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Dolgozat 
  
ALAPTÖRVÉNY 
Dolgozatot írni jó dolog... 
a) Csak visszakapni nem az. 
b) ... ha közben kimegy a tanár. 
c) De nem írni még jobb! 
  
A KEZDÉS ÖNBIZALOM-BEFOLYÁSOLÓ TÖRVÉNYE 
Akár az „A”, akár a „B” csoport kérdései a könnyebbek, 
Te mindig a másikban fogsz ülni. 
 



AZ ELŐRELÁTÓK TANÁRI KIJELENTÉST ÁTÉRTELMEZŐ 
TÖRVÉNYE 
Ha a tanár tanítás közben megjegyzi: „Ezt nem kell 
megtanulni!” - villámgyorsan jegyezd fel az adott dolgot! 
Folyománya: 
Máris kezedben tartod az egyik dolgozatkérdést. 
  
A CÉLSZERŰSÉG FOKOZÁSÁNAK TÖRVÉNYE 
Amivel az órán foglalkoztatok, nem érdemes megtanulni. A 
dolgozatban úgysem (ez) lesz benne. 
  
A FELKÉSZÜLÉS PARADOXONA 
1. Amit utoljára néztél át az anyagban, nyomát se találod a 
dolgozatban. 
2. Amibe véletlenül - vagy mert már nem volt időd -, 
egyáltalán nem néztél bele, 70 %-a lesz a kérdéseknek. 
Folyománya: 
30 % már réges-rég elégtelen. 
 



A TANKÖNYVEK ÉRTELMEZÉSÉNEK AXIÓMÁJA 
A tankönyvek általában kis- és nagybetűs részből állnak. 
Értelme: 
A nagybetű a lényeg, a kisbetű dolgozatkérdés. 
  
A DOLGOZAT TANÁRÉLTETŐ TÖRVÉNYE 
A tanár egyetlen igazi öröme az életben - amely már-már 
eufórikus állapotba kergeti - az a rövid idő, amíg diákjai 
görcsös kínszenvedését láthatja dolgozatírás közben. 
  
A PUSKÁJÁT HASZNÁLNI NEM TUDÓ DIÁK MEGFIGYELÉSE 
Dolgozatírás közben a tanár rosszabb, mint a héja. 
 



A RÖPDOLGOZAT HASZONTÖRVÉNYE 
A röpdolgozat jobb, mint a rulettautomata... 
... itt legalább a pénze megmarad az embernek. 
  
DOLGOZATELKERÜLÉSI „TANÁRKÉRLELŐ” TÖRVÉNY 
Kellően hatásos érvekkel és módszerekkel a tanárok 90 %-át 
le lehet beszélni a dolgozat adott napon való megírásáról. 
Folyománya: 
Ha ez mégsem sikerülne 
- az osztály még nem elég rutinos; 
- tanáraid a maradék 10 %-ba tartoznak; 
- ... azért 3-szor egymás után mégsem jön össze! 
 



MEGFIGYELÉS ARRÓL, HA VALAMI JÓL SIKERÜL(NE) 
Ha jól sikerült a röpdolgozatod és úgy kéne a jó jegy, mint 
egy falat kenyér 
a) senkiét nem osztályozzák le. 
b) a beszedés után csak minden ötödiket értékelik, s 
persze Te nem kerültél ezek közé. 
c) csak azt hitted, hogy jól sikerült a röpdolgozatod. 
  
„A TESZT HAZÁRDJÁTÉKOST NEVELŐ” TÖRVÉNY, AVAGY 
MELYIKET AZ ÖT KÖZÜL? 
Bár a szerencsejátékokat tiltják 18 éves kor alatt, a TESZT-
ek írásakor mégis kellő jártasságot szerezhet minden diák 
az élet eme területén is. 
 



PONTHATÁR TÖRVÉNY 
Ha a dolgozat ponthatárai: 93, 81, 64 vagy 50 pont, 
akkor biztos lehetsz benne, hogy Neked 92, 80, 63 vagy 
49 pontod lesz. 
Matematikailag: 
Ha a ponthatár n, Neked n - 1 pontot ér majd a 
dolgozatod. 
A FELESLEGES PRÓBÁLKOZÁS TÖRVÉNYE 
Annak valószínűsége, hogy reklamálásodra a tanár 
megadjon egy olyan pontot a dolgozatodban, amit nem 
vett észre (és egyébként járna) 1: 100 (azaz egy a 
százhoz). 
Folyománya: 
Nincs olyan szerencséd, hogy Te legyél az az egy. 
Kiegészítése: 
Ha viszont mégis megadja, akkor levon helyette másik 
hármat. 
 



A DOLGOZATFAJTÁK MEGFORDÍTHATATLAN 
ELLENTÉTELE 
1. A kisdolgozatra nagy jegyet adnak. 
2. A nagydolgozatra NEM adnak kis jegyet. 
  
A BUKÁSRA ÁLLÓK MATEMATIKÁT MEGHAZUDTOLÓ 
TÖRVÉNYE 
Ha a dolgozat 50 %-tól elégséges, akkor a tied 49 % lesz. 
Folyománya: 
Lám, az elégtelenhez is mennyit kellett tanulni! 
Kiegészítése: 
De minek? 
A törvény summája: 
0% = 1% = 2% = 3%... = 49%. 
 



AZ EMINENS TANULÓ ÖNMAGÁT MEGUTÁLTATÓ 
SIRALOMTÖRVÉNYE 
Ha az osztályból 1 darab kitűnő dolgozat született, akkor 
az csakis azé az osztálytársadé lehet, aki a legtöbbet és 
leghangosabban siránkozott a dolgozat előtt, hogy ő nem 
tud semmit. 
DOLGOZATI JÓTANÁCS ÉVSZÁZADOS TAPASZTALATOK 
BIRTOKÁBAN 
Azt a dolgozatot, amit kihagyhatsz, 
... hagyd is ki! 
Folyománya: 
Úgyis be kell majd pótolnod. 
 



Vége a 2. résznek 
 

Következnek a házi feladattal, tanórával, súgással  és 

puskázással kapcsolatos törvények. 


