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HEFTFÜHRUNG 

 Bedeutet: 

Hefte werden nach einem übersichtlichen System geführt. 

 So kannst du vorgehen: 

1. Auf dem Heftumschlag stehen: Fach, Name, Klasse, Schuljahr. Du kannst den Umschlag mit 
eigenen Zeichnungen und aufgeklebten Bildern verschönern. Du kannst dein Heft auch mit einem 
Schutzumschlag schonen.  

2. Schreibe in jeder Stunde die Überschrift deutlich in dein Heft und unterstreiche sie. Schreibe das 
Datum an den Rand.  

3. Lass danach eine Zeile frei. 

4. Schreibe alles ab, was der/die Lehrer/In diktiert oder an die Tafel schreibt. 

5. Unterstreiche, markiere oder rahme wichtige Dinge ein. Du kannst auch Buntstifte benutzen. 

6. Notiere bei der Lösung von Aufgaben aus dem Buch den Titel des Buches (Abkürzung), die 
Buchseite und die Aufgabennummer.  
z.B.: BE I, 17/1 (Bunte Erde I., Seite 17, Aufgabe 1). 

7. Lass eine Zeile frei, wenn du eine neue Aufgabe anfängst. 

8. Klebe die losen Text- oder Aufgabenblätter in dein Heft ein, wenn zum jeweiligen Fach keine 
Mappe benutzt wird. Wenn ein eingeklebtes Blatt übersteht, musst du den Rand abschneiden, damit 
er nicht einreißt.  

9. Notiere die Hausaufgabe am Ende der Stunde in dein Heft (ggf. Buchseite, Aufgabennummer). 
Vergiss nicht, auch die mündlichen Aufgaben aufzuschreiben.  

10. Versieh jede Hausaufgabe mit Datum, Überschrift, Buchtitel (abgekürzt) Buchseite, 
Aufgabennummer (z. B. Hausaufgabe, BE I, 17/1). 

11. Nach dem Abschluss eines Themas kommt eine Wiederholung oder eine Zusammenfassung. Dies 
weist darauf hin, dass du bald eine Kontrollarbeit schreiben wirst. Du kannst auch deine 
freiwilligen Übungen für die Kontrollarbeit ins Heft schreiben.  

12. Schreibe sauber und leserlich. Wenn du Fehler machst, so streiche das Wort oder den Satz einmal 
durch. Schreibe die Verbesserung darüber. 

13. Kritzeleien und nicht zum Thema gehörende Einträge im Heft sind nicht willkommen. 

14. Achte auf Vollständigkeit. Wenn du gefehlt hast, leih dir ein Heft und schreibe fehlende Einträge 
ab. Gib das Heft deinem /deiner Mitschüler/In möglichst schnell zurück.  

15. Wirf dein Heft am Ende des Schuljahres nicht weg. Du kannst es nämlich später bei der 
Vorbereitung auf die Grundprüfung, auf das Abitur oder auf Wettbewerbe gut verwenden. 

 Dazu dient es: 

 Wenn du dein Heft ordentlich führst, behältst du immer eine gute Übersicht über den Lehrstoff.  
 Du kannst dich zu Hause besser für die kommenden Stunden vorbereiten. 
 Du kannst dich auf Klassenarbeiten, Wettbewerbe, auf die Grundprüfung und auf das Abitur 

leichter vorbereiten. 
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BEURTEILUNG DES HEFTES 

 

Dein Heftumschlag 
ist vollständig. 2P 
ist unvollständig.   1P 
fehlt. 0P 

 

Überschriften, Datum, 
Herkunft der Aufgaben  

sind vollständig. 3P 
sind weitgehend vollständig. 2P 
sind lückenhaft.   1P 
sind sehr lückenhaft oder sie fehlen. 0P 

 

Du hast die Tafelbilder  

vollständig und richtig abgeschrieben. 8P 
weitgehend vollständig und richtig abgeschrieben.  6P 
lückenhaft abgeschrieben. 4P 
sehr lückenhaft abgeschrieben. 2P 
nicht abgeschrieben. 0P 

 

Die Bearbeitung der 
Aufgaben  

sind vollständig. 8P 
sind weitgehend vollständig.   6P 
sind lückenhaft. 4P 
sind sehr lückenhaft. 2P 
fehlen. 0P 

 

Deine Hausaufgaben  

sind vollständig. 8P 
sind weitgehend vollständig.   6P 
sind lückenhaft. 4P 
sind sehr lückenhaft 2P 
fehlen 0P 

 

Du hast dein Heft 
sauber und ordentlich geführt. 2P 
weitgehend sauber und ordentlich geführt. 1P 
nicht sauber und ordentlich geführt. 0P 

 

Gesamtpunktzahl …/31P 

Note  

 

31 - 28 = 5 Dein Heft entspricht den Erwartungen in vollem Umfang. 

27 - 23 = 4 Dein Heft entspricht den Erwartungen. 

22 - 19 = 3 Dein Heft entspricht den Erwartungen mit Einschränkungen. 

18 - 13 = 2 Dein Heft entspricht den Erwartungen mit großen Einschränkungen. 

12 - 0 = 1 Dein Heft entspricht den Erwartungen nicht. 
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 FÜZETVEZETÉS 

 Ezt jelenti: 

A füzeteidet egységes, áttekinthető rendszerben vezeted. 

