveletvégzés (hibátlan, kevés/ sok hiba) 

 



4. számú melléklet 
Tantárgyak  értékelése 2.-4.o. félévben 

és 2., 3. év végén 
 
 

Magyar nyelv és irodalom 

 Szókincs, beszéd, kommunikáció: 

 Vers- és prózamondás: 

*Hangos olvasás: 

*Értő olvasás: 

*Nyelvtani ismeretek: 

*Helyesírás: 

 Fogalmazás: 

 Írásbeli munkák külalakja, füzetvezetés: 

 
Nemzetiségi német nyelv 

*Beszédértés, beszédkészség, szókincs: 

*Olvasás és szövegértés: 

  Írás és helyesírás ( csak 3-4. o.): 

  Nyelvhelyesség: 

 
 
Idegen nyelv 

*Beszédkészség: 

  Szókincs: 

*Szövegértés: 

 
 
Matematika 

*Számfogalom: 

*Műveletvégzés 

 Gondolkodási módszerek: 

 Geometria: (3. 4. o.) 

 
Természetismeret 

*Ismeretek elsajátítása, alkalmazása: 

 Német nyelven tanult ismeretek felidézése, alkalmazása:  

 
Ének 

Éneklése, dallamtudása: 

Ritmuskészsége: 

Kottaírása( 3.4.): 

Német nyelvű utasítások megértése és követése: 

 
Rajz 

Ábrázolás, kreativitás: 

Munkavégzés, eszközhasználat: 

Német nyelvű utasítások megértése és követése: 

 
Technika 

Eszközhasználat: 

Kivitelezés (pontosság, igényesség) 

Német nyelvű utasítások megértése és követése: 

 



Testnevelés 

Mozgás, koordináció: 

Állóképesség, kitartás: 

Sportszerűség: 

Német nyelvű utasítások megértése és követése: 

 
 

Néptánc: 

 
 
Minden terület esetén az adható fokozatok: 

 Kiválóan megfelelt 

 Jól megfelelt 

 Megfelelt 

 Gyengén felelt meg 

 Nem felelt meg (Aki nem felelt meg a csillaggal megjelölt tantárgyi területeken, javító vizsgát köteles 
tenni.  

Amennyiben három tantárgyból nem felelt meg, osztályt ismételni köteles! 