 Ezt kell tenned: 

1. A füzet borítóján a tantárgy neve, a te neved, osztályod és a tanév szerepel. A tantárgyhoz 
kapcsolódó saját rajzaiddal, vagy kivágott képekkel megszépítheted a füzetborítódat.  A 
füzetborító megóvja füzeted az idő előtti elhasználódástól.  

2. Minden órai vázlat megkezdésekor a margóra írd fel a dátumot, középre pedig az adott témakört/ 
az óra címét.  

3. A cím után hagyj ki egy sort. 

4. Mindent írj le, amit a tanár diktál, vagy a táblára felír. 

5. Húzd alá, emeld ki, vagy keretezd be a fontos dolgokat. Színes ceruzát, vagy tollat is használhatsz. 

6. Ha könyvből oldasz meg feladatot, írd le a könyv címét rövidítve, valamint az oldal és a feladat 
számát. Pl.: Mi. 9, 19/5 (Magyar irodalom 9. oszt., 19. oldal, 5. feladat) 

7. Hagyj ki egy sort, ha új feladatot kezdesz. 

8. Amennyiben fénymásolt anyagot kapsz az adott témakörhöz, ragaszd be a füzetedbe, ha az 
adott tantárgyhoz nem követelmény a mappavezetés is.  Ha kilóg a lap a füzetből, vágd le, nehogy 
beszakadjon.  

9. Az óra végén írd fel a füzetedbe a házi feladatot. (feladat, könyv címe rövidítve, oldal- és 
feladatszám). Ne felejtsd el a szóbeli házi feladat felírását sem. 

10. A házi feladatot a füzetedbe készítsd el az adott óra után.   
Középre írd fel: Házi feladat, a margóra pedig a dátumot.  
Ha a feladatot máshonnan kell megoldanod, írd fel a könyv, vagy feladatgyűjtemény címét 
rövidítve, majd az oldal- és a feladatszámot 

11. Egy témakör lezárása végén ismétlés, vagy összefoglalás következik, ebből is tudhatod, hogy 
hamarosan témazáró dolgozat következik. A témához kapcsolódó otthon végzett plusz 
gyakorlásokat is beírhatod a füzetbe. 

12. Írásod legyen tiszta és olvasható. Ha hibázol, egy vonallal húzd át, a javítást fölé írhatod. 

13. A nem a tananyaghoz kapcsolódó órai firkálmányaidnak, rajzaidnak, a szomszédod üzeneteinek 
nincs helye a füzetedben. Ezekhez külön papírt használj.  

14. A füzeted legyen mindig teljes. Ha hiányzol, kérd kölcsön egy osztálytársad füzetét, és pótold a 
hiányosságokat. Ügyelj arra, hogy a lehető leghamarabb add vissza a füzetet. 

15. Ne dobd el a füzetedet a tanév végén, mert a későbbiekben még szükséged lehet rá (versenyek, 
alapvizsga, érettségi …). 

  Erre szolgál: 

 Ha a füzetedet rendesen vezeted, jól áttekinthető lesz a tananyag, 
 Jobban fel tudsz készülni a következő órákra. 
 Könnyebben fel tudsz készülni a dolgozatokra, az alapvizsgára, az érettségire, vagy 

versenyekre. 
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FÜZETÉRTÉKELÉS 

 

A füzeted borítója 

teljesen megfelel a követelményeknek.  
(név, tantárgy neve, osztály, tanév) 

2P 

nem felel meg teljesen a követelményeknek. 1P 
nem felel meg a követelményeknek.   0P 

 

Az óra címe,  
a dátum,  
a feladatok eredete  

hiánytalanul szerepel a füzetedben. 3P 
többnyire hiánytalanul szerepel a füzetedben. 2P 
hiányosan szerepel a füzetedben.   1P 
nagyon hiányosan szerepel a füzetedben, vagy teljesen 
hiányzik. 

0P 

 

A táblára írt 
tananyagokat 

teljesen és helyesen leírtad. 8P 
többnyire teljesen és helyesen leírtad. 6P 
hiányosan írtad le. 4P 
nagyon hiányosan írtad le. 2P 
nem írtad le. 0P 

 

Az órai feladatokat  

hiánytalanul oldottad meg. 8P 
többnyire hiánytalanul oldottad meg. 6P 
hiányosan oldottad meg. 4P 
nagyon hiányosan oldottad meg. 2P 
nem oldottad meg. 0P 

 

A házi feladataid  

hiánytalanok. 8P 
többnyire hiánytalanok. 6P 
hiányosak. 4P 
nagyon hiányosak. 2P 
hiányoznak. 0P 

 

A füzetedet 
tisztán és rendesen vezetted. 2P 
többnyire tisztán és rendesen vezetted. 1P 
nem vezetted tisztán és rendesen. 0P 

 

Összpontszám …/31P 

Osztályzat  

31 - 28 = 5 A füzeted teljes egészében megfelel az elvárásoknak. 

27 - 23 = 4 A füzeted többnyire megfelel az elvárásoknak. 

22 - 19 = 3 A füzeted csak korlátozottan felel meg az elvárásoknak. 

18 - 13 = 2 A füzeted rendkívül korlátozottan felel meg az elvárásoknak. 

12 - 0 = 1 A füzeted nem felel meg az elvárásoknak. 


